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Pozytywnie nalezy oceni6 zainteresowania naukowe mgta Kamila Piskaly'

Do wniosku tego sklania nie tylko aktualny stan badair nad dziejani polskiego ruchu

socjalistycznego i jego my6li politycznei' lrx:'z t6vrire2 du2e lt2 umiejqtno6ci

naukowe Doktorant4 umo2liwiaj4ce prowadzenie badair historycznych na

odpowiednim poziontie metodologicznym i merytorycznym nad ruchami

spolecznymi i ich doktrynami politycznymi- Wszak wraz z dokonuj4c4 sig zmian4

ustrojowa i odbudow4 kapitalistycznych stosunk6w spolecznych w Polsce w spos6b

jakby naturalny zabraklo miejsca w przestrzeni publicznej i SwiadomoSci spolecznel

na analizyi opisy aktywno3ci spolecznej polskich socjalist6w i promowanych przez

nich warto*ci i norm spolecznyclr, pozostaj4cych w przeszrolici i wspolczeinie w

opozycji do odradzaj4cego sig systemu kapitalistyczrego Promotorzy dominuj4cej

propagandy neoliberalnel starali sig nie dopu6ci6 do tzw- obiegu spolecznego

jakichkolwiek wyobraZei i projekt6w alternatywnych wobec rzekomo jedynej ich

shosznej wizji ladu pokomunistycznego Wyznaczano bowiem ideom

socjalistycznym i ich historycznym realizatorom miejsce na Smietniku historii'

obwiniaj4c o wszelkie mo2liwe wystqpki i szkody poczynione w przewlo3ci' i

skazuj4c na zapomnienie' W konsekwencji nast4pil radykalny zwrot w historiografii

polskiej wyraiaj 4cy sigw zaranceniu badari nad dziejami polskiej lewicy spolecznej i

nadaniu jednostronnego kierunku o martyrologiczno-narodowym i konserwatywno-

religijnym charakterze Dlatego podjqcie przez Kamila Piskalg problematyki dziej6w

ruchu i idei socjalistycznych jest oaak4 poszukiwania poza utartym ju2 szlakiem

historiograficznym nowych obszar6w i problem6w badawczych i odnajdylvania w

przeszlo6ci polskiej dzidzictwa narodowego o barwach demokratyczno-

lewicowych Totei jrnz tego wzglgdu wyb6r przcdmiotu rozprawy doktorskiej

zasluguje na uwagQ i uznanie' tym bardziej iz po 6wier6 wieku przemilczania

przesAoici socjalistycznej otrzymujemy monografig rznteln4 i obiektywn4'

opracowan4 zgotlnie z najlepszymi regulami naukowego postqpowania badawczego'

Jej lektur4 i podobnych tego typu opracowair jakie pojawily sig w obiegu

naukowym w ostatnim czasie, potwierdzaj4 pojawienie sig nowej tendencji w
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historiografii, kt6rej tw6rcami s4 przedstawiciele nrlodego pokolenia historykoq

politolog6w i socjolog6w usifuj4cych na nowo o dwYac przesAosc polsk4 i nada{ jej

obrazowi bardziej pelny i wszechstrormy charakter'

Rozprawa Kamila Piskaly stanowi zatem waZne osiqgnigcie badawcze

nowego spojrzenia na dzieje najnowsze Polski' potwierdzaj4c jednoczefnie powainy

zas6b wiedzy historycznej, umiejgtno6ci i kompetencji naukowych oraz du2ych

moZliwo6ci badawczych Autora Dowi6dl On bowiem swoim opracowanien\ iz

opanowd w stopniu wystarczaj4cym podstawy metodologiczne i warsztdowe badafi

nad dziejami ruch6w spolecznych i ich ideologii MoZe z du2ym powodzeniem

samodzielnie ptowadzi't te badana na wysokim poziomie poznawczyrn'

merytorycznym i redakcyjnym' Przede wszystkim prz!'j4l On wla5ciwq koncepciq

konstrukcji rozprawy' koncentruj4c swoj4 analizg i opis na trzech zespolach

zagadnieh'. ekonomicznym wymiarze rcnx ai i koncepcji polskich socjalistow;

usfojo\r/ych i spolecznych uwarunkowaniach projektowanyoh wizji i ich realizacji

oraz wybotzeodpowiednich Srodk6w i metod polirycznych ich urzeczywistnienia' W

ten sposob nadal swym romraiantom przyczpowo-skutkowy' sp6jny i logiczny

charakler. Do ich odtworzenia wyzyskal bardzo starannie ro2norodne h6dia \

opracowan iadawne iwspo lczesne,zwNaszczaprasgreg iona ln4 i loka ln4 ,

,u*i".ui4"4 pierwszorzqdny zasob informacii dla analizowanego przedmiotu badan'

w malym jednak stopniu dotychczas wykorzystywan4 Dzigki temu odtworzyl

bogaty i wszechstrormy obraz akrywnosci politycznej i ideowej polskich socjalist6w'

