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WSTĘP

Nazwiska Lesliego Holmesa i Robina Okeya zaliczane są do grona znanych ba-
daczy i autorów popularnych prac naukowych w świecie akademickim Wiel-

kiej Brytanii.
Leslie Holmes jest emerytowanym profesorem nauk politycznych i  dyrekto-

rem Centrum Badawczego Nowoczesnej Europy na Uniwersytecie w Melbourne 
(Australia). W zakresie jego zainteresowań naukowych znajduje się następująca 
tematyka: polityka w państwach postkomunistycznych, korupcja, zorganizowana 
przestępczość. W 2001 roku Holmes został nieformalnym doradcą w ówczesnym 
rządzie brytyjskim1.

Robin Okey to emerytowany profesor historii na Uniwersytecie w Warwick (Wiel-
ka Brytania), specjalizującym się w historii krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

1 L. Holmes, Post-Communism. An Introduction, Oxford, 1998, okładka książki.
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Prace Holmesa i Okeya – Post-Communism. An Introduction (1998) i Eastern 
Europe 1740–1985. Feudalism to communism (1982) – stanowią przykład, w jakim 
zarysowano i ujęto obraz Polski i Polaków w podręcznikach obowiązkowych dla 
studentów (undergraduate – BA) na  kierunkach: biznes, polityka i  psychologia, 
rozpoczynających naukę w School of Slavonic and East European Studies (wydzia-
le slawistycznym) na University College London, lekturach wprowadzonych przez 
nauczycieli akademickich. Książki te należą do podstawowych lektur wprowadza-
jących do tematyki historii, kultury, ekonomii i zagadnień społecznych byłych kra-
jów bloku socjalistycznego.

Należy nadmienić, że wspomniana młodzież należy do grupy studentów z wy-
raźnie wytyczonymi celami lub ukształtowanymi już zainteresowaniami. Studenci 
kończący School of Slavonic and East European Studies są traktowani i znajdują za-
trudnienie jako znawcy krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

ANALIZA PRACY LESLIEGO HOLMESA 
POST�COMMUNISM. AN INTRODUCTION

Praca Lesliego Holmesa jest napisana jako podręcznik akademicki. Stanowi 
przejrzyste i  zarazem encyklopedyczne wprowadzenie do  problematyki hi-

storii i polityki krajów postkomunistycznych po roku 1989. Autor przeprowadził 
niezwykle obrazowo analizę wydarzeń historycznych zachodzących w  tej części 
Europy tuż po 1989 roku, rzeczywistości postkomunizmu w sferze społecznej, poli-
tycznej i gospodarczej. Szczególny nacisk został położony na zmiany ekonomiczne, 
w tym prywatyzację, wprowadzenie wolnego rynku oraz kontrowersyjne i wrażli-
we przemiany natury narodowościowej i etnicznej. Autor nie pominął także analizy 
i funkcjonowania nowo powstałych po zachodzących przemianach instytucji spo-
łecznych i politycznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej2.

Podręcznik zawiera 384 strony (łącznie z bibliogra�ą i indeksem). Oprócz jed-
nego pełnego podrozdziału poświęconego Polsce (liczącego trzy strony3), odniesie-
nia do Polski pojawiają się w tymże podręczniku ze znaczną częstotliwością. Pol-
skie nazwiska i nazwy własne związane z Polską czy opisy wydarzeń z udziałem 
Polaków występują na 175 stronach książki, co stanowi prawie połowę całego opra-
cowania4.

2 A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków w podręcznikach akademickich dla studentów 
I roku School of Slavonic and East European Studies (SSEES)/University College in Lon-
don na przykładzie Leslie Holmes, „Post-Communism. An Introduction”, Zakład Badań 
nad Emigracją, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, 2013, s. 46, maszynopis.

