
PROBLEM POLSKO-NIEMIECKI W  DOTYCHCZASOWEJ 
HISTORIOGRAFII POLSKIEJ

Ni© będę mówić o tym, że jak na wielu polach, tak i na polu 
dziś omawianego problemu jesteśmy dumni z wielu osiągnięć nauki 
polskiej — dzisiejszej i wczorajszej — nowej, a nawet tej, która 
powstała w warunkach burżuazyjnych. Jesteśmy świadomi, że te 
właśnie osiągnięcia stanowią podstawę do budowy nowego gmachu 
nauki polskiej, że pod niejednym względem będziemy tej dawnej 
nauki kontynuatorami.

Jedną przecież cechę rodzącej się nowej historiografii polskiej 
pragnę podkreślić, bo będzie ona podstawowej wagi i dla dalszego 
toku referatu i dla całej dyskusji. Oto nowa, marksistowska histo
riografia polska posiada niesłychanie doniosłe i sprawne narzę
dzie postępu i doskonalenia się. Narzędziem tym są bez porów
nania większe niż dawniej możliwości krytycznej oceny dotych
czasowego dorobku.

I  rzecz jasna, że uświadomienie sobie tego zachwiać może nie
jednym poglądem, który nieodarty z obsłonek zakrywających jego 
istotną genezę, wydawał się nam sądem oczywiście prawdziwym.

Nie do agnostycyzmu przecież, nie do negowania możliwości 
poznania prowadzi nas ten skalpel krytyki, który do niejednego ze 
starych poglądów historiografii naszej wypadnie nam przyłożyć. 
W społeczeństwie klasowym nauka wprzągnięta w służbę panującej 
klasy, świadomie lub nawet nieświadomie fałszowała swe wyniki 
w interesie tej klasy. W społeczeństwie budującym socjalizm, zdą
żającym pod przewodem proletariatu do ustroju bezklasowego — 
proletariat nie tylko nie ma powodu do fałszowania prawdy; odwrot
nie jest jak najbardziej zainteresowany w jej jak najpełniejszym wy
dobyciu. Więzy wielorakich zahamowań i oporów opadają z twór
czości badaczy, którzy myślą i uczuciem przeszli na stronę walki 
o naukowy światopogląd i oparty na nim sprawiedliwy ustrój spo-



łeczny. Swobodna w swym dążeniu do prawdy nauka nie przestaje 
być mimo to klasowa. Odwrotnie właśnie walcząc o prawdę, toczy 
zarazem klasowy bój o zwycięstwo socjalizmu w świecie.

Krytyczna analiza dotychczasowych poglądów historiografii 
polskiej na stosunki polsko-niemieckie i wykazanie klasowego po
dłoża wielu sądów jest naszym bezpośrednim obowiązkiem. Me 
jest jednak zadaniem małym ani łatwym. Referat niniejszy nie rości 
sobie pretensji do wyczerpania tematu. Zdoła zaledwie na kilku 
przykładach zilustrować dotychczasowy sposób podchodzenia do 
zagadnień polsko-niemieckich przez historiografię naszą. Kim to 
uczynię niech mi będzie wolno przytoczyć jako motto słowa histo
ryka odległej epoki — ale jednego z największych badaczy w d z ie 
ja c h  po lsk ie j  n a u k i  h i s to ry c z n e j ,  a zarazem najgorętszych 
szermierzy postępu, jednego z najlepszych synów Polski, Joachima 
Lelewela. W tomie I I I  „Polski wieków średnich” pisze on na temat 
stosunków Polski z Memcami: „Hartknoch, Lengnich, a potem 
Schmidt, Albertrandi wreszcie Naruszewicz, a po nim Jerzy Samuel 
Bandtkie w różnym sposobie oparli się wylewowi uprzedzenia tyle 
pokoleń obarczającego i nie zaraz zatamować się dającego. Nie- 
zawsze dość łatwo i najczęstsze prawdy do wziętości dochodzą; 
przesądy z najżywszą zaciętością stają im na zawadzie. Długiego 
czasu, częstego prawd powtarzania potrzeba, nim staną na równi 
przeciw sobie oddziaływaniem. A gdy w takim razie powtarzający 
je czyni prawdziwą przysługę, radbym żeby mój głos stał się dość 
szczęśliwym załagodzić w tej mierze rozdrażnione zapędy, aby zdo
łał się utrzymać w torze prawdy...”1).

Te same cele, choć w zupełnie zmienionych warunkach stawia 
sobie i referat niniejszy.

Lelewel, dziecko epoki romantyzmu — kiedy młodą burżuazję 
bohatersko jeszcze w wielu krajach walczącą z feudalnym światem, 
rozpalało przecież uniesienie narodowe wykraczające daleko poza 
granice obiektywnego sądu, nie uniknął zresztą sam wypaczenia 
poglądu na stosunki polsko-niemieckie. Szukając zgodnie z poję
ciami swojej epoki „ducha narodu polskiego” wyodrębniającego jego 
dzieje od dziejów innych narodów wierzył w „misję Polski” i prze
ciwstawiał wyraźnie cechy ducha słowiańskiego — germańskim.

„Germańska sprawiedliwość” — pisał o najdawniejszej epoce

x) L e l e w e l  J., Związki Polski z Niemcami. Polska Wieków Śred
nich II, str. 2.



dziejów — „była wymiarem zemsty — słowiańska ugody. Germań
ska dopełniała się dla każdej klasy pod osobnym drzewem, wedle 
osobnego ich prawa — słowiańska pod jednym, wedle tego samego”.

Podobny wątek myśli przebija się nieraz przez jego pisma. Je 
żeli Lelewel rozwijał tu  na polski sposób głoszoną przez romantyzm 
niemiecki naukę o duchu narodowym (Yolksgeist) i różnicach mię
dzy narodami, o narodzie jako odrębnej indywidualności (na której 
to podstawie ukształtowała się szkoła historyczno-prawna Savi- 
gny’ego) stanowisko jego pozostało nie mniej o wiele bardziej postę
powym od tego, na jakim stanęła historiografia polska w drugiej 
połowie XIX w. — w dobie rozkwitu kapitalizmu.

Kiedy po epoce p o w s t a ń  — po epoce, w której ponad gło
wami polskich klas panujących przesunęło się widmo Polski kroczą- 
czej w pierwszym szeregu rewolucyjnego ruchu — polsk ie  k la sy  
p o s i a d a j ą c e  opow iedz ia ły  się bez z a s t rz e że ń  po s t ro n ie  
lo ja ln o śc i  dla zaborczych rządów, jedną z cech charakterystycz
nych dla szkoły historycznej krakowskiej była t e za  o młodszośc i  
naszego  cywilizowanego rozwoju.

W Opowiadaniach i Rozstrząsaniach pisał Szujski: „Wychodzi 
Polska na widownię dziejową ostatnia z rzędu zachodnich narodów... 
Wiąże się państwo w ostępie leśnym między W artą i Wisłą nie
tkniętym żadną poprzednią cywilizacją... Formy najdawniejsze jej 
bytu naśladują pierwotne formy drużyny u Franków i Germanów. 
Kościół przyzwany na pomoc przeciwko germanizacji niemieckiej 
gra w społeczeństwie rolę ograniczoną, od książąt zależną. Reforma 
Grzegorza YII dokonywa się u nas za późno w X III w. Wojny krzy
żowe prawie nas nie wciągają. Wykształcenie, które niesie kościół 
i duchowieństwo, ograniczone w skutkach swoich cudzoziemczyzną 
licznego zakonnego i świeckiego duchowieństwa. Do XIY wieku 
z wyj ątkiem budynków klasztornych i niektórych kościelnych, 
Polska jest krajem drewnianego budownictwa i ziemnych forty
fikacji”2).

