
KONFERENCJA NAUKOWA NA TEMAT BADAŃ NAD STOSUN
KAMI POLSKO-NIEMIECKIMI W PRZESZŁOŚCI

zorganizowana w ramach prac przedkongresowych
przez Marksistowskie Zrzeszenie Historyków, Wrocławskie Towarzystwo Mi
łośników Historii oraz Wydział II Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 

we Wrocławiu dn. 6 lipca 1950 r.
(Obszerne wyjątki z protokołu)

O d r e d a k c j i .
Od konferencji wrocławskiej poświęconej krytyce dotychcza

sowego ujmowania problemu polsko-niemieckiego upłynął prawie 
rok, w ciągu którego zaostrzyła się niepomiernie sytuacja między
narodowa a państwa imperialistyczne starają się przekształcić 
Niemcy zachodnie w bazę przyszłego ataku na Związek Radziecki 
i kraje demokracji ludowej — w ich liczbie Polskę.. Materiały 
przedkongresowej konferencji wrocławskiej nie tylko nie straciły 
w tym okresie nic na swym znaczeniu ale zyskały bodaj jeszcze 
większe. Naród polski przekształcający się w nowy socjalistyczny 
naród upatruje rękojmię pokojowego budowania socjalizmu w nie
ubłaganej walce z wszelką wrogą ideologią, zarówno nacjonali
styczną jak i kosmopolityczną, w nowym — w duchu marksizmu- 
leninizmu — podejściu do wszystkich problemów międzynarodowych, 
w szczerej internacjonalistycznej przyjaźni z wszystkimi postępowymi 
siłami świata, wśród których dla nas Polaków szczególne znacze
nie mają demokratyczne Niemcy i wspólna z nimi walka o pokój.

Prof. STANISŁAW ARNOLD 
przewodniczący podsekcji historii

ZAGAJENIE OBRAD

Nasze dzisiejsze zebranie jest konferencją roboczą, pierwszą 
konferencją, która ma się przyczynić do należytego ustawienia 
nauki historii w Polsce, w związku z dzisiejszymi wymogami życia,
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jakie przed nami stoją. Jak  wiadomo, Kongres Nauki ma się zająć 
poważnymi problemami dotyczącymi różnych gałęzi nauki, a więc 
także i historii; ma znaleźć właściwe dla niej miejsce w ramach po
trzeb, jakie stoją przed Polską Ludową idącą ku socjalizmowi. Za
danie jest szerokie i jednocześnie bardzo trudne. Chcielibyśmy zwią
zać naukę we wszystkich jej gałęziach i dziedzinach jak najściślej 
z całym nurtem życia, który nas otacza. Chcielibyśmy poddać re
wizji to, co było dotychczas zrobione, przede wszystkim z punktu 
widzenia podstaw ideologicznych i metodologicznych, krytycznie 
zanalizować i usunąć te pozostałości historiografii burżuazyjnej, 
które jeszcze istnieją, a które są i niepotrzebne i szkodliwe. Inaczej 
mówiąc chcielibyśmy wysunąć cały szereg momentów i pozycji, 
które występowały dawniej w naszej historiografii i które jako prze
żytki tkwią jeszcze u nas; chcielibyśmy wskazać na ich szkodliwość 
i jednocześnie wydobyć pewne wskazania na przyszłość, a program 
nowych prac związać z ogólnym Narodowym Planem Gospodar
czym i całym nurtem, który wiedzie ku socjalizmowi.

Dlatego też pierwsza konferencja, która rozpoczyna prace 
w tym kierunku, ma dla nas szczególne znaczenie.

Wysunęliśmy do dyskusji problem stosunków polsko-niemiec
kich w przeszłości jako zagadnienie, które jest bardzo żywotne 
i które było niejednokrotnie w naszej historiografii omawiane. 
Uważamy, że w problemie tym najłatwiej można pokazać pozosta
łości dawniejszych metod badawczych, dawniejszej ideologii, które 
chcielibyśmy dziś poddać krytyce i analizie i wyciągnąć stąd odpo
wiednie wnioski.

Myślę, że konferencja dzisiejsza, jako konferencja robocza, po 
przedyskutowaniu kilku referatów da nam należyte naświetlenie 
naukowe postawionych problemów z jednej strony, a z drugiej 
strony da nam wskaźnik co do dalszych metod organizowania ba
dań naukowych zgodnie z zadaniami, jakie stoją przed nauką w do
bie dzisiejszej.

Mamy w naszym gronie zarówno przedstawicieli świata nauko
wego, jak i młodzież studiującą na naszym Uniwersytecie; mamy — 
co jest niesłychanie ważne — przedstawicieli świata pracy. Jest to 
najbardziej dobitnym i symbolicznym wyrazem naszej podstawy 
i związania się badań naukowych z nowym nurtem życia Polski Lu
dowej.

Proponuję prosić do Prezydium prof. Maleczyńskiego, prof. 
Wojciechowskiego i przodownika pracy Antoniego Trusiłłę.



Porządek dzisiejszego zebrania przewiduje referat zbiorowy, 
który ma być przedstawiony przez prof. E. Maleczyńską, prof. K. 
Maleczyńskiego, prof. Wł. Czaplińskiego, oraz prof. K. Piwarskiego; 
z powodu nieobecności prof. Piwarskiego będą odczytane zastępcze 
tezy jego referatu, które nam nadesłał.
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