
Mimo to jako jedyne szczegółowe polskie mapy tych obsza
rów są te arkusze wartościowym źródłem informacji.

Józef Wąsowicz.

J ó z e f  F e l d m a n :  Problem polsko-niemiecki w dzie
jach. Katowice 1946, Pamiętnik Instytutu Śląskiego, Seria 
II, str. 174.

Dwie najlepsze prace Józefa Feldmana, „Bismarck a Pol
ska” i „Sprawa polska w roku 1848”, były, pierwsza wy
łącznie, druga w lwiej części poświęcone zagadnieniu sto
sunków polsko-niemieckich w XIX wieku. W związku 
z tymi pracami zapoznał się Feldman z literaturą i ważniej
szymi źródłami, odnoszącymi się do całokształtu tego pro
blemu. Już ten sam fakt musiał skłaniać Feldmana do omó
wienia całości zagadnienia stosunków polsko-niemieckich. 
Pierwszą próbą takiej syntezy była rozprawa drukowana 
w 1934 p. t. Antagonizm polsko-niemiecki w dziejach. 
Tymczasem przyszedł rok 1939, potem lata okupacji skła
niające do powtórnego zajęcia się tym problemem, zmusza
jące do rewizji dotychczasowych poglądów. Pod wpływem 
tych przeżyć ujmuje Feldman jeszcze raz pióro i pisze cy
towaną wyżej rozprawę, koronę swych dotychczasowych 
badań nad stosunkami polsko - niemieckimi, ale równo
cześnie ostatnie dzieło, które mu było danym napisać.

Ostatnia praca Feldmana różni się podwójnie od tego ro
dzaju książek. Tak więc kiedy normalnie historycy przy 
omawianiu podobnych zagadnień poświęcają więcej uwagi 
■czasom dawniejszym a najnowsze starają się omówić jak- 
najkrócej i najogólniej, Feldman zgodnie ze swymi zamiło
waniami i niewątpliwie w celu uczynienia swej książki bar- 
dżiej aktualną postąpił przeciwnie, poświęcając przeszło 
połowę książki omówieniu czasów najnowszych, mianowi
cie wiekowi XIX i XX. Poza tą jednak różnicą istnieje 
druga głębsza. Praca Feldmana to tylko w stosunku do 
ostatnich lat mniej więcej ciągłe opowiadanie chronologicz
nego przebiegu wypadków. Jeśli chodzi o czasy dawniej
sze, to rezygnując świadomie z chronologicznego opowiada
nia, próbuje rozwiązać szereg problemów, odpowiedzieć 
na szereg pytań, jakie każdemu studiującemu to zagadnie
nie muszą się nasunąć.

Jasnym jest, że jednym z pierwszych problemów, które 
nasuwają się historykowi przy studiowaniu tego zagadnie
nia, to kwestia, czy można wogóle mówić o ciągłości anta-



gonizimu polsko-niemieckiego. Na to pytanie odpowiada 
autor twierdząco. Jakkolwiek bowiem w ciągu dziejów 
w roli przeciwnika państwa i narodu polskiego występo
wały różne niemieckie organizmy państwowe, od cesarstwa 
rzymskiego narodu niemieckiego, poprzez państwo krzyża
ków, monarchię Habsburgów, księstwo pruskie do nowo
czesnego państwa niemiecki ego włącznie, to zawsze w wal
ce z tymi państwami szło o tę samą rzecz, o byt państwa 
i narodu polskiego, o aneksje terytorialne, zawsze tej walce 
towarzyszyła niechęć wzajemna obu narodów, przeradza
jąca się u Niemców w nienawiść ido wszystkiego, ćo pol
skie.

Drugim, może jeszcze ważniejszym i nieraz już dyskuto
wanym zagadnieniem to pytanie, czy przez cały czas sto
sunków polsko-niemieckich możemy mówić o antagoniz
mie, czy też w czasie tych licznych stuleci współżycia obu 
narodów nie można znaleźć okresów wzajemnej współ
pracy i współdziałania. Próbując rozwiązać to zagadnienie 
dokłada autor wszelkich starań, by go nie spłycić lub 
uprościć. Protestuje też przeciw niejednokrotnie zbyt po
chopnie wysuwanym twierdzeniom, jakoby już w X wieku 
można było walkę obu narodów sprowadzić do walki 
dwóch nacjonalizmów. Wie on dobrze, że poszczególni pol
scy uczeni wypowiedzieli się przeciw trwałości antagonizmu, 
co więcej pamięta, że sam swojego czasu przychylał się do 
takiego rozwiązania. Ostatecznie jednak, rozważywszy 
wszystkie pro i contra konstatuje, że istniały wprawdzie 
okresy współdziałania obu narodów, atoli ostatecznie 
„z dwóch pierwiastów, jakie składały się na stosunki pol
sko-niemieckie, element walki zdecydowanie górował nad 
współdziałaniem”.

Podpisując tein, jak nam się wydaje, jedynie słuszny sąd 
mielibyśmy jedynie zastrzeżenia co do oceny poszczegól
nych etapów tego pozornego lub rzeczywistego współdzia
łania. Tak więc inp. zdaniem naszym autor zbyt ostro ocenił 
politykę austriacką wobec Polski w ciągu XVII wieku. Tak 
zdaniem naszym np. niesłusznie obwinia rząd wiedeński, że 
w 1660 przez swego posła Lisolę starał się przeciwdziałać 
reformie wewnętrznej w Polsce. Czyż można brać za złe 
Austrii, że przeciwstawiała się tej reformie, skoro zdawała 
sobie dobrze sprawę z tego, że dalszą konsekwencją refor
my w Polsce będzie elekcja Francuza na tron Polski i tym 
samym przejście Polski do obozu Ludwika XlV.