3 L. Holmes, Post-Communism…, s. 68–72.
4 A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków […] na przykładzie Leslie Holmes…, s. 46.
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Praca składa się z czterech części i 12 rozdziałów. Część pierwsza omawia teore-
tyczne podejście do de�nicji komunizmu: teorie powstania i upadku komunizmu. 
Część druga prezentuje przebieg procesów rewolucyjnych i transformacje w pań-
stwach Europy Środkowo-Wschodniej i obejmuje lata 1989–1991. W tej części Pol-
ska zajmuje jeden osobny podrozdział obejmujący trzy strony5. Część trzecia obej-
muje lata tzw. wczesnego postkomunizmu i zawiera przykłady zmian dotyczących 
funkcjonowania organów państwowych, wprowadzenia wolnego rynku i polityki 
społecznej. Cześć ostatnia zawiera podsumowanie oraz dywagacje na temat prze-
mian i prognoz dla krajów doświadczonych transformacją6.

Na szczególną uwagę zasługuje oczywiście wspomniany wcześniej podrozdział 
w części trzeciej, zatytułowany Transition to Post-Communism: �e Revolutions of 
1989–1991; Poland. Zawiera syntetyczne ujęcie najważniejszych wydarzeń z dzie-
jów Polski od czasów dynastii Piastów po 1990 rok, uwzględniając ramowy prze-
bieg przemian systemowych w Polsce, w  tym – określone przez autora pojęciem 
semi-free ‘w połowie wolne’ – wybory do Sejmu i  Senatu w czerwcu 1989 roku, 
a  także odniesienia do  objęcia funkcji premiera przez Tadeusza Mazowieckiego 
oraz wyborów prezydenckich w 1990 roku7.

Przedstawiony przez autora krótki zarys historii Polski wydaje się rzetelny 
i  przejrzysty dla czytelnika rozpoczynającego studiowanie dziejów krajów Euro-
py Środkowo-Wschodniej. W tym bardzo zwięzłym kompendium autor nie po-
mija problematyki zachowań i reakcji społecznych na wyjątkowe dla poszczegól-
nych społeczeństw wydarzenia polityczne – temat często pomijany przez innych 
autorów8. Holmes trafnie podkreśla na przykład wagę wizyty papieskiej w Polsce 
w czerwcu 1979 roku i przedstawia ją na tle wydarzeń politycznych, które miały 
miejsce w kraju w ciągu następnych kilkunastu miesięcy, wspomina m.in. o wzro-
ście świadomości politycznej w społeczeństwie oraz powstaniu „Solidarności”, któ-
rą nazywa pierwszą prawdziwie autonomiczną (a zarazem masową) organizacją 
w komunistycznej Europie9.

Autor podkreśla wyraźne ożywienie społeczne w narodzie, mobilizację oraz go-
towość na zmiany, np. poprzez odniesienie do manifestacji – niezadowolenia spo-
łecznego z rządów partii komunistycznej i coraz bardziej otwartą krytykę władz. 
Holmes zwraca również uwagę na  niewątpliwy fakt przyspieszenia zmian, które 
doprowadziły do bezkrwawej rewolucji społecznej i politycznej w Polsce. Podkre-
śla, że wizyta papieska w Polsce miała wpływ na przebieg procesu, który ostatecznie 
doprowadził do upadku komunizmu:

5 L. Holmes, Post-Communism…, s. 68–72.
6 A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków […] na przykładzie Leslie Holmes…, s. 48.
7 Tamże, s. 49.
8 Tamże.
9 L. Holmes, Post-Communism…, s. 70.
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�e Polish people were further encouraged to demonstrate their dissatisfaction with 
the regime when a Pole (Cardinal Wojtyła) was made pope in 1978. �is apparently gave 
many ordinary citizens the con�dence openly to criticize the authorities; the Pope had vis-
ited Poland in June 1979, and citizens saw for themselves how restrained the communists 
were during this visit. For some 15 months between September 1980 and late 1981, the 
Polish authorities recognized and negotiated with Solidarity, which was led by the increas-
ingly charismatic Lech Walesa10.

