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BADANIA POLSKOZNAWCZE W DZISIEJSZYCH NIEMCZECH *)

Słowa Karola Marksa w liście do Fryderyka Engelsa z dnia 2 grudnia 
1856 r., że „intensywność i zdolność życiowa wszystkich rewolucji począwszy 
od r. 1789 . . .  zależą od ich stosunku do Polski” 1, mogą znaleźć zastosowanie 
również w szerszym znaczeniu. Polska była zagranicznym termometrem nie 
tylko intensywności rewolucji dziewiętnastego wieku, lecz w ogóle postępo
wego myślenia; dotyczy to również niemieckiej historiografii. Patriotyczni hi
storycy niemieccy, którzy występowali w obronie wolności Polski, prowadzili 
jednocześnie walkę o narodowe zjednoczenie i niezależność Niemiec. I tak 
Ernest Moritz Arndt, opisując w swej słynnej książce Próba historii poddań
stwa na Pomorzu i Rugii - gorącymi słowami bohaterską walkę chłopów sło
wiańskich przeciwko narodowej i społecznej niewoli, zwalczał równocześnie 
podwaliny niemieckiego feudalizmu, który gnębił w równy sposób naród pol
ski i niemiecki. Heinrich Luden, który w czasie okupacji napoleońskiej po r. 
1807 oraz w czasie niemieckich wojen wyzwoleńczych wychowywał studentów 
na uniwersytecie w Jenie na prawdziwych patriotów i nawoływał ich płomien
nymi słowami do wyzwolenia ojczyzny i stworzenia zjednoczonych Niemiec 
bez książąt i wyzyskiwaczy, był pełen głębokiej i szczerej przyjaźni dla narodu 
polskiego, walczącego o wolność, tak samo jak naród niemiecki. Niemiecki 
demokratyczny patriota z okresu przedmarcowego i rewolucji 1848 r., publi
cysta i historyk Jakob Venedey, już podczas uroczystości w Hambach w r. 
1832 przemawiał pod chorągwiami: biało-czerwoną i czarno-czerwono-złotą na 
rzecz wolności Polski i Niemiec, a prześladowany za to przez policję pruską 
musiał opuścić swoją ojczyznę. W r. 1848 oraz w r. 1863 w okresie pruskiego 
kryzysu konstytucyjnego występował słowem i pismem z żądaniem wskrze
szenia Polski. Marks i Engels, najwięksi synowie narodu niemieckiego, uczyli, 
że stworzenie demokratycznej Polski było warunkiem stworzenia demokra
tycznych Niemiec, Za ich przykładem szli przywódcy niemieckiego ruchu ro- * 1 2

*) Artykuł nawiązuje do przemówienia Autora w Gdańsku w dniu 27.X. 
1954, a przesłany został specjalnie dla niniejszego numeru Sobótki. Z orygi
nału niemieckiego przełożył E. Klin.

1 K. M a r x, F. E n g e l s ,  Briefwechsel, Berlin 1949, t. II, s. 197.
2 E. M. Ar n d t ,  Versuch einer Geschichte der Leibeigenschaft in Pom- 

mern und Riigen. Berlin 1803.



botniczego: Wilhelm Liebknecht, Róża Luksemburg i Ernest Thalmann. Nawo
ływali oni niemieckich i polskich robotników do wspólnej walki przeciwko nie
mieckim i polskim wyzyskiwaczom. Róża Luksemburg i Julian Marchlewski 
byli przywódcami i polskiego, i niemieckiego ruchu robotniczego i służyli 
swoim piórem również niemieckiej prasie robotniczej.

Gdy jednak przedstawiciele postępu społecznego w Niemczech manife
stowali słowem i czynem swoją przyjaźń z narodem polskim, przedstawiciele 
wstecznictwa społecznego usprawiedliwiali narodowy i społeczny ucisk narodu 
polskiego ze strony niemieckich panów. Niemiecka historiografia burżuazyjna 
w coraz większej mierze ograniczona była wąskim horyzontem niemieckiego 
nacjonalizmu. Przedstawiciele niemieckiego imperializmu w historiografii stali 
się w dużej mierze współwinnymi za wybuch drugiej wojny światowej i strasz
liwe zbrodnie, jakich dopuścili się niemieccy faszyści wobec narodu polskiego.

Faszystowska tyrania załamała się pod ciosami Armii Czerwonej i jej so
juszników, w tej liczbie i ludowego wojska polskiego. Niemiecka Republika 
Demokratyczna stanowi kamień węgielny zjednoczonych i miłujących pokój 
Niemiec, jednakże amerykańscy imperialiści i ich sojusznicy przygotowują no
wą wojnę światową. Próby uczynienia z Niemiec Zachodnich bazy wypadowej 
dla tej wojny znajdują wyraźne odbicie i w historiografii zachodnio-nie- 
mieckiej.

W dziedzinie prac z zakresu historii powszechnej i niemieckiej, zwłaszcza 
historii czasów odległych, istnieje dość znaczna liczba historyków usiłujących 
zachować niezależność naukową. W przeciwieństwie do tego tak zwane bada
nia nad wschodem (Ostforschung) wprzągmąto całkowicie w przygotowywanie 
wojny. Są one w tym celu specjalnie finansowane. Były wysoki komisarz ame
rykański w Niemczech Zachodnich, Max Cloy, mówił w r. 1951 o 28 milionach 
marek niemieckich „przydziałów*1 dla uniwersytetów, wyższych uczelni, szkół 
zawodowych i instytutów badawczych. „Neue Zeit*' z dnia 12 III 1953 r. po
daje, że „Wolnemu Uniwersytetowi w Berlinie przyznano spośrod pieniędzy 
z USA 1,5 milionów marek 3 *. Poza tym wiadomo jest piszącemu, że gdy dla 
większości zachodnio-niemieckich instytutów historycznych środki naukowe 
przydzielane są bardzo skąpo (np. za publikacje dysertacji doktorskich nie 
płaci się w ogóle honorariów), to w instytutach badńń wschodu o podob
nych trudnościach nie ma mowy.

Takich instytutów badawczych dla zagadnień Europy wschodniej, mają
cych za czołowe zadanie udowodnienie rzekomo prastarych praw narodu nie
mieckiego do polskich ziem zachodnich, rzekomej wyższości niemieckiej kul
tury nad polską i „błogosławieństw** rządów pruskich dla polskiego teryto
rium istnieje ponad pięćdziesiąt. Wysiłki , ich wszystkich godzą w granicę na 
Cdrze i Nysie, w granicę pokoju, z wyraźnym zamiarem przygotowania nie
mieckiej młodzieży do odzyskania „utraconych niemieckich ziem wschodnich11 
na dirodze nowej wojny.