,,...spytajmy, gdzie nasze miejsce wobec cywilizacji zachodniej, 
jaki do niej stosunek, jaki wiek i dojrzałość cywilizacji naszej... 
Jesteśmy na kresach tej cywilizacji zachodniej, jesteśmy ostatnim 
pierścieniem na wielkiej fali, który zatoczony został od jej ogniska, 
jesteśmy cywilizacją najmłodszą chronologicznie i faktycznie” 3)

2) S z u j s k i  J., O młodszości naszego cywilizowanego rozwoju (Opo
wiadania i roztrząsania III) Dzieła t. YII. Kr. 1888, str. 367.

3) Tenże, Z wykładów o dziejach cywilizacji polskiej, str. 7, 31.



Szujskiemu wtórował w swoich wielokrotnie wydawanych Dzie
jach Polski Bobrzyński: „W ciągu całego pierwszego okresu społe
czeństwo polskie nosi na sobie wybitną cechę młodocianego wieku, 
samo przez się nic nie jest w stanie zdobyć, wszystek swój rozwój 
zawdzięcza twardej szkole, w którą się dostało; cała cywilizacja 
jest mu narzucona z góry. ...Nie mogli o tym Słowianie marzyć, aby 
się z Germanami zrównać, ażeby w roli historycznej jaką tamci 
rozpoczęli, stanąć wobec nich groźnym współzawodnictwem. I  Ger
manie byli jeszcze dziczą, ale dziczą silnie zorganizowaną. Słowia
nom brakło wszelkiej spójni i organizacji... nie wyrobili w sobie 
poszanowania prawa i despotycznej władzy, nie mieli poczucia 
siły, jaką daje wewnętrzna karność i zgoda”4).

K o n s e r w a t y w n e j  n au ce  nasze j  groziło  przyjęcie do
słowne tezy reakcyjnej nauki niemieckiej o wyższośc i  r a s y  ger 
m a ń sk ie j ;  przyjęciem tej tezy gotowa była motywować hasło 
,,przy tobie najjaśniejszy Panie stoimy i stać chcemy” .

Podczas kiedy myśl konserwatywna królowała w Galicji, w in
nych zaborach królowało m ie szc za ń s tw o  i szło p o p rzez  
Ligę N a ro d o w ą  k u  N a ro d o w e j  D em o k rac j i .

Kiedy na II  Zjeździe Historyków Polskich Tadeusz Korzon 
uderzył na szkołę historyczną krakowską i żądał zbadania faktów 
samych w sobie, kiedy, stawiając to żądanie uderzał w ten sam ton, 
co Bankę, podający się za przedstawiciela obiektywizmu bezstron
nie szeregującego fakty, dostrzegał jednak równocześnie niebezpie
czeństwo, jakie czaiło się w faktografii: „Mamy już porządną ce
gielnię, stwierdzał, ale domu zbudować jeszcze nie umiemy”. Ce
gielnia rosła, postęp techniczny był coraz większy w badaniu. Ale 
jak poza rzekomym obiektywizmem u Bankego czaił się nacjo
nalizm — tak poza  f a k t o g r a f i ą  h i s to r io g r a f i i  po lsk ie j  na 
przełomie XIX i XX w. krył się coraz rosnący m ło d sz y  b r a t  
n a c jo n a l i z m u  n iem ieck iego  i n a c jo n a l i z m ó w  wszelk ie j  
b u r ż u a z j i  — n a c jo n a l i z m  polski.

Owa faktografia właśnie, owo poprzestawanie na opisywaniu 
faktów, z rodz i ła  s y tu a c j ę ,  w k tó r e j  p r z y j ę t o  milcząco  
m e ta f iz y cz n e  za łożen ie  o o dw iecznym ,  p rz y r o d z o n y m  
k o nf l ikc ie  po lsko -n iem ieck im .

Drobny cytat z pism historyka, którego swoisty temperament 
sprawiał, że pewne cechy wspólne ogromnemu odłamowi ówczesnych

4) B o b r z y ń s k i ,  Dzieje Polski w zarysie, wyd. IV, t. I, str. 40/1.



badaczy występowały pod jego piórem w sposób specjalnie skon
densowany :

„Już Bolesław Chrobry... — stwierdził Kochanowski — zagro
żony poważnie przez p rzy ro d zo n eg o  wroga  s ą s ia d a  zmuszony 
był wielokrotnie omijać Niemcy... Podobnie i my teraz ciążyć mu
simy przede wszystkim ku Francji, Włochom i Anglii” 5).

Co w tym cytacie jest charakterystyczne. Po pierwsze właśnie 
owo jawnie wysunięte pojęcie przyrodzonego Avroga. Po drugie cytat 
ten daje przykład ogromnie charakterystycznej dla kół „narodowych” 
sytuacji. Oto wbrew wszelkiej narodowej ambicji przyjmowano tezę 
konserwatystów krakowskich o młodszości naszego rozwoju — 
z tą jedynie zmianą, że szukano związków z romańskim Zachodem, 
a nie Niemcami.

Większość nawet postępowych historyków ulegała sugestii 
nacjonalistycznej tezy o zasadniczym antagonizmie. Za przykład 
może służyć Wł. Smoleński. W narodzie niemieckim widziano tylko 
monolit wrogości6), gloryfikując jednocześnie mieszczańską samo
obronę Marcinkowskiego i bazar poznański7).

Sama jedna tylko radykalna lewica społeczna potrafiła i w cięż
kich czasach rosnącego coraz ucisku hakaty poprzez opary nacjo
nalizmu dostrzegać istotę procesu dziejowego i dzierżyć wysoko 
sztandar narodowej niepodległości.

W świetnym swym studium o stosunkach ekonomicznych w za
borze pruskim pisał Julian Marchlewski w r. 1903: „Strajku zaś 
i socjalizmu boi się łyk poznański jak ognia, a policjant to jego 
ucieczka ostatnia. Wprawdzie ten pruski policjant bruździ i doku
cza, konfiskuje orzełki polskie w szpilkach od krawatu... to gniewa 
zacnego obywatela... ale na wspomnienie o takim stanie, przy któ
rym policja nie rządziłaby się po dawnemu wobec stowarzyszeń ro
botniczych... ciarki przechodzą po ciele zacnego obywatela... Albo 
Polacy wypowiadają walkę policyjnemu państwu, które ich gnębi — 
wtedy nie ma możności popierania drobnomieszczaństwa; albo Po
lacy solidaryzują się z interesami mieszczaństwa, stawiają na pierw
szym planie zasadę zbogaćcie się, wtedy wyrzekają się walki prze
ciw reakcji, samowoli policyjnej. Wyrzec się muszą tym  samym 
walki o prawa swej narodowości. Aut-aut.

6) Por. Przegląd Narodowy 1909, str. 270.
®) Por. S m o l e ń s k i  Wł., Dzieje Narodu Polskiego, wyd. 5, str. 576.
7) Ibid, str. 574.



Zgoła inaczej przedstawia się stosunek interesu klasowego pro
letariatu do interesów narodowych. O jakimkolwiek wewnętrznym 
antagonizmie nie ma tu  mowy... N a jb l i ż s z e  cele p r o l e t a r i a t u  
po lsk iego  w szczególnośc i  a p r o l e t a r i a t u  we w sz y s tk i c h  
p a ń s t w a c h  z a b o r c z y c h  w ogólności  i i n t e r e s y  n a r o d o 
wości po lsk ie j  są id e n ty c zn e .  P r o l e t a r i a t  i t y l k o  p ro 
l e t a r i a t  może być  o b ro ń c ą  i n t e r e s ó w  n a r o d o w y c h ” 8).