W tym samym podrozdziale autor wyraża swoje zdanie i komentuje częścio-
wo wolne wybory w Polsce. Jak już wspomniano, określa je jako semi-free (a ra-
czej powołuje się na termin użyty przez polską badaczkę Janinę Frentzel-Zagórską, 
która wybory z 1989 roku nazwała wyborami „w połowie wolnymi”), wyjaśniając, 
że w czerwcu 1989 roku komuniści uczynili wszystko, aby utrzymać władzę tam, 
gdzie miało to największe znaczenie, tzn. w Sejmie (niższej izbie parlamentu). Za-
tem, mimo że komuniści dopuścili do wolnych wyborów do Senatu (wyższej izby) 
– w którym „Solidarność” zdobyła 99 miejsc na 100 możliwych – to w wyborach 
do Sejmu w ordynacji wyborczej wprowadzili takie zasady, aby oni sami, a także ich 
partnerzy koalicyjni zapewnili sobie 65% miejsc11:

Frentzel-Zagorska’s (1989) term ‘semi-free’ is more appropriate, since the communists 
did all they could, short of forbidding any true competition, to ensure they could retain 
power where it really mattered. �us, although they permitted genuinely free elections to 
the Senate (upper house), to which Solidarity won 99 of the 100 seats, they introduced 
rules to ensure that they and their coalition partners would secure 65 per cent of the seats 
in the Sejm (lower house)12.

Z narracji autora wynika, że chociaż wybory w  1989 roku nie były w  peł-
ni wolne, to jednak, kiedy we wrześniu 1989 roku Tadeusz Mazowiecki, jeden 
z przywódców „Solidarności” ogłosił utworzenie rządu (w którym nota bene ko-
muniści też brali udział, choć jako mniejszość), Polska została o�cjalnie pierw-
szym państwem we Europie Wschodniej, które osiągnęło pierwszy etap postko-
munizmu13:

When Mazowiecki announced his new government in September 1989, the communists 
formed a minority in it. Poland had become the �rst country in Eastern Europe to reach 
stage one of postcommunism14.

10 Tamże.
11 A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków […] na przykładzie Leslie Holmes…, s. 50.
12 L. Holmes, Post-Communism…, s. 70.
13 A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków […] na przykładzie Leslie Holmes…, s. 50.
14 L. Holmes, Post-Communism…, s. 71. 
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Podobnie jak na Węgrzech, tak i w Polsce transformacja do etapu postkomu-
nizmu była pokojowym i przebiegającym w miarę spokojnie wydarzeniem histo-
rycznym. Tak jak na Węgrzech, komuniści zmuszeni zostali do wyjścia naprzeciw 
masom, które podczas strajków w 1988 roku, za pośrednictwem swoich reprezen-
tantów z  „Solidarności” (członkowie NSZZ „Solidarność” stanowili w  pewnym 
momencie jedną czwartą populacji i ponad połowę ludności pracującej – to jest 
ok. 10 milionów Polaków) jednoznacznie zamanifestowali swoje niezadowolenie15:

As in Hungary, the transition to post-communism was a relatively peaceful, civilized 
a�air. As in Hungary, the communists had to respond to the masses who, in their 1988 
strikes and via the Solidarity representatives (the membership of Solidarity had at one 
stage reached approximately one-quarter of the total population, and over half the work-
force), made clear their dissatisfaction16.

Podsumowując, należy podkreślić, że opracowanie Lesliego Holmesa stanowi 
rzetelną syntezę wydarzeń związanych z procesem narodzin i upadku systemu ko-
munistycznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Praca 
ta przedstawia analizę przemian, które miały miejsce w regionie w końcu lat 80. 
XX wieku. Na uwagę zasługuje dobrze opracowana historiogra�a i przykłady po-
równawcze nie tylko w odniesieniu do Polski, ale i całego regionu. Wydarzenia – 
w kontekście historycznym i politycznym, które miały miejsce w Polsce – wymie-
niane są w pracy z właściwą częstotliwością. Pracę Lesliego Holmesa należy zatem 
uznać za przydatne źródło nie tyko dla studentów, specjalizujących się w Europie 
Środkowo-Wschodniej, ale także dla każdego, kto wyraża chęć poznania i zrozu-
mienia czasów komunizmu i postkomunizmu17.