Pierwszą tego rodzaju instytucją jest powołany do życia w r. 1947 tzw.' 
Zespół Getyński (Góttinger Arbeitskreis), silnie oddziałujący na opinię publicz
ną poprzez książki i broszury, służbę informacyjną w pięciu językach dla pra

3 W. S z e c z i n o w s k i ,  Die Organisation der „Ostforschung“ in West
deulschland (Zeitschrift f. Gesch. Wiss. 1954, II, zesz. 2).



sy. radia i szkół oraz dla czasopism regionalnych i lokalnych. Przewodniczącym 
zespołu jest profesor prawa dr Herbert Krauss, sekretarzem baron von Braun, 
a do Rady należą tacy „specjaliści od spraw wschodu", jak profesorowie Mac- 
kert, Oberlander, Schieder, Weizsacker, i były pomorski obszarnik von Zitze- 
witz-Muttrin. Zespół utrzymuje bliskie kontakty z ziomkostwami (Landsmann- 
schaften) zrzeszającymi byłych mieszkańców Śląska, Pomorza, Prus Wschod
nich itd., z Ministerstwem dla Spraw Przesiedleńców (Oberlander) i minister
stwem wywiadu w zakresie spraw wszechniemieckich (Kaiser). Rzeczą cha
rakterystyczną jest wydawanie przez Zespół Rocznika Uniwersytetu im. Alber
ta w Królewcu 4. Zespół Getyński wydał dużą liczbę publikacji, które noszą 
wyraźnie rewizjonistyczny charakter. Z wielkiej ich liczby przytoczę tylko nie
które typowe pozycje. Jedną z nich jest książka Fritza Gause, byłego dyrek
tora archiwum miejskiego i muzeum w Królewcu, noszącą tytuł Niemiecko- 
słowiańska wspólnota losu5 * 7 8. Tytuł jej, po którym można by się spodziewać, 
że autor stoi na stanowisku rówmouprawnienia i przyjaznej współpracy mię
dzy tymi narodami, co najmniej 'wprowadza w błąd czytelnika. Wprawdzie 
formalnie Gause zwraca się przeciwko wąskiemu, nacjonalistycznemu ujęciu 
historii, faktycznie jednak próbuje kosmopolityczną argumentacją uzasadnić 
niemieckie panowanie nad całym Wschodem środkowo-europejskim, przyzna
jąc we „wspólnocie losu" wyraźną supremację elementowi niemieckiemu.

Koncepcja taka nie jest zresztą nowa. Reprezentował ją już w czasach hi
tlerowskich były profesor z Królewca, działający dziś w Tubingen Hans Roth- 
felsc, o którego na wskroś wrogim nastawieniu do narodów słowiańskich 
świadczy między innymi i to, że zgodził się na redagowanie Dokumentacji w y
pędzenia Niemców z Europy środkowo-wschodniej", do czego wrócimy jesz
cze.

Gause, uczeń Rothfelsa, podkreśla w przedmowie do swej książki z całą 
wyrazistością jej agresywną tendencję. Autor usiłuje wykazać, że już państwo 
moskiewskie kierowało swoje najazdy przeciwko „Zachodowi" i że „jest kwe
stią całej Europy, czy siła La wniknie dalej w serce Zachodu, czy też Zachód 
odzyska wydarty mu Wschód"R. Już tak jaskrawo sformułowana tendencja 
mocno ogranicza wartość naukową książki, a ogranicza ją jeszcze bardziej 
fakt, że autor opiera się wyłącznie na materiałach przestarzałych i na litera
turze w języku niemieckim, nie uwzględniając zupełnie najnowszych badań 
radzieckich, polskich czy czechosłowackich. Znamienne jest i to, że książka 
Gausego, nad którą roztoczyli opiekę profesorowie Schieder (Kolonia) i Schu- 
macher (Hamburg), nie posiada zupełnie aparatu naukowego. Przyjąwszy,

4 J. F. Br a u n ,  Fiinf Jahre Arbeit fur den deutschen Osten. „Der G6t- 
ttnger Arbeitskreis“ (Jahrbuch d. Albertus Universitat in Kónigsberg Pr., 1952, 
t II).

5 F. Ga us e ,  Deutsch-slavische Schicksaisgemeinschaft, Kitzingen 1952, 
2 wyd. 1953.

8 H. R o t h f e 1 s, Bismarck, das Ansiedlungsgesetz und die deutsch-pol- 
nische Gegenwartslage (Ostraum, Preussentum und Reichsgedange, Lipsk 1935, 
s. 98).

7 Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mittel-Europa. 
In Verbindung mit Adolf Diestelkampf, Rudolf Laun, Peter Rassow und Hans 
Rothfels, bearbeitet von Theodor Schieder.

8 G a u s, op. cit., s. II.



wbrew wyińkom badań archeologicznych, że na tereny dzisiejszej Polski Sło
wianie przybyli dopiero w VI wieku po opuszczeniu ich przez plemiona ger
mańskie, autor Niemiecko-slowiańskiej wspólnoty losu ma duże trudności 
7  pogodzeniem wyznawanej przez siebie teorii o niższości Słowian z faktem 
powstania silnego polskiego państwa słowiańskiego. Ucieka się więc do osła
wionych faszystowskich teorii rasistowskich i rozwiązanie problemu widzi 
w obecności krwi normańskiej w żyłach twórców państwa polskiego, powra
cając w ten sposób, z powołaniem się na analogię do rzekomego sposobu 
powstania państwa rosyjskiego, do teorii normańskiej9. Tak zwaną koloni
zację niemiecką, będącą wynikiem procesów gospodarczo-społecznych, a mia
nowicie usuwanie z ziemi licznych niemieckich chłopów7 w związku z rozpa
dem systemu willikacyjnego oraz przechodzenia od renty odrobkowej do 
renty naturalnej i pieniężnej, tłumaczy Gause na wzór faszystowskiej teorii 
„przestrzeni życiowej'110. Upadek państwa zakonu krzyżackiego i wzrost sił 
Polski w okresie jagiellońskim określa tenże autor jako „reakcję słowiań
ską" niezdolną do osiągnięć kulturalnych, która jedynie wzmocniła władzę 
szlachty i zepchnęła chłopów w poddaństwo1'. Rzecz oczywista, że wystar
czyło, aby Gause rzucił okiem na historię pruskiego czy meklemburskiego 
chłopstwa, czy w ogóle na historię Niemiec po wielkiej wojnie chłopskiej, 
a mógłby i tam stwierdzić wzrastający ucisk chłopów przez szlachtę, acz
kolwiek nie mogło tu przecież być mowy o „reakcji słowiańskiej". Jeśli zaś 
chodzi o rzekomą niewydolność kulturalną Słowian, to właśnie okres Odro
dzenia jesL przykładem wielkich osiągnięć kultury polskiej. Tak samo pozba
wione są jakichkolwiek podstaw tezy Gausego, zmierzające do przedstawie
nia tak zwanego drugiego poddaństwa, rozpoczynającego się w XVI wieku 
w krajach na wschód od Łaby, jako wyniku „reakcji polskiej".

Rozbiór Polski zdaniem Gausego nie był wcale zagrabieniem olbrzymich 
obszarów polskich przez państwo pruskie. Fryderyk II był zmuszony do tego, 
by „w interesie Europy zatrzymać napór Rosji i uratować, co się dało". Gau
se przenosi tu swoją antyradziecką koncepcję na XVIII w. Również niezgodne 
z prawdą historyczną jest przedstawianie aneksji ziem polskich przez Fry
deryka II jako „czynu litości", ponieważ „Fryderyk uważał poddaństwo 
chłopów i samowolę szlachty za niemoralne" V Dziwnym sposobem zaiste 
nie odczuwał Fryderyk tej „litości" w stosunku do chłopów w Prusach.

9, Por. B. G r e k ó w ,  Der Kampf Russlands um die Errichtung seines 
Staates, Lipsk 1948. Wyd. rosyjskie w r. 1945.

10 Por. W. W i 11 i c h, Die Grundherrschaft in Nordwestdeutschlana. 
Lipsk 1896, rozdz. VIII. Ga u s e ,  op. cit., s. 55, stwierdza: „Um die Mitte des 12. 
Jhdt. war der Nahrungsraum in Deutschland so eng geworden, dass eine weite- 
re Verdichtung der Bevólkerung nicht mehr móglich war. Es musste fur den 
Uberschuss neuer Raum gewoinnen werden und dieser bot sich nur im diinn 
Oesiedelten Osten". Podobieństwo tej argumentacji z niektórymi miejscami 
Mein Kampf Hitlera nie da się zaprzeczyć.