Ale dziesiątki lat dzieliły jeszcze proletariat polski od chwili, 
kiedy wziąć miał w ręce władzę państwową i ster życia kulturalnego 
kraju.

J a k i m i  oczym a  p a t r z y ł a  na  p ro b le m  p o l s k o - n i e 
m ieck i  h i s t o r i o g r a f i a  d w u d z i e s t o l e c i a 1? Była kontynuacją 
burżuazyjnego nurtu myśli przy zwiększającym się coraz wpływie 
burżuazyjnej nauki niemieckiej na naukę polską.

To ostatnie twierdzenie może się wydać paradoksem. Przecież 
krok za krokiem zbijaliśmy twierdzenia niemieckie, polemizowali 
o tysiączne szczegóły. Tak. Jednakże odrzucając wyniki przyjmo
waliśmy metodę, przyjmowaliśmy sposób myślenia — przeciwsta
wiając dalej nacjonalizmowi niemieckiemu — polski nacjonalizm, 
rasizmowi niemieckiemu ,,ducha dziejów Polski” albo zgoła polski 
rasizm.

Postaram się zilustrować to na małym przykładzie, podkreśla
jąc raz jeszcze, że referat nie rości sobie żadnych pretensji do wy
czerpania tem atu; że uwypuklając pewną dominantę, nie jestem 
w stanie uwzględnić całego, bardzo szerokiego wachlarza poglądów.

Otóż doskonałą sposobność do zilustrowania stosunku histo- 
riografń dwudziestolecia do problemu polsko-niemieckiego daje 
sprawa odpowiedzi polskiej na zbiorową pracę historyków niemiec
kich, która pod nagłówkiem ,,Deutschland und Polen” ukazała się 
w r. 1933.

Książka „Deutschland und Polen” wychodziła z założenia, że 
„wspólna przestrzeń życiowa” Polaków i Niemców skłania ich do 
pokojowego współżycia, stwierdzając równocześnie wyższość kul
tury niemieckiej i jej twórczą rolę w dziejach Polski. Dziś możemy 
oceniać jasno owo wydawnictwo jako świadomego prekursora in
wazji politycznej, mającej wówczas nastąpić za lat kilka. Jak  odpo
wiedział jednak świat historyczny polski dwudziestolecia? Sprawa

8) Ma r c h l e w s k i  J., Stosunki społeczno-ekonomiczne pod panowa 
niem pruskim. Lwów 1903, str. 386 nn.



odpowiedzi oficjalnej książkowej wlokła się jak wiadomo, napoty
kała na różne opory „czynników kompetentnych” i nigdy nie doszła 
do skutku. Odpowiedź ograniczyła się do zbiorowej recenzji w Kwar
talniku Historycznym z r. 1934 i drugiej w Rocznikach Historycz
nych. Wypowiedzi, jakie zamieszczono w owych zbiorowych recen
zjach, były bardzo różne. Charakterystyczne jest już stanowisko 
zawarte na wstępnych kartach, które wyszły spod pióra St. Za
krzewskiego, ówczesnego prezesa PTH, który pisał:

„Na równi z wszystkimi historykami mego kraju doceniam 
w pełni wyżyny naukowe historiografii niemieckiej... To co mówię 
odnosi się jednak głównie do technicznej strony rozwoju historio
grafii w Niemczech, tej żelaznej systematyczności i pilności w orga
nizowaniu pracy naukowej... Co innego jednak jest duch nauki, 
sztuka wydobycia się nie tylko ponad poziomy lecz nawet najszla
chetniejsze i usprawiedliwione namiętności ludzi, warstw i klas, 
kościołów, narodów i państw i z tego dopiero stanowiska stwier
dzanie prawdy w służbie prawdy...

Przyznaję, że niezmiernie trudno jest o tak bezcielesne ujmo
wanie procesu historycznego zwłaszcza, gdy się należy do narodu 
tak specyficznie zainteresowanego w rozważaniu stosunków polsko- 
niemieckich...” 9).

To jak gdyby wyznanie wiary w niemożność obiektywnego ba
dania prawdy — jak to już miałam sposobność podkreślić, miało 
swoją przyczynę w najgłębszych podstawach metodologicznych 
historiografii idealistycznej.

Głosy, jak podkreśliłam, były różne. Musimy przyznać i pamię
tać, że w nauce polskiej już wtedy wysuwał się wyraźnie kierunek 
podkreślający nasze własne żywotne siły rozwojowe. Mieliśmy już 
studia Balzera i Bujaka nad osadnictwem ,,na prawie niemieckim” 
i nad kulturą materialną Polski z pierwszych stuleci istnienia pań
stwa. To też na marginesie „Deutschland und Polen” pisał Tymie
niecki :

„W uwypukleniu roli Niemców w okresie ostatniego Piasta 
tkwi ogromna przesada... W zakresie wzorów państwowych, które 
oddziaływały niewątpliwie w XIV w., to źródła ich są dostatecznie 
znane. Płynęły one z Węgier i Czech, gdzie wówczas usadowiły się 
dynastie francuskiego pochodzenia lub kultury. Ale całego odro 

9) Kwart. Hist., t. 48, r. 1934, str. 779.



d z e n ia  się p a ń s t w a  po okres ie  ro z b ic ia  dz ie ln icow ego  
nie wyprowadzamy wyłącznie z wpływów zewnętrznych” 10).

I  to zwrócenie uwagi na wartość rodzimego rozwoju było nie
wątpliwie zasługą nauki polskiej. Ale w tej samej polemice z „Deutsch- 
land und Polen” nie brak głosów stojących na zupełnie innym sta
nowisku. Pisał w Kwartalniku Historycznym Semkowicz:

„Me ulega wątpliwości, że Polska pierwszych Piastów wiele 
korzystała z pośrednictwa kulturalnego Niemców, ale jest równo
cześnie faktem w naszej nauce ustalonym, że nie poprzestając na 
tym pośrednictwie starała się z pominięciem Niemiec nawiązać sto
sunki bezpośrednie z ogniskami kultury łacińskiej na zachodzie... 
Szczególnie silne węzły łączyły Polskę X II i X III wieku z Francją...”11).

To właśnie miało być głównym orężem polemiki: nie od was 
jesteśmy zależni, od kogo innego jesteśmy zależni. Ta postawa wielu 
badaczom zupełnie wystarcza.

St. Kętrzyński wysuwał jeszcze innego rodzaju argumenty: 
„...widzimy tu  w pierwszych wiekach Polski historycznej zja

wisko żywo przypominające ten okres, kiedy to Niemcy zapożyczyły 
się tak pożytecznie dla swego dalszego rozwoju w Irlandii i u Anglo- 
sasów. Wątpię, czy te pożyczki iryjskie i anglosaskie były dużo wyż
szego gatunku niż te, któreśmy otrzymali dzięki pośrednictwu nie
mieckiemu...” 12).

Była to tylko szermierka jednorodnych argumentów. Katego
ria myślenia była taka sama, jaką posługiwał się świat niemiecki. 
Charakterystyczne już dla ówczesnej epoki jest również przecenianie 
analizy geopolitycznej, jako metody badań historycznych. Ten oręż 
geopolitycznych argumentów wyolbrzymiony przez naukę niemiecką 
był przez szereg naszych badaczy przyjęty jako bardzo wyraźna, 
zasadnicza metoda nawet w polemice z tezami niemieckimi13).