ANALIZA PRACY ROBINA OKEYA 
EASTERN EUROPE 1740�1985. FEUDALISM TO COMMUNISM

Opracowanie Eastern Europe 1740–1985. Feudalism to communism, napisana 
przez Robina Okeya, to drugi z podręczników polecanych studentom pierw-

szego roku kursu biznesu, ekonomii, nauk społecznych i psychologii, studiujących 
historię Europy Wschodniej od 1850 roku (undergraduate – BA) w School of Slavo-
nic and East European Studies (SSEES) na University College London.

Praca Okeya przedstawia historię narodów Europy Środkowo-Wschodniej 
w przekroju historycznym od 1740 do 1985 roku, koncentrując się na dwóch rów-
norzędnych sobie wątkach tematycznych: modernizmu i  nacjonalizmu. Książka 

15 Tamże, s. 71.
16 Tamże.
17 Tamże.
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rekomendowana jest studentom jako niezbędne kompendium wiedzy o regionie, 
prezentującym nie tylko panoramę historyczną tego obszaru, ale także oferującym 
dogłębną analizę wydarzeń politycznych oraz przemian społeczno-ekonomicznych, 
mających miejsce w tym regionie Europy. Jak podkreśla autor, istotą pracy jest uka-
zanie genezy narodziny państw nowoczesnych w Europie Środkowo-Wschodniej 
oraz wyjaśnienie procesów transformacyjnych ze  szczególnym uwzględnieniem 
różnic na podłożu narodowościowym, etnicznym i geogra�cznym18.

Praca, licząca 283 strony, składa się z 10 rozdziałów:
1. Dziedzictwo feudalizmu.
2. Oświecenie.
3. Liberalizm i nacjonalizm.
4. Burza i nowy porządek, 1848–1870.
5. Ekonomia i społeczeństwo, 1850–1914.
6. Polityka, 1870–1928.
7. Wyzwolona Europa Wschodnia.
8. Od Hitlera do Stalina.
9. Europa Wschodnia w dobie komunizmu.
10. Epilog.

Ponadto opracowanie zawiera indeks i  bibliogra�ę, chronologiczny zapis naj-
ważniejszych wydarzeń oraz indeks nazw własnych związanych z regionem. W pra-
cy znajduje się także dziewięć map, wśród których trzy są poświęcone wyłącznie 
Polsce19.

Autor kieruje uwagi pod adresem niewydolnie funkcjonującego aparatu pań-
stwowego XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej. Nie pomija także krytyki bezpreceden-
sowej pozycji szlachty i magnaterii w Polsce na  tle historycznym. Powyższe, nie-
wątpliwie krytyczne uwagi wydają się trafne i poparte są wyważoną argumentacją.

Robin Okey podkreśla na przykład charakterystyczne i podstawowe cechy sła-
bości polskiego systemu �skalnego, krytykuje funkcjonowanie władzy wykonaw-
czej, np. nagminne zrywanie sejmów – spowodowane nadużywaniem prawa li-
berum veto20, wskazując tym samym na  katastrofalne skutki tych niedociągnięć 
systemowych w przyszłości – ogólną słabość Rzeczypospolitej w obliczu docho-
dzących do  potęgi nowych sił politycznych w  Europie. Jasno i  wyraźnie określa 

18 R. Okey, Eastern Europe 1740–1985. Feudalism to communism, London, 1986, s. 34.
19 A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków w podręcznikach angielskich dla studentów 

I roku SSEES/UCL, na przykładzie książki Robina Okeya, „Eastern Europe 1740–1985. 
Feudalism to communism”, Zakład Badań nad Emigracją, Polski Uniwersytet na Obczyź-
nie, Londyn, 2013, s. 94, maszynopis.

20 R. Okey, Eastern Europe 1740–1985…, s. 23.
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sytuację XVIII-wiecznej Polski jako stan anarchii z panoszącą się i wszechwładną 
magnaterią, symbolizującą bezprecedensową siłę polityczną w państwie, niebywały 
wyjątek w ówczesnej Europie21:

Real power in the Republic, as it was o�cially called, lay not with the monarch, whose 
position had been elective since 1572, but with the Polish diet, or Sejm and even more so 
with the sixty or so provincial dietines dominated by the magnate class. […]

Nothing better illustrated this than the growing abuse of the ostensibly democratic 
liberum veto, by which a single delegate could bring the entire proceedings of a session of 
the diet to an end. Applied six time between 1650 and 1700, eight times in the reign of Au-
gust II (1703–35) and thirteen times under August III (1735–64), the veto in fact allowed 
over–mighty magnates of foreign power, manipulating client gentry deputies in the diet, to 
plunge the state into anarchy22.