11 G a u s e ,  op. cit., s. 114; „Die slavische Reaktion hat wohl den Deu- 
tschen geschadet, aber den Landem nicht geniizt, weil sie negativ war. Sie 
hat des Landesausbau nicht gefordert, das geistige und kulturelle Leben nicht 
befruchtet, eine Kunst nicht hervorgebracht, eine Kolonisation nicht betrieben 
Dagegen hat sie die politische und wirtschaftliche Macht des Adels verstarkt 
und die Bauern zu Leibeigenen herabgedriickt".

12 Ga us e ,  op. cit., s. 176.



Ujarzmienie ludności polskiej i dążenie do jej germanizacji w czasie, gdy 
w łonie narodu polskiego budziły się elementy rodzimego, postępowego roz
woju, „nie było — zdaniem Gausego — żadnym pogwałceniem innej narodo
wości, lecz moralnym podniesieniem człowieka13 14. Podobnie, rzecz jasna, nie 
odpowiada faktom historycznym twierdzenie Gausego, że polscy chłopi w za
borze pruskim byli zadowoleni z panowania pruskiego i nie brali udziału 

„,w powstaniu poznańskim 1848 r. ani w powstaniu w Królestwie Kongreso
wym w r. 1863 łl.

Z chwilą przejścia do omówienia okresu po rewolucji październikowej 
y/ywody Gausego nacechowane są otwartą nienawiścią do Związku Radziec
kiego. Jego twierdzenia, że „europejska epoka Rosji skończyła się w roku 
1917“ 15 16 czy też że „bolszewizm" w przeciwieństwie do systemów europejskich 
traktuje człowieka nie jako jednostkę, lecz jedynie jako surowiec'116, są 
przykładami wulgarnych oszczerstw przypominających w sposób rażący pro
pagandę Goebbelsowską. Stwierdzając, że „Niemcy przynieśli kiedyś naro
dom Wschodu wolność, a Azja sprowadziła na nie znowu niewolę", uważa 
Gause granicę na Odrze i Nysie jedynie za tymczasową 17. Nie potrzeba do
dawać, że „wolność" tę odczuwał naród polski na własnej skórze od dwu 
wieków, a zwłaszcza podczas okupacji hitlerowskiej.

Przytoczyłem nieco szerzej „historyczną" argumentację Gausego, ponie
waż powtarza się ona w większości rozpraw Zespołu Getyńskiego. Spośród 
nich wymienić trzeba zwłaszcza książkę R. Raupacha i P. Quante pt. Bilans 
niemieckiego wschodu18 *. Ma ona na celu obalenie sądu, że byłe niemieckie 
ziemie wschodnie były obszarami deficytowymi pod względem gospodarczym 
i że odbywał się z nich silny odpływ ludności na zachód. Na podstawie da
nych liczbowych, których źródeł autor nie podaje, książka ma dostarczyć do
wodów, że „niemiecki wschód był organicznie związany z resztą Niemiec, że 
przerwanie tych więzów miałoby z biegiem czasu zgubne skutki dla całej 
Europy",9. Autorzy nie widzą oczywiście niezaprzeczalnego faktu, że od 
chwili przyłączenia do Polski Prus Wschodnich i Zachodnich, Pomorza i Ślą
ska i ich połączenia z naturalnym zapleczem, gospodarka tych ziem doszła 
do rozkwitu, jakiego nigdy nie było podczas ich przynależności do Prus 
i Rzeszy niemieckiej.

Zespół Getyński wydaje również broszurki popularnonaukowe, tzw. 
„Schriftenreihe", które mają za zadanie przeszkodzić zagojeniu ran zadanych 
przesiedleńcom wskutek utraty przez nich dobytku w stronach rodzinnych, 
wj^chować młodzież niemiecką w przekonaniu o konieczności odzyskania ziem

13 Ibid., s. 178 „keine Vergewaltigung eines anderen Volkstums, sondern die 
sittliche Hebung des Menschen".

14 Por. S. K i e n i e w i c z ,  Wielkopolska i Prusy Zachodnie w latach 
1846—1848 (Wiosna Ludów na Ziemiach Polskich, Warszawa 1948, 4. I).

15 G a u s e ,  op. cit., s. 222.
16 Ibid., s. 273.
17 Ibid., s, 291.
18 R. R a u p a c h ,  F. Q u a nt ę ,  Die Bilanz des deutschen Ostens. Zur 

Frage der Ostodergebiete ais Wirtschaftsstandort und Beuólkerungsraum, Ki- 
tzingen 1953.

18 Ibid., s. VII.



na wschód od Odry i Nysy 20. Zadaniu temu poświęcona jest między innymi 
wydrukowana w roku 1950 praca Waltera Hubatscha, profesora historii w Ge
tyndze 21 22 23. Hubatsch dochodzi w niej do konkluzji, że „w rozważaniach nad roz
wiązaniem tego problemu możliwości dobrowolnego zrzeczenia się tych ziem 
ze strony Niemiec lub terytorialnej ich wymiany w ogóle nie mogą wchodzić 
w rachubę. Takie rozwiązanie nie jest zgodne z rozwojem historycznym tych 
obszarów. Żaden niemiecki mąż stanu nie byłby zćDolny wziąć na siebie od
powiedzialność za zrzeczenie się siedmiowiekowego dziedzictwa" -2.

Przykłady powyższe wy starczą chyba do udowodnenia, że Zespół Gety li
ski ma za czołowe zadanie ideologiczne przygotowanie wojny przeciwko 
Związkowi Radzieckiemu i krajom demokracji ludowej, a zwłaszcza przeciw
ko Polsce. Znamienny jest jednakże fakt, że pojedynczy pracownicy tego ze
społu, a między innymi i sam profesor Hubatsch, nie przymykają oczu na 
realne fakty, tj. na wzrastające siły obozu pokoju i korygują w późniejszych 
swych wystąpieniach dawniej wyrażane poglądy, a lękając się wojennego 
rozwiązywania zagadnień wschodnich szukają drogi do porozumienia. W wy
danej w r. 1953 książce Filary Europy Hubatsch mówi wprawdzie jak daw
niej o 'kulturalnej misji prusactwa na wschodzie oraz o „stanie pustynnym", 
w który popadają „stare, kulturalne rejony Zachodu" (dobrze by było, gdy
by prof. Hubatsch mógł kiedyś osobiście przekonać się o stanie odbudowy 
na tych ziemiach), lecz stawia pytanie: „czy jednak fakt ten wystarcza już, 
aby doprowadzić do powtórnej wędrówki narodów w Europie środkowo- 
-wschodniej? . . .  Teraz chodzi o to, aby usunąć grunt spod nóg wzrastającego 
rewizjonizmu i obustronnie rosnącego nacjonalizmu i postawić na miejscu 
tych irracjonalnych nonsensów przesady i nieumiarkowania rzeczową logikę, 
której dotychczas zupełnie jeszcze brak" 24. Wypowiedzi takie jak Hubatscha, 
choć wśród badaczy zagadnień Wschodu, działających na terenie Republiki 
Federalnej, bardzo nieliczne, dowodzą możliwości przedyskutowania między 
wschodnią a zachodnią częścią naszej ojczyzny również i problemów z dzie
dziny stosunków niemiecko-polskich, które dla zachowania pokoju w Euro
pie są tak bardzo ważne.