Były w historiografii polskiej akcenty jeszcze silniejsze niż

10) Porównaj również wypowiedź St. Kętrzyńskiego w Kwart. Hist. 1934, 
str. 802.

lł) Kwart. Hist. 1934, str. 793.
12) Ibid. 795-6.
13) Por. W o j c i e c h o w s k i  Z., Rozwój terytorialny Prus w stosunku do 

ziem macierzystych Wielkopolski, 1933, oraz tegoż polemikę z artykułem Masch- 
kego (Preussen u. d. polnischen Mutterlander. Z. f. Geopolitik 1934) w Kwar
talniku Historycznym 1934, str. 850-1. Porównaj również wypowiedź Sem
kowicza, tamże str. 792.



u badaczy, którzy w cytowanej dyskusji brali udział, bardziej niż 
wiele wypowiedzi zacytowanych przesiąknięte duchem bezwzględ
nego nacjonalizmu. Przykładem takiej książki powszechnie znanej 
i służącej niejednokrotnie dzisiaj jako podstawa do studiów mło
dzieży akademickiej, jest trzy tomowa książka Sobieskiego „Dzieje 
Polski” 14).

Weźmy do ręki tom II  i III, poświęcone czasom nowożytnym. 
Znajdziemy stwierdzenie syntetyczne: „Przez XVIII i XIX w. wy
bija się ponad wszystko antagonizm prusko-polski niezwykle głę
boki, wiekowy, zasadniczy” .

A dalej o r. 1848: „Niewiele przyszło Polakom z tego roman
tycznego braterstwa broni i poświęcenia się za wolność ludu nie
mieckiego. Prawdziwym okazało się przysłowie — jak świat świa
tem nie będzie Niemiec Polakowi bratem. Hohenzollernowie nadali 
Prusom konstytucję, ale w niej uznali Poznańskie za zwykłą pro
wincję królestwa. Niezrażeni przeciwnościami Wielkopolanie za
brali się do mrówczej gospodarczej pracy — utworzyli w r. 1848 
tak zwaną Ligę Polską, która miała za cel ruch spółdzielczy i walkę 
z niemieckim i żydowskim handlem i przemysłem”.

Trudno chyba wyraźniej sprecyzować skrajnie nacjonalistyczne 
stanowisko. Inna syntetyczna ocena:

„Ze wszystkich orientacji najbardziej owocna okazała się fran
cuska. Wyraźnie wystąpiła ona już w r. 1733, gdy żołnierz francuski 
ginął na naszej ziemi w walce z Rosją. Choć tyle razy zawiodła, to 
jednak doprowadziła raz do odbudowy części Polski, do stworzenia 
Księstwa Warszawskiego. Można powiedzieć, że od czasów 3-go 
maja i insurekcji każde powstanie nasze było echem ludu paryskiego 
1831, 1848, 1863 (włoskiego)” .

I  wreszcie o końcowym okresie pierwszej wojny światowej:
„Cała rasa anglosaska walczyła teraz z Niemcami na obszarach 

kuli ziemskiej. Jak z tego widać tej rasie Polska zmartwychwsta
jąca ma wiele do zawdzięczenia, zarówno Wilsonowi, jak Balfou- 
rowi” .

Pierwsze wydanie książki wyszło w r. 1923. A więc napisano ją  
niedługo po traktacie wersalskim, po plebiscytach, po powstaniach 
śląskich. A przedrukowano w r. 1936, kiedy słowo „rasa” było już 
używane w znaczeniu bardzo określonym, w czasach hitlerowskiej 
rasistowskiej propagandy.

u) S o b i e s k i  W., Dzieje Polski, t. I — III, Kraków 1936.



Jak  kształtowało się pojmowanie problemu polsko-niemieckiego 
w powojennej historiografii. Musimy stwierdzić, że na początku 
nowej rzeczywistości (1945-46) cechy nacjonalistyczne jeszcze bo
dajże spotęgowały się. Może zabrzmieć głos obrony, że po ciemnej 
nocy okupacji, po latach tragicznego, bezwzględnego ucisku, po 
.zbrodniach hitlerowskich popełnianych na rodzinach polskich, fala 
nienawiści, fala wyładowania się nacjonalizmu polskiego, była falą 
naturalną. To też podnoszą się głosy, aby nie analizować tych ksią
żek, nie krytykować ich, bo były naturalne jako pisane w specy
ficznych warunkach; aby na nie spuścić zasłonę.

A jednak my o tych książkach mamy jak najsilniejszy obowią
zek mówić. Jednym z współczynników nowej rzeczywistości lat 
45-46 i następnych był świeżo przeżyty przez nas okres hitleryzmu — 
to była prawda. Ale istniał drugi współczynnik naszej ówczesnej 
rzeczywistości — nasza rodząca się rewolucyjna rzeczywistość, istniał 
dokonywujący się głęboki przełom w życiu narodu. Rodziła się Pol
ska, która, czyśmy to widzieli czy nie widzieli, czyśmy to ro
zumieli czy nie, szła zdecydowanym rewolucyjnym swoim pochodem 
ku budowie socjalistycznego ustroju. Trzeba tu  stwierdzić, że w owych 
pierwszych latach nie potrafiliśmy jako historycy badacze włączyć 
się świadomie w ów nurt nowego życia, myśleć nowymi kategoriami, 
zmienić nasze metody badawcze, zdobyć nowe podejście do pro
blemu, dostrzec nową erę w stosunkach między narodami.

Jakież to książki drukowały się m. in. po wojnie za środki zdo
bywane przez polskiego robotnika w najcięższym trudzie i wyrze
czeniu. Weźmy znów kilka przykładów. Istnieje przedrukowana 
po wojnie książka prof. Konopczyńskiego „Kwestia Bałtycka do 
XX w.” . W książce tej mieści się m. in. takie ujęcie sprawy traktatu 
wersalskiego:

„Decydujące słowo w tej walce duchów chrześcijańskiego i neo- 
pogańskiego powiedział Foch: O losach  B a ł t y k u  r o z s t r z y 
gnę ły  g ę s ta  dei  pe r  F r a n c o s . . .  et  Anglos. Z państw bał
tyckich stanęła w Wersalu do podpisania pokoju z Niemcami sama 
jedna wskrzeszona Polska, a przemawiała na konferencji przez usta 
Dmowskiego i Paderewskiego tak wymownie, że w rzeczy zasadni
czej, w tym, czego żądał dla niej Wilson — musiano jej zadość 
uczynić” 15). 16

16) K o n o p c z y ń s k i ,  Kwestia Bałtycka do XX w. Instytut Bałtycki, 
'Gdańsk 1947.



Kiedyż to zgodził się prof. Konopczyński na przedruk tych 
słów? W roku 1947, po Westerplatte, po drugiej wojnie światowej.