Reperkusje tych niedociągnięć zostały zauważone przez Okeya w funkcjonowa-
niu systemu obronnego kraju (lub raczej jego braku) i określone przez autora jako 
logiczna konsekwencja zapaści systemu podatkowego23.

Autor podjął także próbę oceny stanu posiadania armii w Polsce i monarchii au-
striackiej w tym samym czasie. Wskazał, że istniejący w XVIII-wiecznej Polsce sys-
tem podatkowy (zwalniający z podatków szlachtę) pozwalał na utrzymanie jedynie 
12-tysięcznej armii. Tymczasem w sąsiedniej Austrii, gdzie za rekrutację i uposaże-
nie armii odpowiedzialne były poszczególne prowincje, siły zbrojne znacznie prze-
wyższały liczbę i efektywność pospolitego ruszenia w Rzeczypospolitej. Z przyto-
czonych przez autora faktów wynika, iż dochód XVIII-wiecznej Polski stanowił 
zaledwie jedną czterdziestą dochodu ówczesnej Francji24:

In Poland, the anti–monarchical diet would not �nance a standing army of more than 
12,000 men, while the Austrian army’s e�ciency was gravely inhibited by the fact that re-
cruiting and equipment still fell to the individual provinces.

Military weakness was in part of a function of �scal failure. […] Nobles in Hungary and 
Poland were tax-free by law, so that Poland’s late eighteen-century revenues were one-for-
tieth those of France25.

Odnosząc się do sytuacji XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej, Okey nie pomija jed-
nak istotnych osiągnięć z tego okresu – dostrzegając je w przemianach kulturalno-
-politycznych, które dokonały się w społeczeństwie polskim tuż przed rozbiorami. 

21 A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków […] na przykładzie książki Robina Okeya…, s. 97.
22 R. Okey, Eastern Europe 1740–1985…, s. 23.
23 Tamże, s. 24.
24 Tamże.
25 Tamże.
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Podkreśla tutaj ważną rolę Stanisława Staszica i Stanisława Konarskiego – liderów 
polskiego oświecenia – przy wprowadzanie reform. Księdza Konarskiego nazywa 
wyzwolonym od tradycjonalizmu polskim patriotą, który dzięki zagranicznemu wy-
kształceniu doskonale rozumiał słabości systemowe ówczesnej Polski i przez szcze-
rą ich krytykę nawoływał młode pokolenia Polaków do  poparcia nowoczesnych 
i  szeroko zakrojonych reform, w  tym uwłaszczenia chłopów i  uprzemysłowienia 
ziem polskich26:

But it is the career of the Piarist monk Stanislaw Konarski (1700–73), which best il-
lustrates the preponderantly literary and noble–orientated reform movements in these 
two centuries. […] A Polish patriot priest rather than radical philosopher, he nonetheless 
recommended Protestant books to his students and, through his eloquent attacks on the 
liberum veto and empty libertarian rhetoric, helped spread an awareness of the need for 
reform, ‘I did not write to expose the nation to shame’, he claimed, in terms o�en used 
herea�er by East European reformers to reconcile national pride with foreign precept27.

Autor przywołuje również postać Andrzeja Zamoyskiego – jednego z reforma-
torów, odważnie eksperymentującego organizacją i  zarządzaniem swoich posia-
dłości, który jako pierwszy wprowadził „zalążki kapitalizmu” w swoich gospodar-
stwach (modelowych jak na owe czasy), podwajając płynący z nich dochód28.

Okey poświecą również sporo miejsca najważniejszym reformom polityczno-
-ustrojowym, przeprowadzonym w dobie rządów króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego, a uchwalenie Konstytucji 3 maja uznaje za szczytowe osiągnięcie Sejmu 
Czteroletniego, zrywającego z feudalna przeszłością29:

�e crowning achievement of these years was the new constitution of May 1791. For the 
�rst time a leading section of Polish society broke with its feudal past30.