20 Na okładce zeszytów „Schriftenreihe" jest ich zadanie ujęte w następu
jący sposób „Die Schriftenreihe will: Die vertriebenen Menschen des deutschen 
Ostens in der Yerbundenheit mit der verlorenen Heimat und in dem Bewusst- 
sein ihrer Werte starken, jlen Organisationen der Vertiebenen ein vielseitiges 
Hilfsmittel ftir ihre Heimatarbeit bieten, alle interessierten Deutschen rasch und 
zuverlassig iiber die wesentlichen Fragen des deutschen Ostens unterrichten, 
ais erganzendes Lehr- und Lemmaterial den Westdeutschen Schulen helfen, 
der jungen Generation das Bild des g a n z e n deutschen Landes und Yolkes 
zu erhalten".

21 W. H u b a t s c h ,  Preussenland. Werden und Aufgaben in sieben Jahr- 
hunderten (Der Góttinger Gelehrtenkreis, „Schriftenreihe", z. 1), Hamburg 1950.

22 Ibid., s. 23.
23 W. H u b a t s c h ,  Eckpfeiler Europas. Probleme des Preussenlandes in 

geschichtlicher Sicht, Heidelberg 1953.
24 Ibid., s. 134: „Aber diirfte diese Tatsache schon geniigen, um eine noch- 

malige Vólkerverschiebung in Ost-Mitteleuropa einzuleiten?... Jetzt kommt es 
darauf an, dem anwachsenden Revisionismus und dem beiderseiitigen steigen- 
den Natiomalismus den Boden zu entziehen und an die Stelle jener irrationa- 
len Vertilgenheiten, Ubertreibungen und Masslosigkeit eine sachliche Kla- 
rung zu setzen, die bisher noch yóllig zu fehlen scheint".



Drugą wielką organizacją badawczą zajmującą się stosunkami polsko- 
-niemieckimi w przeszłości, a ściślej mówiąc historii niemieckiej ekspansji na 
wschód, jest założona w r. 1950 w Marburgu nad Lahnem Rada Badawcza im. 
Jana Gotfryda Herdera. Jak podaje „Osteuropa'1 ?s, Rada ogranicza swą działal
ność do obszarów Pomorza, Prus Zachodnich, Prus Wschodnich, „Wartheland“, 
Śląska oraz Polski i Czechosłowacji, włącza jednak i inne obszary w swoje ba
dania, o ile „pozostawały w ścisłym związku z powyższymi obszarami osiedli 
wschodnio-niemieckich" ?6. Przeciwstawienie Polsce „obszarów Pomorza, Prus, 
Śląska czy „Wartheland“ (proszę zwrrócić uwagę na to ostatnie określenie, po
chodzące z czasów faszyzmu) świadczy, że Rada Badawcza im. Herdera nie 
uznaje przynależności tych ziem do Polski i przygotowuje ideologicznie przy
wrócenie nie tylko granic wschodnich z r. 1938, ale granic sprzed roku 1914, 
a więc łącznie z ówczesną prowincją poznańską. Trzeba przyznać, że nazwa 
tej instytucji, noszącej imię jednego z największych niemieckich humanistów 
i przyjaciół Słowian, wybrana została z gruntu przewrotnie i jest zniewagą 
pamięci Herdera.

Zarząd Rady Badawczej tworzą trzej profesorowie, reprezentujący trzy 
byłe niemieckie uniwersytety na ziemiach wschodnich: Wrocław, Gdańsk, 
Królewiec. Są to Herman Aubin (obecnie Hamburg), Eryk Keyser (obecnie 
Hamburg) i Teodor Schieder (obecnie Kolonia). Rada posiada własny insty
tut z obszerną specjalną biblioteką. Wydaje własne czasopismo: „Zeitschrift 
fur Ostforschung“, którego redaktorem jest prof. Herbert Schlenger. Za 
przykład nacjonalizmu i fałszowania historii w tym czasopiśmie może służyć 
ostatnio drugi zeszyt rocznika 1953, poświęcony historii Pomorza, czy pierw
szy zeszyt rocznika 1954 przynoszący między innymi przyczynek Eryka Wie- 
sego Podstawy państwowo-praione drugiego pokoju toruńskiego i granice 
jego słuszności2".

Oprócz tego rodzaju artykułów o wyraźnie rewizjonistycznym i nacjona
listycznym charakterze „Zeitschrift fur Ostforschung“ zawiera również arty
kuły, sprawozdania i recenzje, które odbiegają poniekąd od poprzednich za
łożeń i mają na celu informowanie. Jako przykład służyć może artykuł mar- 
burskiego docenta G. Rhode, Polska granica wschodnia w średniowieczu24, 
w którym autor słusznie wskazuje na klasowe korzenie tej granicy i polską 
feudalną ekspansję na wschód (w przeciwieństwie do powszechnie przez re
wizjonistów przyjmowanej tezy, głoszącej, że ziemie te miały być starą włas
nością polską, którą należy odebrać Związkowi Radzieckiemu).

Rówmież inny przyczynek Rhodego — omówienie publikacji Instytutu 
Zachodniego w Poznaniu z okazji obchodu tysiąclecia istnienia tego miasta 
- - świadczy o dobrej znajomości rzeczy i dążeniu do oddania sprawiedliwo
ści dzisiejszej historiografii polskiej. Dążenie do rzeczowej sprawozdawczości 
cechuje też referat adwokata G. Geilke, poświęcony rozwojowi polskiego pra- 25 26 27 *

25 Czasopismo „Osteuropa“, którego redaktorem jest Klaus Mehnert, jest 
organem założonego 18 XI 1949 w Stuttgarcie Deutsche Gesellschaft fur Ost- 
europakunde.

26 „Osteuropa“, 1951, z. 2, grudzień.
27 E. W i e s e, Die staatsrechtlichen Grundlagen des 2. Thorner Friedens 

und die Grenzem seiner Rechtmassigkeit (Ztschr. f. Ostforschung 1954, z. 1).
2H G. Rh o d e ,  Die Ostgrenze Polens im Mittelalter (tamże 1953, z. 1).
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wa sądowego od zakończenia wojny w okresie 1944—195229 30 31 oraz odbudowie 
polskiego aparatu państwowego3ft. Do bardziej pozytywnych stron tego cza
sopisma należą również szczegółowe bibliografie. Mimo to na pytanie, czy 
powyższe uwagi zmieniają w7 czymkolwiek sąd o charakterze tego czasopis
ma jako organu ideologicznego służącego przygotowywaniu wojny przeciwko 
Związkowi Radzieckiemu i krajom demokracji ludowej, trzeba odpowiedzieć 
przecząco. Przez ogłaszanie takich przyczynków, jak Rhodego, Geilkego i in
nych, czasopismo otrzymuje pozornie „obiektywny" charakter naukowy i jest 
czytane przez większe grono naukowców niż w wypadku, gdyby takich rze
czowych przyczynków nie było. W ten sposób ludzie, którzy prawdopodobnie 
szczerze starają się o rzeczowe wyjaśnienia i porozumienie z narodem pol
skim, zostali bez swojej wiedzy wciągnięci w służbę sprawy, która bynaj
mniej nie służy pokojowemu porozumieniu się narodów.