Jest inna książka — też przedruk — nie potrafię w tej chwili 
powiedzieć w jakim stopniu zmieniony w stosunku do książki przed
wojennej, ale przecież każde słowo, na którego przedruk godzi się 
autor, tym samym jest przez niego usankcjonowane. Książka po
święcona jest państwu krzyżackiemu w Prusach. Otóż w książce 
tej, wśród rozważań metodologicznych pomieszczonych na wstępie, 
czytamy:

„Zapewne, ludzie różnią się strukturą psychofizyczną, ale nauka 
zbyt mało postąpiła, by można było uchwycić ściśle i określić, na czym 
te różnice polegają. Trzeba by metodami psychometrii powiązać 
psychologię eksperymentalną z antropologią, a tu  wszędzie działa 
prawo wielkich liczb, gdzie dopiero więcej niż 600—1000 przykła
dów jednorodnych daje podstawę do wnioskowania. Co więcej, ba
dania trzeba przeprowadzić na dzieciach, bo dorośli są skłonni do 
zatajenia prawdy, a nawet do złośliwego jej przeinaczenia. Stąd ba
dania nad psychologią ze stanowiska różnic rasowych i narodowych 
są jeszcze w powijakach, a stary Sombart w swej ostatniej pracy 
Yom Menschen wskazał tylko na zmienność charakteru narodowego 
w ciągu wieków. A zresztą, czy naród nie składa się z szeregu ras 
i czy starodawni Prusacy, których duch miałby się odbijać w nowo
czesnym prusactwie, należeli do jednej rasy. A jeśli należeli do ras 
różnych, to czy charakter narodowy wymierzać trzeba wedle składu 
procentowego ras jako sumę cech, czy traktować go jako całość, 
gdy różny mógł być skład rasowy w warstwach społecznych i jedna 
z ras mogła dominować w różnorodnej całości. Może filozofia rzuci 
światło na metody, którymi badać trzeba to zagadnienie, historyk 
obchodzi je, stawiając znak algebraiczny na coś nieznanego, co się 
nazywa „duchem czasu” , „duchem dziejów” , „geniuszem rasy” , 
a co oznacza rzecz istniejącą niewątpliwie, której jednak dziś dokład
nie określić jeszcze nie możemy” 16).

Czy nie są jednak dziwne tego rodzaju ubolewania, że stan 
nauki naszej w zakresie rasologii jest tak niski, że niestety zużyt
kować wyników tej dziedziny wiedzy do badań historycznych nie 
jesteśmy w stanie. Ale można powiedzieć, że to są tylko przedruki 
książek dawnych. Mamy owszem napisane i po wojnie nowe synte- 1 *

1S) Górs ki  K., Państwo Krzyżackie w Prusach. Instytut Bałtycki,
Gdańsk 1946, str. 12-13.



tyczne charakterystyki problemu polsko-niemieckiego, wydane 
z pełną odpowiedzialnością po wojnie choć może pisane w czasie 
okupacji. W jednej z nich jest m. i. taki sąd: „W miejsce niemieckiego 
Drang nach Osten przychodzi epoka ponownego słowiańskiego mar
szu na zachód. Kto tego zjawiska nie zrozumie — nie pojmie nowej 
epoki, nie dostrzeże miejsca dla Polski w otaczającej ją rzeczywi
stości” 17).

Mnie się wydaje, że kto te zmiany, które nastały po drugiej 
wojnie światowej tak zrozumie, że przedtem oni nas, a teraz my ich, 
kto tylko widzi zmianę niemieckiego „Drang nach Osten” na sło
wiański „Drang nach Westen” , ten właśnie nie rozumie całkowicie 
sensu ostatnich wydarzeń.

W Zarysie Dziejów Polski wydanym przez prof. Wojciechow
skiego czytamy tego rodzaju syntetyczne ujęcie stosunków pol
sko-niemieckich :

„Antypolski program Adolfa Hitlera jest syntezą poczynań 
wszystkich jego poprzedników od Henryka I I  po Wilhelma II  
a zwłaszcza doskonałą syntezą działań brandenburskich i krzyżac
kich. Cóż innego czynili Brandenburczycy od połowy wieku X II 
na ziemi lubuskiej i w Nowej Marchii. Skargi wniesione przez arcy
biskupa Jakóba Świnkę można by dziś przepisać. Nie straciły w ni
czym swej aktualności. Ten sam program eksterminacyjny stoso
wali Krzyżacy. Niemcy narodowo-socjalistyczne stale podkreślały 
swój związek z tradycją krzyżacką... Prototypem Yolksdeutschów 
są Niemcy na dworach książąt dolno-śląskich i wójt krakowski 
Albert z początku XIV stulecia. Przecież ci Niemcy już wtedy 
doradzali młodym książętom śląskim, aby już wtedy wytępili cały 
naród polski, a zwłaszcza osoby duchowne i rycerzy. Program 
eksterminacji polskiej elity narodowej jest tu  już bez reszty posta
wiony. Ci Niemcy są to poprzednicy późniejszych szturmerów. Ta
kim też będzie w przyszłości każdy Niemiec postawiony poza gra
nicami państwa niemieckiego” 18).

Czytając to niepodobna nie zapytać, co to ma wspólnego z istot
nym naukowym ujmowaniem tego zagadnienia. Czy można od po
czątku do końca od IX  i X wieku do wieku XX widzieć jednolitość 
rozwoju dziejowego będąc naukowcem, historykiem, badaczem.

17) W o j c i e c h o w s k i  Z., Polska —Niemcy, dziesięć wieków zmagania. 
Inst. Zach. Poznań 1945, str, 262.

18) Tamże .



Czy można nie tylko widzieć tę jednorodność klasowej niezmienno
ści, ale ocenić ją jako nieodmienną konieczność.

Mamy inne syntetyczne ujęcie stosunków polsko-niemieckich, 
które wyszły spod pióra prof. Feldmana. Autor stawia pytanie: 
„ jeden  czy szereg a n ta g o n iz m ó w ”. Wyczuwa, że założenie 
jednego, ciągłego antagonizmu jest uproszczeniem. Stwierdza, że 
„antagonizm niemiecko-polski n ie  b y ł z jaw isk iem  j e d n o r o d 
nym, an i ciągłym, dostrzega momenty współdziałania. Ale rów
nocześnie ów „szereg a n ta g o n iz m ó w ” stanowi dla niego jeden 
łań cu ch  rozwojowy,  w którym „element walki góruje nad współ
pracą — współpraca albo po stronie niemieckiej poczęta jest fał
szem, albo w dalszych stadiach przynosi i bez tego niekorzystne 
dla Polski następstwa” , i nic, według Feldmana „nie wskazuje na 
to, aby antagonizm ten miał stracić swoją dręczącą aktualność” 19).

Mamy w książce Feldmana ujęcie niewątpliwie dążące do praw
dziwej naukowej analizy stosunków, ale istotnego zrozumienia pro
blemu, który zanalizowany może być tylko na gruncie analizy za
gadnień klasowych, tylko na gruncie marksistowskiej, istotnej, nau
kowej analizy i tutaj nie potrafiono jeszcze znaleźć.

Trzeba podkreślić jednak, że chęć wyjścia na nowe drogi ba
dawcze, chęć właściwego, w pełni naukowego ustawiania problemów 
ogarniała i ogarnia dalej coraz szersze koła historyków. Poczęto 
szukać podłoża takiego czy innego kształtowania się nadbudowy 
politycznej w bazie stosunków produkcyjnych. Już np. w Pamięt
niku VII Zjazdu historyków polskich we Wrocławiu ogłosił prof. 
Małowist cenne rozważania nad polityką gospodarczą Zakonu Krzy
żackiego w XV w .20).

To samo szukanie gospodarczego podłoża problematyki poli
tycznej widzimy w zamieszczonej tamże wypowiedzi prof. Tymie
nieckiego na temat przyczyn zahamowania ekspansji niemieckiej 
na wschód.