Omawiając następnie kapitalną kwestię źródeł antago
nizmu polsko-pruskiego upatruje autor istotną przyczynę 
tego antagonizmu, zresztą zgodnie ize swymi już dawniej 
wypowiadanymi poglądami, w czynniku geopolitycznym. 
Trudno przeczyć takiemu sformułowaniu, atoli wydaje się 
nam, że nawet przy istniejącym zazębieniu geopolitycznych 
tendencji pbu narodów, antagonizm ten nie przybrałby tak 
ostrych form, gdyby nie to, że Prusy ówczesne jako szczep, 
złożony z niedawnych kolonistów i pionierów, posiadały 
większy dynamizm i energię niż inne szczepy niemieckie.

Tej energii, posługującej się, jak to następnie wykazuje 
autor różnymi sposobami działania, dostowującej broń 
i siłę natarcia do zmieniających się okoliczności, przeciw
stawiała Polska prawie aż po koniec XVIII wieku niemal 
całkowite niezrozumienie grożącego jej od Prus niebezpie
czeństwa. Zdaniem autora pierwszym politykiem, który 
ostrzegł Polaków przed niebezpieczeństwem pruskim był 
dopiero Stanisław Staszic. Poszukując przyczyn takiego 
stanu rzeczy znajduje je autor nietylko w naszym odwró
ceniu się od zachodu, a ekspansji na wschód," ale i w nie
docenianiu przez Polskę faktycznej siły małego państwa 
pruskiego. Nie wspomniał autor przy tej okazji jednak 
o fatalnej roli, jaką w tej sprawie odegrali nasi królowie 
elekcyjni, przede wszystkim z dynastii Wazów.

Przedstawiwszy potem trzykrotnie, podejmowane już 
w (Czasach nowszych próby nawiązania przymierza między 
Prusami a Polską i podkreśliwszy, że zawsze w takich wy
padkach chodziło o przymierze przeciw Rosji poświęca 
autor cały rozdział obudzeniu się w Polsce pełnej świado
mości niebezpieczeństwa niemieckiego i zrozumienia należy
tego dla naszych zachodnich ziem. Jako publicystów spec
jalnie na tym polu zasłużonych wymienia autor J. L. Po
pławskiego i R. Dmowskiego.

W przedostatnim rozdziale omawia autor stosunki pol
sko-niemieckie w czasie pierwszej wojny światowej. To co 
pisze o polityce niemieckiej, o jej pierwotnej bezplanowo- 
śći, niezdecydowaniu jest całkowicie słuszne. Jedyne za
strzeżenie jakiebyśmy mieli to przeciw ujęciu, jakoby o po
ruszeniu sprawy polskiej przez Niemców w 1916 r. zadecy
dował przełom Rrusiłowa i Kostiuchnówka. Wydaje nam 
się, że te dwa fakty przyspieszyły raczej, albo ułatwiły 
czynnikom wojskowym przyśpieszenie wykonania planu, 
albowiem rzecz sama była zadecydowana znacznie wcześ



niej jeszcze z wiosną, a na decyzję wpłynęło raczej nieuda
nie się planów niemieckich pod Verdun.

W ostatnim rozdziale kreśli autor w szerokich zarysach 
ustosunkowanie się republiki niemieckiej wobec zmart
wychwstałej Polski i polską politykę wobec Niemiec. 
Jasnym jest, że ten rozdział, pisany jeszcze w 1945 r., bę
dzie po niedługim czasie wymagał uzupełnień i korektur, 
atoli do dziś dnia surowy sąd autora o polityce polskiego 
MSZ musi być utrzymany.

Kończąc niasze, z konieczności dość pobieżne uwagi, mu
simy stwierdzić, że ostatnia książka Feldmana należy do 
książek historycznych najwyższej klasy. Winna się ona stać 
podstawową lekturą dla każdego historyka i publicysty, za
bierającego się do przestudiowania problemu stosunków 
polśko-nieimiecklich, daje bowiem nie tylko zwięzły obraz 
tych stosunków1, ale równocześnie zmusza do myślenia 
i prowokuje do dyskusji. To też dziwić się należy, że sto
sunkowo do jej ciężaru gatunkowego tak mało jej poświę
cono miejsca w czasopismach, przeznaczonych dla szerszej 
publiczności. Nie sposób wreszcie powstrzymać się od wy
rażenia zdziwienia i żalu pod adresem wydawcy, Instytutu 
Śląskiego, że tę pracę będącą bodaj najcenniejszą pozycją 
wśród jego powojennych publikacji, wydał na papierze 
wprost odstraszającym od czytania tej książki. Rzecz tym 
dziwlniejsza, że inne publikacje Instytutu były już po woj
nie wydawane na znacznie lepszym papierze.

Władysław Czapliński.

K a z i m i e r z  P i w a r  s k i. Historia Śląska w zary
sie, Pamiętnik Instytutu Śląskiego, seria II., tom. 5, Kato
wice — Wrocław 1947, str. 448.

Książka prof. Piwarskiego jest ewenementem w litera
turze naukowej o Śląsku, nie tylko polskiej, ale nawet ogól
nej. Dotychczas Śląsk, mimo wieloletnich badań niemiec
kich nie posiadał syntetycznego opracowania całości dzie
jów. Stara historia Śląska Grunhagena sięgała tylko do r. 
1741, ostatnia (wydawnictwo zbiorowe badaczy wrocław
skich z r. 1938) do r. 1526; Historia Śląska Polskiej Aka
demii Umiejętności, zakrojona na szeroką skalę, ograni
czyła się w założeniu do r. 1400. Nowa praca prof. P. po 
raz pierwszy obejmuje całość dziejów naszego terenu od
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