Tą samą ideologią jak „Zeitschrift fur Ostforschung'- kierują się rów
nież inne publikacje Rady Badawczej im. Herdera. Mam tu szczególnie na 
myśli pierwszy tom podręcznika Seraphima Niemieckie ziemie wschodnie 
noszący tytuł „Gospodarka Niemiec Wschodnich'1 31. W pierwszej części autor 
omawia znaczenie byłych niemieckich ziem wschodnich przed drugą wojną 
światową dla gospodarstwa Niemiec. Ustala jednak znaczenie straty produk
cji tych ziem nie w stosunku do gospodarki ogólnoniemieckiej, lecz tylko dla 
terenu republiki bońskiej. Dochodzi przy tym do wniosku, że na dłuższą 
metę nie może ona istnieć bez utraconych obszarów wschodnich. Nie przy
chodzi mu jednak wcale na myśl, jak wielką byłaby zdolność produkcyjna 
Niemiec w wypadku ich zjednoczenia w dzisidj'szych granicach. Frzemilcza 
fakt, że układ poczdamski, przewidując oddzielenie terytorium na wschód od 
Odry i Nysy od państwa niemieckiego, mówił jednocześnie o jedności gos
podarki niemieckiej. Chodzić więc powinno w tej chwili przede wszystkim 
o doprowadzenie do tej jedności, a nie, jak to czyni Seraphim, o snucie męt
nych spekulacji na temat utraconej zdolności produkcyjnej.

Jeszcze bardziej niedołężne są wywody autora w drugiej części rozprawy 
noszącej charakterystyczny tytuł „Gospodarka Niemiec Wschodnich po dru
giej wojnie światowej"32. Straszliwe zniszczenie tych ziem podczas działań 
wojennych i wskutek „polityki spalonej ziemi", stosowanej przez uchodzące 
oddziały hitlerowskie, bagatelizuje się tu zupełnie, składając główną winę na 
barki armii radzieckiej i polskiej. Przy podaniu liczb dotyczących produkcji 
v-’ okresie powojennym opiera się autor jedynie na danych statystycznych, 
Które nie przekraczają danych z roku 1948, nie wspominając ani słowem o in
tensywnej odbudowie, która z całą siłą zaczęła się dopiero po tê j dacie. Przy 
pomocy tego rodzaju oczywistych fałszerstw Seraphim usiłuje dowieść, że pol-

29 G. G e i l k e ,  Die Entwicklung des polnischen Justizrechtes seit Kriegs- 
ende (1944—1951) (tamże 1952, z. 1).

30 Tamże 1954, z. 3.
31 P. H. S e r a p h i m ,  Die deustchen Ostgebiete, cz. 1: „Die Wirtschaft 

Ostdeutschlands", Stuttgart 1952.
32 Ibid., cz. 2: „Die Wirtschaft Ostdeutschlands nach dem 2. Weltkrieg".



skie ziemie zachodnie uległy procesowi, w którego wyniku „upodabniają się 
do stepów'133. '

Drugi tom podręcznika o Niemieckich ziemiach wschodnich stanowi praca 
Wolfganga Wagnera „Powstanie granicy na Odrze i Nysie w rokowaniach 
dyplomatycznych podczas drugiej wojny światowej"33 34. Autor, podobnie jak 
Rothfels, Schieder i inni, twierdzi, że nie można przenosić zasady państwa 
narodowego, obowiązującej dla Zachodu, na Europę wschodnią. Frazeolo
gicznie odżegnuje się wprawdzie od polityki hitlerowskiej, faktycznie za
rzuca jej jednak jedynie, że zdradziła przed całym światem 9woją „tenden
cję imperialistyczną'. Takim bowiem bardzo oględnym terminem określa on 
grabieżczą, agresywną i wynaradawiającą politykę faszyzmu niemieckiego 
w stqsunku do innych narodów, zdradzając się jednocześnie, że nie uznaje 
prawa narodu polskiego do walki narodowowyzwoleńczej.

Z działalnością Rady Badawczej im. Herdera wiąże się, choć nie bezpo
średnio, a tylko przez osobę redaktora Hermana Aubina, wydawnictwo „Nie
miecki wschód a zachód"35, jakie powstało z inicjatywy wschodnio-niemiec- 
kiego akademickiego zespołu we Freiburgu (Ostdeutseher akademischer Ar- 
beitskreis in Freiburg i. B). Tom ten zawiera przyczynki od czasów najstar
szych do teraźniejszości i ma charakter otwarcie rewizjonistyczny. Jego wy
wody historyczne prawie wcale nie różnią się od cytowanej książki Gausego. 
Dla zobrazowania tendencji tej publikacji niech wystarczą cytaty ze wstępu, 
w którym Aubin informuje swoich czytelników, że jednym z głównych ce
lów jego pracy jest „dostarczenie zagranicy dobrego materiału naukowego 
o zagadnieniach wschodnio-niemieckich". Jakiego rodzaju będzie to jednak 
materiał, charakteryzują następujące sformułowania: „znaczenie katastrofal
nej amputacji niemieckiej przestrzeni życiowej na wschodzie nie dotarło 
jeszcze w całej swej wielkości i wadze do świadomości ludzi na południowym 
zachodzie . .. Problem niemieckiej granicy wschodniej musi stać się sprawą 
europejskiej rozmowy . . .  Ostatecznie bowiem nie można sobie wyobrazić 
Europy bez ziem między Łabą, Wisłą i Dunajem udostępnionych kulturze • . • 
Wschodnio-niemiecki akademicki związek we Freiburgu otrzymuje za zada
nie kontynuację rozpoczętego kursu i pogłębienie go, by Niemcy stały się

33 Warto zwrócić uwagę na dalsze publikacje tegoż autora. W rozprawie: 
Die Heimatsvertriebene in der Sowjetzone, Berlin 1954, Seraphim ignoruje zu
pełnie realizowane w strefie radzieckiej z powodzeniem rozwiązanie proble
mu przesiedleńczego. Seraphim występuje również jako autor gospodarczo-hi- 
storyczmych przyczynków w  serii wydawanej przez Akademischer Gemein- 
schaftsverlag Salzburg, pt. „Heimat im Herzen". Przyczynek pióra wspomnia
nego autora w tomie Wir von der Weichsel und Warthe uważa Wielkopolskę 
i Pomorze za trwałe i nierozerwalne części składowe niemieckiego ciała gospo
darczego, których oderwanie od rzeszy niemieckiej po r. 1918 spowodować 
tam miało silne cofnięcie się zbiorów. Okupację faszystowską po r. 1939 określa 
autor jako błogosławieństwo dla tych obszarów, stwierdzając: .,nur eine sehr 
einseitige, von den Hassgefiihlen der jiingsten Vergangenheit ausgehende Be- 
trachtung wird das leugnen kónnen". Używanie przez Seraphima dla miasta 
Łodzi nazwy Litzmannstadt charakteryzuje również jego psychiczne powiąza
nie z reżimem hitlerowskim.

34 W. W a g n e r ,  Die Entstehung des Oder/Neisse-Grenze (Die Deutschen 
Ostgebiete, Stuttgart 1953).

35 H. A u b i n, Der deutsche Osten und das Abendland, Monachium 1953.



znów Niemcami i mogły się podjąć swego zadania historycznego na obszarze 
Europy' 36 37.

Szczególną rolę w ideologicznym przygotowaniu wojny i „krucjaty 
przeciw komunizmowi", przeciwko Związkowi Radzieckiemu i krajom demo
kracji ludowej odgrywa Watykan, a na jego rozkaz wyższy kler zachodnio- 
-niemiecki3>. Specyficznej działalności wśród przesiedleńców katolickich po
święca się wydawnictwo katolickie w Monachium „Droga Chrześcijanina" 
(„Christ Unterwegs"), które nie tylko rozwija żywą działalność z zakresu 
wydawania mniejszych lub większych broszur, lecz wydaje również czaso
pismo pod tym samym tytułem. By poznać tendencje tego czasopisma, wy
starczy przytoczyć którąkolwiek z pozycji, choćby publikację zatytułowaną 
Potępione dusze zjawiają się w piekle śląskim38 39. Książka ta zawiera pełne 
straszliwej nienawiści do polskości opisy przeżyć przesiedleńców śląskich 
i tych Niemców, którzy zostali na Śląsku. Wcale nie przeczę temu, że prze
siedleńcy, którzy musieli w krótkim czasie opuścić swoje strony rodzinne, 
mieli ciężkie przeżycia. Nie stoją one jednak absolutnie w żadnym stosunku 
do tego, co wyrządzono narodowi polskiemu w imię potrzeb narodu niemiec
kiego.