Nadal swym rozwa2aniom dialogowe ujgcie, prezerrtuj4c poszczegolne stanowiska i

pogl4dy w ten spos6b, by sprawialo to wftkenie' 2e wzajemnie one z sob4

polemizuj4 i dyskutuje sugeruj4c czytelnikowi wyb6r najlepszej opcji' wizji czy

projektu spolecznego' Ukazal jednoczesnie ich strukturE' eksponuj4c warto6ci i

zasady organizui4ce danE orientacjg' opcie bEdL wzig spaleozn4 Fionva2a ie w

dodatku w kontekScie konkretnej sytuacji spolecznej i polirycznej' a wigc i

uwarunkowan spoleczno-ekonomicznych krajowych i migdzynarodowyclr polityki

polskich rz4d6w sanacyjnych oraz oddzialywan ideowych i polirycznych czynnik6w

zewngtrznych. Przedstawia je jako tlzielo konkretnych i 'rytwych luttzi' kt6rych

postavvy i zachowania zdeterminowane byty staj4c4 sig wowczas rzeczFvistosci4

spoleczn4 przez ntclt wsp6ltworzon4' W ten sposob rozpatruje je w tamtej

perspektywie czasowej, nie oczekuj4c od owczesnych promotor6w i komentator6w

idei socjalistycznych naszej dzisiejszej wtedzy i naszej dziesiejszei m4drofici o
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przeszlych zjawiskach i zdarueniach' Tym bardziej 2e wszystkie wnioski i

uog6lnienia Doktorant odpowiednio dokumentuje materialem ir6dowym oraz

uzasadnia logicznie i racjonalnie'

Problematyka rozprawy doktorskiej mgra Kamila Piskaly ma niewetpliwie

oryginalny charakter, choc co prawda wielu autor6w analizowalo i opispvalo

dzialalno.6 polskich socjalist6w w latach trzydziestych ubieglego wieku' ale jak

dot4d nikt nie uczynil jej samodzielnym przedmiotem bad'an' Z tego tez punktu

widzen iana jbardz ie lwar tosc iowymfragmantemrozprawy jes tana | iza

ekonomicznego aspektu aktywno5ci ideowotw6rczej polskich socjalist6w Tym

bardziej ii w stosunku do wielu irnych prznlaw6w my6li polskiej najslabiej s4

opracowane dzieje my6li ekonomicznej' przede wszystkim z jej spoza

uniwersyteckiego, naukowei;o kggu ideowotw6rczego W rekonstruowaniu polskich

idei spolecznyc h wyznaczalo sig bowiem od dawna pewne priorytety dla ich

politycznego wymiaru i im nadawalo sig pierwszorzgdne zrnczenie Dlatego w

opracowaniu idei i ideologii poszczeg6lnych polskich ruch6w spolecznych w niklym

zakresiezwTacanouwagQnaichekonomiczrretresci,ustaleniaipropozycje'Mialo

to istotne znaczenTew przypadku idei socjalistycznych do kt6rych przylgnglo nie

zawszn uptawnione przekonanie jako o projektach spolecznych przdQadtl4cych

kwestig podziatu posiadanych d6br i wartoSci nad zagadnieniem ich wyhxarzania' a

wigc ze s4 one w istocie ideologiami podziafu a nie pomna:Zania dochodu

spolecznego. W konsekwencji, ich promotorzy podejmuj4 krytykp

niesprawiedliwych stosunk6w spolecznych jedynie w perspektywie moralnej'

etycznqa nie ekonomicznej TlT nczasem Doktorant dowiodl' i2 polscy socjalisci w

latach trzydziestych dwudziestego wieku mieli r6wnieZ cof dopowiedzenia w kwestii