Autor przyznaje, że główną przyczyną zahamowania tej eks
pansji był postęp gospodarczy, usunięcie zapóźnień na polu gospo
darczego, społecznego i politycznego rozwoju Polski. Ogranicza 
liczebną rolę elementu napływowego niemieckiego, sam napływ 
uważa za wynik a nie przyczynę rozwoju gospodarczego — ale

19) F e l d ma n ,  Problem polsko-niemiecki w dziejach, Inst. Śląski, 
Katowice 1946.

20) Ma ł o w i s t  M., Polityka gospodarcza zakonu krzyżackiego w XV w. 
Fam. VII Zjazdu hist. poi. Wrocław, 1948, str. 51-70.



z drugiej strony widzi pozytywną rolę nawet napływowego etnicz
nie obcego elementu w owej przebudowie gospodarczo-społecznej21).

Przykłady takie można mnożyć. Padną one w dalszych szcze
gółowych referatach, tam  będą analizowane. Jest to już badanie 
dalekie od apriorycznych, metafizycznych założeń. Me mniej hi
storiografia nasza ma jeszcze przed sobą poważną pracę i walkę, 
zanim wszystkie pióra wyzwolą się spod wpływu nacjonalistycznych 
ujęć, zanim zerwiemy całkowicie z metodologią idealistyczną, 
z wszelką metafizyką i aprioryzmem, a przejdziemy w pełni na mate- 
rialistyczne, marksistowskie metody badawcze. A im bardziej istot
nie naukowymi staną się nasze prace, tym większy będzie ich cię
żar gatunkowy, tym  większe ich konstruktywne znaczenie dla przy
szłości Polski i świata.

Mówiąc o problemie polsko-niemieckim w ujęciu historiografii 
naszej nie podobna pominąć historiografii Ziem Odzyskanych. 
W pierwszych latach zainteresowania naukowe badaczy dziejów 
Ziem Odzyskanych skierowały się przede wszystkim na wyszuki
wania śladów Polaków, na Uczenie Polaków, jak w dużej wulgaryza- 
cji możnaby to określić, na wyszukiwanie takich czy innych powią
zań przeszłości Ziem Odzyskanych z Ziemią Polską. Wszystkie 
niemal wielkie monografie napisane po wojnie czy o Śląsku, czy o Po
morzu, Prusach, Gdańsku czy Wrocławiu, wychodzące spod piór 
każdego z naszych historyków żyjących na Ziemiach Odzyskanych, 
każdego z nas, miały ten właśnie przede wszystkim charakter22).

To Uczenie Polaków było słuszne. Nie ustanie, jak i nie ustanie 
badanie nad rozwojem własnych a nie zapożyczonych sił wewnętrz
nych Polski. MhiUstyczny stosunek do kultur narodowych stanowi 
wyrzeczenie się podstawowych założeń badania naukowego — chwyt 
burżuazyjnych fałszerzy historii23 * 2).

Trzeba to podkreśUć bardzo silnie, bo nie trudno o nieporozu
mienie na temat postulatowego zwrotu w historiografa Ziem Odzy

21) T y m i e n i e c k i ,  Pam. VII Zjazdu Hist. Pol. Wrocław 1948, 
str. 41-50.

22) Z a j ą c z k o w s k i  St., O Periodyzacji Ziem Odzyskanych, Pam. VII
Zjazdu Hist. Pol. I Wrocław 1948. „Dla historyka polskiego najbardziej 
interesującymi problemami są związki tych ziem z państwem polskim 
zarówno polityczne jak gospodarcze i kulturalne, oraz losy żywiołu polskiego
na tych ziemiach”.

2S) Por. artykuł redakcyjny o zadaniach historyków radzieckich, Wo- 
prosy Istorii 1949 III.



skanych. Wiekowa walka mas ludowych Śląska z uciskiem klaso
wym i narodowym i ich wytrwanie przy polskości stanowi jedną 
z najpiękniejszych tradycji naszych dziejów. Dziś, gdy w twórczym 
rozmachu rozbudowujemy gmach narodowej kultury, gdy budujemy 
go z wiarą w nasze własne siły twórcze, dalecy od trującego kosmo
polityzmu, z całą radością witamy rzetelne prace, które pozwolą, 
nam wskazać na wkład rąk polskich w życie Śląska, Pomorza czy 
Prus w wiekach ubiegłych. Jednakże, trzeba stwierdzić, że owo 
dotychczasowe „liczenie Polaków” nie było dziełem wolnym od 
szowinistycznych, nacjonalistycznych nastawień. Niech mi jako 
pierwszy z brzegu przykład wolno będzie zacytować zdanie z wła
snej książki dotyczące stosunków wrocławskich XIV w.: „Doko
nuje się charakterystyczne zjawisko: wraz z germanizacją szkoła  ̂
katedralna poczyna upadać... Niemczyzna jest aktywna politycz
nie i gospodarczo ale umysłowo przyciężka”24). Stwierdzam otwarcie, 
że takie ujęcie sprawy jest niewątpliwym przejawem wpływu na 
tego, kto je napisał, rozmaitych teorii o duchu dziejów czy mniej
szej lub większej przyrodzonej wartości narodów; jest ujęciem nie
naukowym, podobnie jak nienaukowym było dostrzeganie w tejże 
mojej książce o polskich naukowych tradycjach Wrocławia w walce 
kleru kapitulnego z miastem i Luksemburgami wyłącznie narodowych 
a nie klasowych przejawów i szereg innych ujęć.

Przykłady nacjonalistycznego podejścia ao dziejów elementu 
polskiego na Ziemiach Odzyskanych można mnożyć. Są niemal 
w każdej książce z lat 1946-9. Dla nadania nowego charakteru ba
daniom nad przeszłością Ziem Odzyskanych nie wystarczy jednak 
walka z nacjonalistycznymi sformułowaniami poszczególnych zdań 
czy ustępów. Potrzebne jest wydatne rozszerzenie zakresu badań. 
Nie można poprzestać na samych badaniach dziejów elementu pol
skiego, jak to czyniliśmy dotąd, nie można jednolitego procesu 
dziejowego wypreparować na oderwane odcinki narodowe, a trzeba 
badać jego całość, dostrzegając istotne działające sprężyny. Musimy 
badać całość rozwoju Śląska, Pomorza czy Prus, badać stosunki 
społeczne, gospodarcze, kulturalne, badać przeszłość tak polskiego 
jak i niemieckiego elementu; wtedy dopiero nauczymy się dostrze
gać walkę nie tylko narodową ale i klasową. Wtedy dopiero książki 
nasze będą tłumaczyć, dlaczego rodziły się konflikty i dlaczego 24

24) M a l e c z y ń s k a  E., Polskie tradycje naukowe i uniwersyteckie 
Wrocławia. Inst. Śląski, Wrocław 1946, str. 27.



granica na Odrze i Nysie stała się trwałą granicą pokoju między 
Ludową Polską i Ludowymi Niemcami* 26).

Nie brak oczywiście i w historiografii Ziem Odzyskanych są
dów słusznych, podchodzących do sprawy z właściwego punktu 
widzenia. Ma rację prof. Górski, kiedy podkreśla „potrzebę opraco
wania znaczenia Pomorza dla militaryzmu pruskiego — a to biorąc 
za punkt wyjścia narastania folwarków i warstwy junkierskiej” 26).

Ma rację E. Poniatowski stwierdzając na tem at stosunku du
chowieństwa do sprawy polskiej na Górnym Śląsku, że „nie wspól
nie ze swymi duszpasterzami a przeważnie przeciw nim walczyć mu
siał lud górnośląski o prawo do swego ojczystego języka” 27).