�e memories of the Polish Enlightenment, somewhat over-coloured, lived on to inspire 
the national movement of the nineteenth century31.

Reperkusje rozbiorów trafnie podsumowuje autor w komentarzu na temat przy-
czyn upadku demokracji parlamentarnej w Polsce w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego, oceniając doświadczenia Polski na tle innych krajów tego regionu, 
tj. Rumunii i Jugosławii. Sugeruje, że zamieszkałe przez różne narodowości teryto-

26 Tamże, s. 41–42.
27 Tamże, s. 41; A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków […] na przykładzie książki Robi-

na Okeya…, s. 98.
28 R. Okey, Eastern Europe 1740–1985…, s. 45.
29 A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków […] na przykładzie książki Robina Okeya…, s. 57.
30 Tamże, s. 57.
31 Tamże, s. 58.
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ria, posiadające kalejdoskop różniących się między sobą historycznych i społecz-
nych wzorców, zostały nagle połączone razem, kształtując organizmy państwowe 
często w granicach dawnych imperiów. Jednakże liczba sprzecznych interesów je 
różniących była zbyt dominująca, a  proces wyłaniania rządzącej większości wy-
dawał się zbyt skomplikowany. W rezultacie, okoliczności sprzyjające upadkowi 
tychże organizmów jawiły się z dużo częstotliwością. Podsumowując wizję rozwoju 
demokracji (w takich właśnie społeczeństwach), autor podkreśla techniczne i so-
cjologiczne aspekty swoich pesymistycznych prognoz. Zauważa jednakże słusznie, 
że jego krytyka (mimo że przekonująca) nie jest jednak pełną analizą problemu32:

�e experience of Romania, Yugoslavia and Poland in the 1920s suggests that, when di-
verse territories with di�erent historical and social patterns are thrown together, as so o�en 
in the post in the postimperial states of the modern world, the number of interests in the 
system becomes too great, the process of negotiating a majority too complex and the oppor-
tunities for breakdown too frequent for successful functioning. �us technical and sociolog-
ical factors interact to incline the modern commentator to pessimism about the prospects of 
democracy in such societies. �e argument is persuasive but perhaps not quite complete33.

Dużym rozczarowaniem wydaje się podejście Robina Okeya do czasów II woj-
ny światowej. Rozdział na ten temat zajmuje zaledwie osiem stron34. Z tego właśnie 
powodu wydaje się, że sprawa wojny – nie tylko w stosunku do Polski, ale i całej 
Europy Środkowo-Wschodniej – potraktowana została dosyć powierzchownie35.

Autor z podziwem podkreśla, że to właśnie zainspirowani patriotyzmem Polacy, 
widząc potrzebę utrzymania ciągłości państwowej, zdołali zorganizować swoje ad-
ministracyjne i edukacyjne struktury – funkcjonujące pod okupacją w podziemiu. 
Autor prezentuje ciekawe dane liczbowe, z których wynika, że do 1944 roku edu-
kacją objętych zostało ponad 100 tysięcy uczniów szkół średnich, natomiast licz-
ba nowo przyjętych do Armii Krajowej osiągnęła w tym czasie 380 tysięcy ochot-
ników:

�e Czech concentrated on intelligence and minor espionage but were all but decimated 
in 1941–42. Lacking even a puppet regime the better equipped Polish ‘government delega-
cy’ also saw a responsibility to maintain an underground administrative and educational 
structure; by 1944 this had enrolled over 100,000 high school students while the ‘Home 
Army’ at its peak numbered 380,00036.

32 A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków […] na przykładzie książki Robina Okeya…, s. 98.
33 Tamże, s. 171.
34 Tamże, s. 181–188.
35 Tamże, s. 101.
36 R. Okey, Eastern Europe 1740–1985…, s. 184.
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Niestety, Okey zaledwie w  jednym zdaniu odnosi się do  egzystencji Polaków 
na Wyspach: the London Poles were basically a coalition of the parties which had bro-
ught Polish democracy to its knees in 1926 (rząd polski w Londynie był koalicją tych 
wszystkich partii, które przyczyniły się do upadku demokracji w przedwojennej Pol-
sce w 1926 roku)37. Powyższe stwierdzenie uznać należy za zbyt duże uproszczenie. 
Sytuacja polityczna polskich uchodźców w Wielkiej Brytanii była bardziej skom-
plikowana. Niewątpliwie początki polskiej diaspory na Wyspach, datowane właśnie 
na pierwsze lata wojny, wymagają dogłębniejszej analizy i szerszego ujęcia38.