wzmoZenia procesu wytw6rczego i ukazl'*'ali nastqpstwo kapitalizmu - ustr6j

sprawiedliwo6ci spolecznej w kontekfcie wzmoircnia procesu wytwo rczego l

zapewnienia witszego dochodu spolecmego w stosunku do uzyskiwanego w

kwestionowanym systemie spolecznym W sumie przedstawili sp6jn4 krpykg

6wczesnego kapitalizmu, koncepcjg jego przebudowy i urzeczyrvistnienia ustroju

sprawiedliwoSci spolecznej ' Doklorant przypomina bowienr' i2 polscy socjaliSci

konsekwentme posrrzegali plryczyny wielkiego kryzysu gospo darczego w

zjawiskach kartelizacji i mooopolizacji kapitalu' a nawet - odwoluj4c sig do

wspolczesnych analiz ekonomicznych - finansjatizacji kapitaru, przejawiaj4cej sig w

wzro.cie znaczeniakapitalu finansowego w Zyciu gospodarczym, i w konsek:wencji



prowadzacych do zwigkszonego wyzysku i wewngtrznego rozkladu kapitalizmu W

ten spos6b Doklorant ukazuje polskich socjalist6w wyobraZenia uwarunkowan

kryzysu strukturalnego kapitalizmu' kt6rego olreSla r6wnie2 mianem kryzysu

systemowego (s. 94 i in )' PraTpomina tak2e' i2 polscy socjali6ci' zwlaszcza mlodego

pokolenia z Oskarem Lange na czele, wlafnie w racjonalizacji procesu wytw6rczego

i uruchomieniu pelnego potencjah'r produkcyjnego dosrzegali najlepszy sposob na

osi4gnigcie poziomu wytw6rczoSci sprzed wielkiego kryzysu ekonomicznego i w

k6tkiej perspektywie zakladali przevtylszenie w ustroju socjalistycmym stanu

wytw6rczoSci kapitatizmu Projektowali oczrnviScie zachowanie w przyszlej

gospodarce mechanizm6w rynkowyc[ odpowiednio zintegrowanych z systemem

planowania.

Totez mgra Kamila Piskaly analizy ekonomicznego wl. niaru polskiej my6li

socjalistycznej a*uqjq na wysok4 ocenQ' tym bardziq k wyzyskal niezwykle

stararmie r6znorodne informacje zr6dlowe' w tym przede wszystkim zawartoS0

czasopisma,,Robotniczy Przegl4d Gospodarczl'' Aczkolwiek nie moZna

umniej szy6 wagi pozostdych podnoszonych przez Niego aspekt6w owego nurtu

polskiej my6li politycznej dotycz4cych migdzy innymi oceny rzeczpvisto6ci

spoleczno-polityc znei lat trzydziestych oraz poszukiwania odpowiadaj4cego jej

metody zmi'any sytuacji politycznej i przebudowy stosunk6w spolecznych w kralu

czy wreszcie - konstruowania wizji nowego ladu spolecznego l r6wnie2 te kwestie

Doktorant zrekonstruowal w spos6b .rzrx,znwy i obiekrywny' ufaj4c przede

wszystkim krpycznie wyzyskanym przekazom 2r6dtowym a nie zalo2onym z g6ry

gotowym ocenom i os4dom' Wszak rzetelno6c i obiektylvizm badavtczy sA mocna

stronA Jego opracowani4 co jednak nie wyklucza potrzeby nn6cenia uwagi na

per /ne nowe przemySlenia polskich socjalist6w pod wplywem do3wiadczen lat

trzydziestych, niqzanych z ntsllajqcymsig procesem batbaryacji kultury ludzkiej

Wydaje sig bowiem, iz Doktorant nie zawsze verzej dostrzega nowe zjawiska w

my6li socjalistycznej, przewijaj4ce sig np' w pracach nad nowym programem

partyjnym, przyjgtym ostatecznie na )O V kongresie PPS w Radomiu' w 1937 roku'

W6wczas pojawiaty sig nowatorskie rozwaZania polskich socjalis6w nad

przemianami spoleczno-ustrojowymi, iz socjalizm rrie oznacza jedynie zdobycia

wladzy i przebudowy stosunk6w gospodarczycb' lecz 2e jest wielk4 przemianQ

kulturaln4 spoleczenstwa i podniesieniem poziomu etycznego i kulturalnego

CAowieka, i 2e w istocie nalezy na nowo zdefiniowac funkcje kultury w zycru
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kazdej jednostki poptzez zbli2enie sztuki do codziennego zycia' upowszechnienie