Dalszym przykładem działalności kleru katolickiego w Niemczech, skie
rowanej przeciwko pokojowi i granicy na Odrze i Nysie, jest działalność ka
tolickiego seminarium duchownego w Konigstein. Kształci ono specjalistów 
do pracy wśród przesiedleńców i wydaje specjalne książki religijne o „utra
conej ojczyźnie", by podtrzymywać wśród katolików coś w rodzaju męczeń
stwa, zapobiec zadomowieniu się przesiedleńców w nowych siedzibach, a przy
gotować ich do wojny o odzyskanie ziem za Odrą i Nysą.

Osobne omówienie należy się publikacji: Dokumentacja wypędzenia 
Niemców z Europy środkowo-wschodniej, zestawionej i wydawanej dużym 
kosztem przez rząd boński3B. Do końca r. 1954 ukazały się dwa półtomy do
tyczące obszarów leżących na wschód od Odry i Nysy. Odpowiedzialnymi za 
to wydawnictwo są znani profesorowie zachodnio-niemieccy, Teodor Schie- 
aer, Hans Rothfels, Rudolf Lau, Peter Rassow i inni. Wprawdzie wydawcy 
podkreślają w przedmowie, że książka ta nie ma nic wspólnego z nienawi
ścią czy odwetem, ale liczne, pieczołowicie dobrane wypowiedzi w samym 
wydawnictwie wyrażają tyle nienawiści i zemsty, że treść książki przeczy cał
kowicie obłudnym słowom wstępu. Wprzęgnięto tu w służbę przygotowania 
wojny nieszczęście milionów ludzi, którym naumyślnie nie daje się nowej 
ojczyzny. O wielkim cynizmie i pogardzie dla człowieka świadczy fakt, że na
czelny redaktor Dokumentacji Martin Broschat oblicza w specjalnym arty
kule „mieszaninę żądzy, krwi i uczucia", konieczną dla najlepszego oddziały
wania propagandowego poszczególnych wypowiedzi40.

36 Por. Z. W o j c i e c h o w s k i ,  Prawa historyczne i rzeczywistość poli
tyczna (Przegląd Zachodni 1954, s. 343).

37 M. M. S c h e i n i m a n n ,  Der Vatikan im zweiten Weltkrieg, Berlin 1954, 
s. 476 mn.

38 E. K. J o h a n n s e n ,  Arme Seelen erscheinen in der Hólle Schlesiens. 
Ein Tatsachenbericht, Monachium 1952.

39 Por. wyżej przypis. 7.
40 M. B r o s c h a t ,  Massendokumentation ais Methode zeitgeschichtlicher 

Forschung (Yierteljahresheft fur Zeiitgeschichte, Monachium 1954, z. 2).

17 — S o b ó tk a . R. X . 1955, z. 1 — 2



Podsumowując obraz zachodnio-niemieckiego piśmiennictwa historycz
nego poświęconego Polsce trzeba' raz jeszcze stwierdzić, że instytuty zorga
nizowane w celu prowadzenia badań nad Wschodem i obficie zaopatrywane 
w amerykańskie pieniądze służą celom ideologicznego przegotowania nowej 
wojny, a ich czołowi przedstawiciele starają się sprostać w swoich pracach 
temu celowi, domagając się rewizji i odwetu. Swoją szeroką działalnością pu
blikacyjną, zaopatrywaniem w wiadomości dużej części prasy nie tylko za- 
chodnio-niemieckiej, ale i kapitalistycznej zagranicy, instytuty owe wywie
rają poważny wpływ na opinię publiczną, którego to wpływu nie należy lek
ceważyć; przez szkoły wpływają również i na wychowanie młodzieży za- 
chodnio-niemieckiej w duchu zemsty i nienawiści narodowej. Jest to duch 
hakaty i narodowego socjalizmu, ten sam zły duch, który stanął u kolebki 
dwóch wojen światowych, a dziś ma przygotować trzecią.

Jednakże gdy przed pierwszą wojną światową stały na przeciw siebie 
dwa wielkie obozy imperialistyczne, gdy przed drugą wojną światową Zwią
zek Radziecki stał sam jeden w otoczeniu kapitalistycznym, dzisiaj istnieje 
potężny, zorganizowany obóz pokoju, ku któremu zwracają się sympatie wie
lu milionów ludzi. W tych warunkach smocze ziarno nienawiści narodowej 
siane przez zachod(nio-niemieckie instytuty do badań nad Wschodem nie 
znajduje już tak żyznej gleby w umysłach ludności. Odbija się to również, 
jak widzieliśmy, na pojedynczych współpracownikach tych instytutów.

Równocześnie w Niemieckiej Republice Demokratycznej powstało po raz 
pierwszy w historii Niemiec prawdziwie demokratyczne państwo — państwo 
robotników i chłopów. Zgodnie z interesami klasy robotniczej zasady prole
tariackiego internacjonalizmu obowiązuje również i naukę historyczną w na
szej republice. Przy badaniach stosunków polsko-niemieckich historycy nas 
kierują się zasadami Marksa i Engelsa a przede wszystkim cytowanym wyżej 
stwierdzeniem, że stworzenie niezawisłej Polski jest pierwszym warunkiem 
stworzenia demokratycznych Niemiec. Zasady te widać w naszych szkolnych 
podręcznikach historii i na lekcjach. Widać je również w nauce historii. 
Szczególne znaczenie dla nowego ujęcia historii narodu niemieckiego, a tym 
samym i jego stosunków z narodem polskim, ma 'podręcznik historii Niemiec 
dla szkół wyższych. Konspekt poszczególnych części tego podręcznika został 
już zakończony i oddany społeczeństwu do dyskusji41. Wyniki badań z dzie
dziny historii stosunków polsko-niemieckich znajdują leż odbicie w każdym 
niemal z dotychczasowych zeszytów „Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft“, 
organu postępowych historyków niemieckich.

Zadania, które stoją przed nami, są jednak znacznie większe niż to, co 
w tej dziedzinie zrobiono. Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności słusznie 
zwróciła na to uwagę, a pierwszy jej sekretarz, Walter Ulbricht, wskazał 
niemieckim historykom w referacie na IV Zjeździe Partii konieczność zba
dania i przedstawienia tradycji przyjaźni między narodem polskim a nie
mieckim.

Na razie mamy za sobą tylko nieliczne publikacje. Na czoło wysuwa się 
tu rozprawa Paula Wandela, sekretarza Komitetu Centralnego Niemieckiej

41 Por. „Zeitscłwift fur Geschichtswissensehaft", 1953, s. 628 nn., 759 nn., 
775 nn.; 1954, s. 109 nn., 428 nn., 569 nn., 701 nn.).