W czasopismach zawarło się wiele właściwie podjętych tema
tów, wiele pożytecznych spostrzeżeń, żeby wymienić (znów dla 
przykładu tylko) rzeczy Gródka28), Rusińskiego29) czy wiele innych. 
W stosunku do wielu problemów widać wyraźnie ewolucję poglą
dów. Tu należy np. ocena wiosny ludów30). Przykładem świadomego 
przejścia na nową płaszczyznę badawczą jest program prac w dzie
dzinie najnowszych dziejów Śląska sformułowany ostatnio przez 
Popiołka31).

Autor żąda opracowania dziejów powstania i rozwoju wielkiego 
przemysłu, dziejów rzeszy robotniczej, historii walki klasy robot
niczej o prawo do życia i pracy, powiązania tego z międzynarodo
wym ruchem robotniczym „wydobyć te grupy dla których rzeczą 
najważniejszą była walka socjalna nie uznająca granic narodowo
ściowych” .

Ale równocześnie są objawy, świadczące, że przejście na nowe

2B) Por. M a l e c z y ń s k a  E., Organizacja i dorobek pracy nad historią 
Śląska w okresie 1945-8. Sobótka 1949, str. 1-13.

26) Górski  K., Problematyka historyczna Pomorza Zachodniego. Pam. 
VII Zjazdu Hist. polskich Wrocław 1948.

27) P o n i a t o w s k i  E., Duchowieństwo... na Śląsku, Katowice 1950, s. 60.
28) Gr o d e k  A., Rozwój kapitalizmu na Górnym Śląsku. Przegląd Zach.

1948, str. 4.
2B) R u s i ń s k i  Wł., Tkactwo lniane na Śląsku do 1850 r. Przegl. Zach.

1949, nr 1.
30) Instruktywnym.jest zwłaszcza porównanie artykułów: Tobiasz M. Śląsk 

w latach 1845-8; Wiosna ludów na ziemiach polskich I 213-266; Popiołek K. 
Polska wiosna ludów na Górnym Śląsku, Sobótka 1948 I, str. 1-77; Tyrowicz M. 
Udział Śląska w ruchu rewolucyjnym 1946-9. Książka i Wiedza 1949.

31) P o p i o ł e k ,  Potrzeby w dziedzinie dziejów najnowszych Śląska. 
Kwart. Hist. 1949 str. 73.



pozycje metodologiczne dokonało się zaledwie częściowo, że często 
czysto werbalnie i pozornie; że nowa droga metodologiczna zazna
czana jest tylko ogólnikami bez istotnego naukowego jej wykorzy
stania i rozumienia.

Przegląd Zachodni r. 1949 z. 12 drukuje artykuł wstępny pro
klamujący rozszerzenie tematyki, w którym czytamy:

„Powrót Ziem Odzyskanych do Polski nie jest oderwanym zja
wiskiem historycznym dotyczącym tylko Polski i Niemiec. Wiąże 
się on najściślej z ogromnym przełomem, który nastąpił w mię
dzynarodowych stosunkach politycznych i społecznych. Wiąże się 
najściślej z niebywałym przeobrażeniem dokonanym w Związku 
Badzieckim. Petersburg carski i Moskwa radziecka to dwa odrębne 
światy społeczne i polityczne” . Sąd ten jest niewątpliwie słuszny. 
Ale budzi się zastrzeżenie, że poszerzenie tematyki, że dodanie te
matów nowych do dawnych opracowywanych po staremu, jest nie
wystarczającym. Że to, czego potrzeba, to zmiana metodologii 
wszystkich prac. Bzecz jasna, że ze zmiany założeń metodologicz
nych płynie jako jej pochodna inne wartościowanie tematów. Że 
obawy nasze co do metodologicznych nieporozumień są słuszne, 
świadczy zdanie, zamieszczone w tymże artykule: „O tym, jaką 
rolę odegrał imperializm niemiecki w polityce dawnych Niemiec 
tłumaczyć nie trzeba. Chrześcijaństwo wszak było w słowiań- 
szczyźnie zachodniej szerzone mieczem. To samo mutatis mutandis 
poczyna się dziś powtarzać z groźnym podobieństwem.” Otóż nie 
to samo. O imperializmie w X w. trudno mówić. Chrystianizacja 
była przejawem walki klasowej, ale w X wieku kościół, będąc czyn
nikiem feudalizacyjnym, był czynnikiem postępu. Mimo wszyst
kich matactw duchowieństwa niemieckiego w dobie chrystianizacji 
Polski, mimo wszystkich ówczesnych gwałtów na Słowiańszczyźnie, 
kłaść znak równości między stosunkami z X w. a współczesną po
lityką W atykanu jest niedopuszczalną, nienaukową wulgaryzacją.

Albo weźmy inny przykład — również z ostatnich wydaw
nictw. Bok temu pisał z wielką słusznością prof. S. Wysłouch o dzie
jach najnowszych Śląska poddając słusznej krytyce poglądy do
tychczasowe :

„Natomiast nadal prawie nietknięte pozostają zagadnienia 
gospodarcze i społeczne. Nadal bardzo niewiele wiemy o dziejach 
chłopa i robotnika na Śląsku, o jego klasowej postawie, przeżyciach, 
walkach i osiągnięciach.

Wyniki badań w tym zakresie zależą jednak nie tylko od sa



mego materiału archiwalnego. Niemniejsze znaczenie posiada tu  
bowiem metoda pracy badawczej.

Czy jednak pojęcie „świadomość narodowa” zachowuje tę 
samą treść wewnętrzną na przestrzeni np. X IX  wieku.

Skoro zaś zgodzimy się, że ulega ono daleko idącym, istotnym 
zmianom nie tylko ilościowym, ale i jakościowym, czy nie popeł
niamy błędu w samej metodzie zestawiając te pojęcia obok siebie 
w początkach i drugiej połowie X IX  wieku.

Stwierdzając zaś, że są to pojęcia właściwie różne w swej isto
cie, czy nie należałoby ustalić bardziej ścisłe kryteria oceny „świa
domości narodowej” w początkach X IX  wieku.

Unikniemy wówczas błędu wartościowania zjawisk z początku 
X IX  w. wedle kryteriów dzisiejszych, co niepotrzebnie gmatwa 
całą sprawę i rzuca osąd na ówczesne społeczeństwo” 32).

Natomiast w niespełna rok później wydane pod redakcją tegoż 
autora materiały dotyczące Opolszczyzny, omawiane szeroko na 
innej konferencji33) zaprzeczają całkowicie jego własnym postulatom 
metodologicznym, zawierając wybór aktów dotyczących zagadnień 
li tylko polskiego języka w kościele protestanckim (inny materiał 
znajduje się w książce raczej przypadkowo), który to problem autor 
traktuje jednorodnie dla całej przestrzeni X IX  w. Przykłady znów 
można mnożyć.

I  trzeba, abyśmy mnożyli je w krytyce wzajemnej. Błędy po
pełniamy wszyscy. Tylko dwa połączone czynniki: szczera wola 
wejścia na nową metodologicznie drogę badania i ustawiczna kry
tyka wzajemna pozwolą nam podnieść historiografię naszą na po
trzebną wyżynę.

