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NakłademWydawnictwaNaukowego PWNukazała sie ̨reedycja fundamen-
talnego dzieła Jana Kucharzewskiego ”Od białego caratu do czerwonego”. Ca-
łość wydania liczy osiem tomów, z czego siedem to przedruk edycji przedwo-
jennej z lat 1923 - 1935. Na tom ósmy ”Miscellanea”, który jest aktualnie w
przygotowaniu, złoża ̨sie ̨wyjat̨ki z powojennego już, jednotomowego skrótu
tej ogromnej pracy, stanowiac̨ej opus vitae zmarłego w 1952 r. autora.

W latach PRL-u dzieło Jana Kucharzewskiego obłożone zostało anatema.̨
Biblioteki naukowe udostep̨niały je wyłac̨znie po przedstawieniu specjalne-
go zezwolenia. Konfiskowane byty egzemplarze zarysu pracy, wydanego w
jednym tomie najpierw po angielsku w Nowym Jorku w 1948 r., a po przetłu-
maczeniu na polski (pod nieco innym tytułem ”Od białego do czerwonego
caratu”) w Londynie w 1958 r.

Ów skrót funkcjonował jednak w obiegu czytelniczym, dziek̨i kilku wzno-
wieniom na emigracji i edycjom podziemnym, w latach 80-tych, w kraju. ”Od
białego caratu do czerwonego” uchodzi za jedna ̨z najwartościowszych, a za-
razem najbardziej oryginalnych prac ukazujac̨ych dzieje XIX-wiecznej Rosji,
która przemierzała wówczas szlak wiodac̨y od Rosji Romanowów do Rosji
Lenina. Dzieło to nie jest klasycznym wykładem historii cesarstwa rosyjskie-
go; mamy do czynienia raczej ze zbiorem esejów. Zbiorem nie dokończonym,
gdyż ostatnie cześ̨ci obliczonej na 10 tomówpracy najprawdopodobniej spło-
neł̨y we wrześniu 1939 r. podczas bombardowania Warszawy.

Jan Kucharzewski urodził sie ̨ w 1897 r. w Wysokiem Mazowieckim, w ów-
czesnej guberni łomżyńskiej. Studiował prawo w Warszawie oraz ekonomie ̨
polityczna ̨ i socjologie ̨ w Berlinie. Od 1906 r. rozpoczał̨ praktyke ̨ adwokac-
ka.̨ Zwiaz̨any był z Liga ̨Narodowa,̨ ale po konflikcie z Romanem Dmowskim
czasowo wycofał sie ̨ z działalności politycznej, która ̨ podjał̨ dopiero po wy-
buchu I wojny światowej, która stworzyła szanse ̨ odzyskania przez Polske ̨
niepodległości.

Po Akcie 5 listopada cesarzy Niemiec i Austro-Weg̨ier stał sie ̨ Kucharzew-
ski jedna ̨ z najważniejszych postaci tzw. obozu aktywistycznego. Dwukrot-
nie: od listopada 1917 do lutego 1918 roku i w październiku 1918 r. był pre-
mierem z ramienia Rady Regencyjnej. W niepodległej Polsce z polityka ̨ ze-
rwał definitywnie, zasłynał̨ za to jako autor prac historycznych,m. in. biogra-
fii Maurycego Mochnackiego. W 1926 r. został członkiem Polskiej Akademii
Umiejet̨ności.

Z okupowanej Polski wyjechał w kwietniu 1940 r. Osiadł w Stanach Zjedno-
czonych, gdzie prezesował Radzie Polskiego Instytutu Naukowego, którego
był współzałożycielem.
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