Socjalistycznej Partii Jedności, Junkiersko-imperialistyczna polityka parcia 
na wschód42. Praca ta zawiera płomienne wyznanie przyjaźni między naro
dem niemieckim a polskim. Demaskuje ona zbrodnie wyrządzone narodowi 
polskiemu polityką parcia na wschód uprawianą przez klasy panujące Nie
miec. Wandel obala nacjonalistyczną legendę niemiecką, jakoby naród polski 
był niezdolny do wytworzenia własnej kultury. Wykazuje natomiast, że nie
miecka ekspansja feudalna na wschód skierowana była przeciwko krajowi 
o bardzo wysokiej kulturze. Stwierdza poza tym, że niemiecka burżuazja 
w okresie walki z panowaniem szlachty i rozbiciem politycznym zwracała się 
również przeciwko polityce narodowego ucisku Polski. Z chwilą jednak gdy 
niemiecka burżuazja stała się klasą reakcyjną, kontynuowała sama politykę 
narodowego ucisku wobec narodu polskiego. Wandel pokazuje narodowi nie
mieckiemu zbrodnie niemieckich faszystów wobec Polski i udowadnia, że po
lityka niemieckiej burżuazji w okresie jej coraz większego uwsteczniania się 
nie odpowiadała narodowym interesom ludu niemieckiego. Autor zajmuje się 
szozegółowo walką Marksa, Engelsa i niemieckiego ruchu robotniczego o stwo
rzenie zjednoczonej, demokratycznej i niezawisłej Polski i wskazuje, że po
lityka Niemieckiej Republiki Demokratycznej nawiązuje do tej tradycji.

Jurgen Kuczyński w swojej pracy Bettina von Arnim a Folacy 43 44 przed
stawia na przykładzie tej poetki z okresu niemieckiego romantyzmu silny 
odgłos, jaki zyskała wśród narodu niemieckiego walka wyzwoleńcza narodu 
polskiego w latach trzydziestych i czterdziestych XIX w. Z uczuciem niena
wiści i pogardy, ale również ze wstydem za własny naród mówi Bettina von 
Arnim o brutalnym stłumieniu walki narodowowyzwoleńczej w Wielkim Księ
stwie Poznańskim w r. 1848 przez pruskie żołnierstwo. Pełna szczerej miłości 
do narodu polskiego zaapelowała poetka w tym samym roku do frankfurc
kiego Zgromadzenia Narodowego, zwracając się z ostrzeżeniem, by nie utrud
niać zjednoczenia narodowego Niemiec przez zdradę w stosunku do Polaków.

W pracy StuOAa nad historią imperializmu niemieckiego " Kuczyński po
święca większy rozdział omówieniu Deutscher Ostmarkenverein jako typo
wej organizacji propagandowej niemieckiego kapitału monopolistycznego. 
Wykazuje, że organizacja ta przez swoje szowinistyczne podżeganie przeciwko 
ludności polskiej i kulturze polskiej, przez stosowanie różnorodnych środków 
włącznie z bojkotem gospodarczym i terrorem indywidualnym, nie tylko przy
gotowała ideologicznie pierwszą wojnę światową, lecz utorowała również 
drogę hitleryzmowi.

Stosunki polsko-niemieckie porusza również Albert Schreiner w swojej 
Historii niemieckiej polityki zagranicznej45, wykazując powiązanie między 
wzrostem imperializmu i zaostrzeniem się agresywnego kursu niemieckiej po
lityki zagranicznej i kolonialnej a wzrostem ucisku ludności polskiej w pań
stwie Hohenzollernów. Henryk Keisch w popularnej książce Nieznany są

42 P. W a n d e l ,  Die junkerlich-imperialistische Politik des „Dranges nach 
dem Osten“ ein Ungluck fur das deutsche und das polnische Volk, Berlin 1952.

43 J. K u c z y ń s k i ,  Bettina von Arnim und die Polen, Berlin 1949.
44 T e n ż e ,  Studien zur Geschichte des deutsćhen Imperialismus, t. II: 

Propagandaorganisationen des Monopolkapitals, Berlin 1950.
45 A. S c h r e i n e r ,  Zur Geschichte der deutsćhen Aussenpolitik 1871— 

1945 t. I: 1871—1918, Berlin 1952.



siad nakreślił obraz historii narodu polskiego dla szerokich kół niemieckiego 
społeczeństwa. Książka ta zwraca śię zwłaszcza przeciwko wszczepianemu od 
pokoleń narodowi niemieckiemu przez klasy panujące nacjonalistycznemu 
poczuciu wyższości w stosunku do polskiego sąsiada. Karol Wioch stwierdził 
w publikacji historyczno-politycznej o problemie granicy na Odrze i Nysie, 
że granica ta jest granicą pokoju, a naruszenie jej oznacza wojną46 47 48. Wspo
mnieć trzeba również o artykule Heinza Kerlbertha o polskiej Komisji Edu
kacji Narodowej, gdzie wskazuje, że w Polsce postępowe reformy w dziedzi
nie wychowania przeprowadzono dużo wcześniej zanim w Niemczech pomy
ślano o podobnych sprawach. Dłuższą rozprawę poświęca Kelberth zbadaniu 
górniczego szkolnictwa zawodowego na Śląsku w XVIII w. Historyk litera
tury Manfred Hackel zebrał w antologii Za wolność Polski. 800 lat przyjaźni 
niemiecko-polskiej obfitą niemiecką literaturę o Polsce, dokonał wyboru i udo
stępnił ją szerokiemu kręgowi czytelników, przez co zasłużył się bardzo spra
wie przyjaźni niemiecko-polskiej47.

Autor niniejszego artykułu wykazał w „Einheit“, organie teoretycznym 
Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności, na podstawie dawniejszych nie
mieckich prac historycznych, że polskie ziemie zachodnie to historyczne ob
szary Polski, że naród polski ma prawo do swoich ziem odzyskanych nie 
tylko ze względu na bezpieczeństwo i prawo do odszkodowania, lecz również 
z powodów historycznych 4P. W rozprawie Karol Marks o Polsce dałem zwar
ty przegląd wypowiedzi Marksa i Engelsa w kwestii polskiej oraz rozwoju ich 
nauki o Polsce przez wielkich kontynuatorów ich dzieła Lenina i Stalina49. 
W nie ogłoszonej jeszcze pracy Kryzys rewolucyjny v j  W. Ks. Poznańskim 
i powstanie styczniowe 1858—1864 staram się wykazać, że przy całej specy
fice ekonomicznego i społecznego rozwoju w zaborze pruskim było tak silne 
dążenie do zjednoczenia z innymi ziemiami polskimi, że rozsadzało granice 
dowolnie ustanowione przez państwa zaborcze. Głównymi nosicielami tej 
walki nie była polska szlachta ani polskie duchowieństwo, lecz ludzie pracy, 
chłopi, rzemieślnicy, robotnicy i młodzież studiująca. Polscy patrioci popie
rani byli również przez postępowych Niemców, tak że linia walki nie była 
oznaczona jedynie granicą narodowościową, lecz także granicą klasową.

Niektóre z przytoczonych powyżej studiów są już wynikiem zawiązują
cej się współpracy niemieckich i polskich historyków. Współpraca ta nie 
może się, rzecz jasna, ograniczyć do kontaktów osobistych. Konieczne jest 
jej pogłębianie, a przede wszystkim udostępnienie szerokim kołom spo
łeczeństwa niemieckiego wyników polskich badań historycznych poprzez tłu
maczenie dzieł polskich. Dotychczas zrobiono w tej dziedzinie bardzo mało. 
Ukazała się mianowicie jedynie w przekładzie niemieckim książka Józefa 
Kowalskiego Rosyjska demokracja rewolucyjna a, powstanie styczniowe.