Ogromnie wiele nauczyć się może historiografia nasza śledząc 
prace historyków radzieckich poświęcone zagadnieniom niemiec
kim — żeby tu  wspomnieć przykładowo choćby wydaną w r. 1948 
i dokładnie przedyskutowaną w Instytucie Historii Akademii Nauk 
książkę Jeruzalemskiego Wniesznaja politika germanskogo impe- 
rializma. Jakże dalekim jest autor w swoim ostrym widzeniu kla
sowego podłoża zaborczej polityki imperialistycznych Niemiec od 
wszelkich pojęć o wiecznej wrodzonej waśni narodów czy wro
dzonej brutalności ducha niemieckiego. Z olbrzymią wyrazistością

3a) Wrocław jako ośrodek badań nad historią nowożytną Śląska. Sprawoz
danie Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1949, z. 1, str. 11, 17.

33) Por. P o p i o ł e k  K., Kwart. Hist. 1949, str. 88/9.



rysują się natomiast w książce Jeruzalemskiego konflikty właściwe 
omawianej epoce, wyrosłe z całokształtu jej stosunków — z tymi 
stosunkami narodzone i ginące razem z nimi.

Wzorów takich można znaleźć więcej.
W zakończeniu pozwolę sobie przedstawić ogólne tezy, które 

nie są postulatem indywidualnym, ale wspólną własnością całego 
zespołu przygotowującego nasz referat zbiorowy.

1. Proces uniezależnienia się historiografii polskiej od reak
cyjnej historiografii niemieckiej nastąpił jak dotąd w stosunku nie
dostatecznym. Odrzucając wyniki tej historiografii, a przynajmniej 
starając się je odrzucić na wielu odcinkach, ci sami badacze pod
świadomie przyjmują jej metody i nacjonalistyczne, a nawet ra
sistowskie kategorie myślenia.

2. Zasadniczym brakiem większości naszych dotychczasowych 
opracowań historycznych jest milczące metafizyczne przyjmowanie 
istnienia konfliktu i antagonizmu polsko-niemieckiego jako rzeczy 
koniecznej i samo przez się zrozumiałej i badanie wyłącznie poszcze
gólnych faz tego konfliktu lub genezy jego poszczególnych form 
i etapów, a nie genezy samego zjawiska jako takiego.
" 3. W związku z powyższym wartość dotychczasowego dorobku 
polega na wystarczającym przeważnie nagromadzeniu materiału 
faktycznego w zakresie nadbudowy politycznej. Równocześnie jed
nak niedostateczną jest analiza stosunków gospodarczych i społecz
nych wewnętrzno-polskich, a zwłaszcza wewnętrzno-niemieckich 
jako dziedziny, w której należy doszukiwać się genezy konfliktu.

4. Pełne naukowe zbadanie stosunków polsko - niemieckich 
w przeszłości musi się oprzeć na zupełnie nowych założeniach meto
dologicznych. Musi się oprzeć na gruntownym przyswojeniu sobie 
przez badaczy metody materializmu historycznego, na gruntownym 
zapoznaniu się ich z drogami, którymi dąży współczesna nauka 
radziecka. Z drugiej strony badanie takie jest nie do pomyślenia 
bez nawiązania ścisłego bezpośredniego kontaktu z postępową nauką 
niemiecką.

5. Jednym z najpilniejszych zadań historiografii polskiej od
nośnie do stosunków polsko-niemieckich jest wyjaśnienie genezy 
konfliktu polsko-niemieckiego jako zjawiska powstającego w kon
kretnych warunkach historycznych minionych epok i zanikającego 
w zmienionych warunkach historycznych; w szczególności wykaza
nie związku genezy konfliktu ze stosunkami produkcyjnymi epoki 
oraz z odpowiadającym im stadium walki klasowej.



6. Docenianie wagi podłoża gospodarczego i walki klasowej dla 
właściwego rozumienia genezy konfliktu polsko-niemieckiego nie 
wyklucza potrzeby badania wpływu nadbudowy ideologicznej na 
poszczególne stadia tego konfliktu. Złożone te zjawiska badane być 
muszą wszakże metodycznie ze starannym wystrzeganiem się ana
chronizmów z pełnym uwzględnieniem specyficzności epoki i z cał
kowitym wyeliminowaniem założeń metafizycznych.

7. Najpilniejszym zadaniem historiografii polskiej Ziem Odzy
skanych jest wykazanie ścisłego związku wiekowej niewoli politycz
nej tych ziem z feudalnym, a później kapitalistycznym uciskiem 
społecznym, oraz związku ich wyzwolenia politycznego i jego trwa
łości z likwidacją wszelkich form wyzysku społecznego tak w Niem
czech jak w Polsce.

8. Badania dotychczasowe, skierowane głównie ku: a) śledze- 
dzeniu polskości na ziemiach odzyskanych, b) śledzenie związków 
politycznych i kulturalnych tych ziem z Polską, winny być pogłę
bione i rozszerzone ze szczególnym uwzględnieniem elementów 
postępowych w dawnej polskiej kulturze Śląska.

9. Niezależnie od tego badania winny objąć dziedziny dotąd 
zaniedbane, a to a) całość kształtowania się stosunków produkcyj
nych na omawianych obszarach, b) walkę klasową w jej konkret
nych przejawach, c) wiązanie się walki klasowej z walką narodową 
(germanizacja warstw posiadających i ich solidarność z państwem 
zaborczym jako narzędziem ucisku klasowego; solidarność polskich 
i  niemieckich warstw wyzyskiwanych w walce przeciw uciskowi kla
sowemu i aparatowi zaborczego państwa), d) zrewidowanie dotych
czasowych poglądów na rolę kleru na tych terenach.

10. W historiografń Ziem Odzyskanych w ostatniej dobie za
znacza się pewien zwrot w kierunku właściwej drogi badania. Liczne 
przykłady świadczą jednak, że równocześnie nie brak poważnych 
wydawnictw, prowadzonych w starym duchu, bądź też następuje 
jedynie pozorna akomodacja tematyki bez istotnego zrozumienia 
wagi badanych problemów dla istotnej kultury historycznej i świa
domości politycznej narodu.

11. Podstawowym warunkiem pogłębienia dotychczasowych po
czynań jest zastąpienie pracy pospiesznej i dorywczej planowym, 
metodycznym i w pełni naukowym badaniem przy szerokim zasto
sowaniu właściwej organizacji pracy zespołowej i właściwej jej kon
troli.

W świetle tego, co było powiedziane dotąd, jest jasne, że dać



nową syntezę stosunków polsko-niemieckich jest jednym z pierwszych 
obowiązków historyków polskich, pracujących w Polsce Ludowej 
i dla niej. Synteza ta  nie chce być syntezą publicystyczną — po
chopną i szybką. Me jest też syntezą łatwą. Wymaga podbudowy 
szeregiem erudycyjnych badań nad wielu niejasnymi dla nas dziś 
jeszcze problemami. Słyszeliście, państwo, pewne sugestie co do 
kierunku tych badań. Dalsze referaty poszerzą je. Dyskusja wiele 
doda, wiele zmieni. Pozostanie bez zmiany jedno: praca, którą po
dejmujemy dziś, jest zasadniczo w podstawowych swych założe
niach metodologicznych i światopoglądowych różna od beznadziej
nego mocowania się z problemem polsko-niemieckim nawet przez 
uczciwych liberalnych historyków burżuazyjnych. Mamy w mate- 
rialistycznej metodzie badania niezawodny oręż dobicia się prawdy. 
Mamy wspólny język, którym napewno dogadamy się z postępową 
nauką niemiecką. Me będzie to często akademickie osiągnięcie.

Megdyś filozofowie tylko objaśniali świat. Dziś chodzi o to, 
aby go zmieniać. Walka o nową syntezę stosunków polsko-niemiec
kich — to nasza historyków badaczy wielka klasowa bitwa o pokój 
i o zwycięstwo socjalizmu w świecie.
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