tw6rcqchpostaw mySlowych i wsp6lnych postaw uczuciowych itp Wsrystko to

moZe sig dokonywad tylko w warunkach pelnej wolno ri' niczym nie zakl6conej -

ani samowol4 jednostki, ani grupy rz4dz4cq' ani tym bardziej zachowaniem samej

wladzy pafistwowej. Wiqzali oni ze zwycigstwem Sv/iata pracy nadziejg na

odrodzenie sig og6lnoludzkiego humanizmu i demokratyzmu' charakterynrj4cych sig

ugruntowaniem wartosci wolno6ciowyc[ poszanowania godnoSci ludzkiej'

wszechstronnym rozwoju jednostki ludzkiej oraz wiary * jej mozliwo ci tw6rcze 1

pomawczeitp Stale owe w4tki przewijaty sig w6wczas w wyst4pieniach polskich

socjalist6w - M Niedzialkowskiego' K Czapffiskiego' F iZ Gross6w' Z lv[ttznera

i innych.

Szkoda takze, iz Kamil Piskala nie rozvttrzai4c szerzej aspekt6w

antropologicznych i aksjologicznych dzialalno6ci ideowotw6rczej polskich

socjalist6w nie zwr6cil uwagr na zrniany pokoleniowe' jakie sig dokonywaty na

przelomie pierwszej i drugiej dekady okresu migdzywojenneg o' i 2e coraz wigksz4

rolg odgrywalo pokolenie wychowane juZ w warunkach Polski Niepodleglej'

kt6remu obce byty wyzwania i niepokoje czas6w heroizmu niepodlegloSciowego l

z natury bylo ono bardziej sklonne poszukiwac radykalniejszych form i sposob6w

zmiany ustiojowej w Dnrgiej Rzeczypospolitej ' W tym kontekscie naleZaloby

podnie36 kwestig cezury pocz4tkuj4cej analizq my5li politvcznej PPS Trudno j4

identyfikowa6 z konkretn4 datA a wiQc ze bylby to rok 1929' l93O czy 1931" gdyz

2adna idea nie pojawia sig z dnia na dzieir' Dlatego najwlaSciwszym chyba

krlterium tei cenry powinno by6 uznanie przez polskich socjalist6w' w cqm duzy

udzial mieli przedstawiciele mlodego pokolenia' iz w polskim spoleczef,stwie

nalezy dokona6 juz bezpoSrednio przemian o charaklerze socjalistycznym Dlatego

zasadnieuzyl Doktorant tego zwrotu w tytule ro4lrawy' Ku Polsce Socialislycznel '

lecz nie uzasadnil nim szerzej wyboru ram chronologicznych swojego przedmiotu

badair. Do tej pory bowiem stale dokumentowane bylo przedwojenne leszcze

za\ozente doktrynalne o niedojrzalofci stosrnk6w polskich do przemian

socjalistycznyctr' i 2e naturaln4 drog4 do socjalizmu jest urzeczprristnienie

,,Rzeczpospolitej Demokratycznej" jako etapu poSredniego pomigdzy kapitalizmem a

ustrojem sprawiedliwo6ci spolecznej'

WskazanienaslabszestronyrozprawydoktorskiejmgraKamilaPiskaly

wcale nie podw,la jej wysokiej oceny' b$4cej powarznym osi4gnigciem
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badawcryr4 potwierdzaj4cym znaczne kompetencje badawcze Dokloranta' Jego

powuin4 wiedzghistoryczn4 i politologiczn4 zdolnofci redakcyjne i pisarskie' i w

sumie Swiadcz4ce o dobrym przygotowaniu do prowadzenia samodzielnie badafi

naukowych. Tote2 Jego rozprawa spelnia wszelkie mo2liwe ustawowe wymogi

stawiane pramm dollorskim i w tej s"tuacji wnioskuig o dopuszczenie mgr Kamila

Piskalg do dalszych etapow przewodu doktorskiego' Jednocze6nie ze wzglgdu na jej

wartosc pomzwcz4 i merytoryczn4 oraz polrzeby wspolczesnej polskiej

historiografii wniosh{g ogloszenie je drukier' po pewnym uprzednim

przeredagowaniu tekstlr i sh6ceniu niekt6rych jej fragment6w np. poprzez usunigcie

powt6rzefi w tredci rozdatllw drugiego i trz*iego' Spotka sig ona Tapewne z

przychylnym przyjqciem nie tylko aawc6w problematyki' ler;z tzkirc szerszego

grona czytelnik6w, poszutuj4cych wartoiciowych publikacji naukowych'

Krak6w. 24.O4.2O17 r'
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