W tej części pracy Robina Okeya brakuje także nawet jednego zdania na temat 
udziału żołnierzy z  okupowanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w  tym 
Polaków, w  walkach na  frontach II wojny światowej. Nie ma również komenta-
rza na  temat postanowień konferencji pokojowych Wielkiej Trójki, odnoszących 
się do Europy Wschodniej, które zmieniły mapę Europy po wojnie. Przemilczana 
jest tutaj także tzw. sprawa polska oraz sytuacja polskich uchodźców politycznych 
w liczbie ok. 250 tysięcy, przebywających na Wyspach Brytyjskich po zakończeniu 
działań wojennych w 1946 roku, którzy nie mogli lub nie chcieli powrócić do kraju, 
zdominowanego przez ZSRS39.

Okey poświęca za to aż osiem stron (jeden podrozdział) genezie i analizie dzia-
łań „Solidarności”, a  także zmianom politycznym, ekonomicznym i społecznym, 
które miały miejsce w Polsce pod koniec lat 80.

Z błędów merytorycznych należy zwrócić uwagę na  niepoprawnie użytą na-
zwę sieci sklepów PEWEX40 (Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego – Inter-
nal Export Company), która to nazwa w pracy Okeya zapisana jest jako „Peirex”. 
Do innych błędów – w pisowni oraz wszelkich niekonsekwencji z tym związanych, 
występujących w tym opracowaniu – odniosłam się już w komentarzach41.

Podsumowując, opracowanie Robina Okeya – z nielicznymi niedociągnięcia-
mi – może być rekomendowane studentom, rozpoczynającym kurs historii Euro-
py Środkowo-Wschodniej na poziomie uniwersyteckim, jako lektura obowiązko-
wa z wyjaśnieniem kwestii spornych i dokonanymi sugerowanymi uzupełnieniami.

37 Tamże, s. 188.
38 A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków […] na przykładzie książki Robina Okeya…, 

s. 102.
39 Tamże.
40 Sieć sklepów PEWEX była siecią sklepów i kiosków walutowych w komunistycznej Polsce – 

PRL, które powstały w 1972 roku z przekształcenia sklepów dewizowych banku […], w któ-
rych można było kupić za waluty wymienialne towary importowane i krajowe niedostępne 
na rynku. Pewex był synonimem towarów luksusowych; tamże, s. 22.

41 A. Błaszczyk, Wizerunek Polski i Polaków […] na przykładzie książki Robina Okeya…, 
s. 102.
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THE IMAGE OF POLAND IN BRITISH UNIVERSITY 
TEXTBOOKS, BASED ON THE FOLLOWING COURSE BOOKS: 
LESLIE HOLMES, POST�COMMUNISM. AN INTRODUCTION, 
AND ROBIN OKEY, EASTERN EUROPE 1740–1985. FEUDALISM 

TO COMMUNISM
Summary

This paper o�ers a critical appraisal of the image of Poland and Poles as it appears in Brit-
ish university textbooks and syllabi for students opting to study business, economics, 

psychology, and social sciences with respect to the countries of Central and Eastern Europe.
Authors of university textbooks have considered all the most signi�cant historical, politi-

cal and social events in reference to Poland in modern times, right up to the present. �e 
present study analyses presentations and interpretations of selected events and processes, 
including the functioning of the apparatus of state in seventeenth-century Poland, the un-
precedented power of the Polish aristocracy and lesser nobility, the impact of World War II, 
the phenomenon of the Polish Government in Exile, the process of the sovietisation of Po-
land, and the transformation and synthesis of communism.

Keywords: history of Poland, image of Poland, British university textbooks, presentation, 
interpretation
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