46 K. Wi o c h ,  Gesprdche iiber Oder und Neisse (Kleine deutsch-polnische 
Reihe, Berlin 1952, nr 7).

47 M. H a c k e l ,  Um Polens Freiheit. 800 Jahre deutsch-polnischer Freund- 
schaft, Berlin 1953.

48 H. F. G e n t z e n ,  Die westpolnischen Gebiete ais historische Gebiete 
Polens (Einheit 1952, z. 4, kwiecień).

49 Por. Ztschr. f. Gesch. Wiss. 1953, z. 2.



W trakcie tłumaczenia i przygotowywania do publikacji są oba dotychczas 
wydane tomy Historii Polski Bardacha — Gieysztora — Łowmiańskiego — 
Maleczyńskiej i Arnolda — Piwarskiego — Michalskiego, Szkice dziejów Śląs
ka pod redakcją Ewy Maleczyńskiej oraz Historia gospodarcza Polski Jana 
Rutkowskiego w opracowaniu Witolda Kuli.

W dziedzinie historii stosunków niemiecko-polskich prowadzone są pra
ce w instytutach historycznych uniwersytetów w Berlinie, Lipsku i Jenie, 
w instytutach dla badań wczesnodziejowych w Berlinie i Dreźnie, w Insty
tucie dla Badań nad Ludem Łużyckim w Budziszynie, w Instytucie Łużyckim 
na uniwersytecie w Lipsku, w Instytucie Nauk Społecznych Politechniki 
w Dreźnie i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Poczdamie. Szczególnie żywa 
jest współpraca z polskimi kolegami historykami w dziedzinie archeologii, 
badań nad narodowością łużycką oraz w zakresie historii nowszej i najnow
szej. We wspomnianych instytucjach prowadzi się obecnie prace nad nastę
pującymi zagadnieniami: powstanie państwa polskiego, niemiecka koloniza
cja Śląska i Wielkopolski w średniowieczu, stosunki hadlowe między Gdań
skiem a zakonem niemieckim w XIII i XIV w., ustrój feudalny na terenie 
Łużyc, kulturalna i naukowa współpraca polsko-niemiecka w latach 
1700—1760, polscy studenci w Jenie do r. 1848, pruska polityka kolonialna 
w prowincjach wschodnich w latach 1890—1914, historia niemieckiego Ostmar- 
kenvereinu. Tu należą również dwie prace na temat wspólnej walki polskich 
i niemieckich robotników na Górnym Śląsku z czasów republiki weimarskiej, 
które są prowadzone z pomocą mieszczącego się we Wrocławiu Zakładu Hi
storii Śląska Polskiej Akademii Nauk.

Najważniejszym jednak naszym zadaniem w zakresie badania historii sto
sunków niemiecko-polskich jest znalezienie i ogłoszenie materiału źródłowego 
z archiwów, prasy i publicystyki. Praca ta tylko wtedy może być owocna, gdy 
będzie wynikiem współpracy niemiecko-polskiej. Dla tego też historycy i ar
chiwiści z Niemieckiej Republiki Demokratycznej wezmą udział w zaplano
wanym przez Polską Akademię Nauk czterotomowym wydaniu materiałów 
źródłowych. W dużej mierze uczestniczyć będą w tych pracach Instytut Hi
storii Narodu Niemieckiego Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie i Sekcja 
Historii Najnowszej Seminarium Historycznego Uniwersytetu im. Fryderyka 
Schillera w Jenie. W archiwach Niemieckiej Republiki Demokratycznej znaj
dują się obfite materiały do historii stosunków niemiecko-polskich, które do
tychczas tylko w małym stopniu były wykorzystywane. Pierwszą wstępną 
pracą do zamierzonej publikacji źródłowej powinno być planowe ujęcie 
wszystkich materiałów w specjalnej kartotece. Pierwsze kroki w tym kierun
ku zrobiono już w archiwach w Merseburgu i w Dreźnie.

Wielkie zadania stoją przed nami, a spełnić je będzie można tylko przy 
najściślejszej współpracy między historykami obu narodów. W przekonaniu, 
że będzie można te zadania wykonać, utwierdziło nas głębokie wrażenie, jakie 
delegacja niemieckich historyków wywiozła z odwiedzin w Polskiej Re
publice Ludowej. Okazywana nam serdeczna gościnność i zaufanie w postę
powe siły naszego narodu dodały nam silnego bodźca do dalszej pracy. Dalsza 
naukowa współpraca pozwoli nam okazać naszą wdzięczność za tę przyjaźń



i zaufanie. Wierzymy, że tą drogą najlepiej przyczynimy się do wzmożenia 
i pogłębienia przyjaźni między narodami polskim i niemieckim dla dobra obu 
naszych inarodów, dla zachowania i utrwalenia pokoju, dla wspólnej walki
0 szczęśliwą przyszłość. ,

SZKICE Z DZIEJÓW ŚLĄSKA, pod redakcją Ewy Maleczynskiej, Książka
1 Wiedza, Warszawa 1953, s. XIII + 370.

W przedmowie do „Szkiców“ pisze E. Maleczyńska o ważnych nie tylko 
pod względem poznawczym, ale i aktualno-politycznym, rozległych zadaniach, 
jakie stoją dzisiaj przed historykami polskimi w stosunku do dziejów Śląska. 
„Zadania te są bardzo pilne. Dużo jeszcze poglądów, jakie narzuciła polskim 
masom pracującym burżuazja i burżuazyjna nauka, żyje w świadomości ludzi 
i hamuje tempo naszego pochodu. Niektóre książki napisane o Śląsku już 
w Polsce Ludowej nie potrafiły wydobyć prawd}” jego dziejów formułując pew
ne tezy fałszywie, nacjonalistycznie. Nowa historiografia polska dopiero wkra
cza na właściwą drogę. Stoimy dopiero u początku nowych badań nad dziejami 
Śląska" x.

Rzecz jasna, że w chwili kiedy cały szereg zagadnień z historii Śląska wy
maga przebadania na nowo i właściwego oświetlenia, przy czym w wielu wy
padkach konieczne jest przeprowadzenie rozległych badań archiwalnych, na
leży jeszcze poczekać na pełną, na naukowych podstawach opartą historię 
Śląska. Przygotowania w tej dziedzinie podjął Zakład Historii Śląska Instytutu 
Historii PAN zakreślając w swym planie wydanie dzieła wielotomowego. Tym
czasem zaś warsztaty historyków wrocławskich pracują od lat kilku starając 
się pogłębić metodologię marksistowską i dotrzeć na tej podstawie do właści
wego naświetlenia procesu historycznego. Praca ich daje plony, których pu
blikacja już teraz winna przyczynić się do zapłodnienia dalszych badań, uła
twiając wymianę myśli w dyskusjach naukowych, nie mówiąc już o palącej 
potrzebie dania szerszym kołom czytelników przybliżonego do rzeczywistości 
historycznej obrazu dziejów Śląska. Stąd też należy uznać za pożyteczną ini
cjatywę autorską zespołu historyków Uniwersytetu Bolesława Bieruta we Wro
cławiu oraz inicjatywę wydawniczą Książki i Wiedzy, które pozwoliły na uka
zanie się „Szkiców z dziejów Śląska".

Autorzy poszczególnych rozpraw zawartych w „Szkicach" starali się przed
stawić szereg zagadnień z historii Śląska wychodząc z pozycji metodologii 
marksistowskiej. Podjęli się tej pracy w kolektywie wrocławskim, zanim jesz
cze zorganizowano prace w Zakładzie Historii Śląska Instytutu Historii PAN, 
zanim jeszcze opracowano szczegółowy iplan podręcznika historii Śląska. 
W tych warunkach należy z całym naciskiem podkreślić niemal pionierski nie
raz charakter ich poczynań.

W świetle powyższych uwag jest zupełnie zrozumiałe, że wysiłek zespołu 
autorskiego nie mógł objąć równomiernie wszystkich okresów dziejów Śląska

1 Zob. praca recenzowana, t. I, s. VI.


