
DYSKUSJA

P ro f .  St .  A rno ld .

Przystępujemy do dyskusji nad wygłoszonymi referatami. 
Przed rozpoczęciem dyskusji chciałem powiedzieć parę słów na te
mat ustalenia właściwej platformy, na której chcielibyśmy w toku 
dyskusji stanąć. Przygotowując materiał na dzisiejsze zebranie wy
chodziliśmy z założenia, że poddamy gruntownej naukowej analizie, 
opartej na podstawach marksizmu-leninizmu, dorobek naszej do
tychczasowej historiografii. Wyniki, które osiągnęła dawniejsza 
nauka polska są niewątpliwie w wielu dziedzinach bardzo cenne 
i ważne i ten dorobek ma poważne znaczenie dla dalszych prac. 
Ale podejście z punktu widzenia metodologii marksistowskiej wy
maga gruntownego przedyskutowania tego, co było dotychczas 
opracowane. Stąd płynie postulat, który występował w referacie 
prof. Maleczynskiej, aby ustalić zasadniczą różnicę w poglądach 
między historykami stojącymi na gruncie materializmu historycz
nego i nie stojącymi na tym gruncie.

Jeśli potrafimy w dyskusji wypowiedzieć się szczerze i otwarcie 
na temat tego, co nas różni, jeśli potrafimy ustalić, jakie są punkty 
rozbieżne i niejasne, wymagające dalszego wyjaśnienia — to wtedy 
niewątpliwie będziemy mogli stanąć na gruncie dalszej dyskusji 
i dalszej owocnej pracy.

W moim przekonaniu dyskusja powinna rozszerzyć ten ma
teriał, który przedstawiła prof. Maleczyńska w kierunku poddania 
analizie pojęć i zapatrywań reprezentowanych przez dotychczasową 
historiografię polską, żeby znaleźć wyjście dla dalszej twórczej 
pracy. Taka metoda jakby negatywnej analizy jest konieczna. 
Mamy poza tym jeszcze inne kryteria pomocnicze, które w referatach 
dzisiejszych nie wystąpiły dla tego, że ograniczyły się one do proble
mu specjalnie określonego, mianowicie do ujęcia problemu 
stosunków polsko-niemieckich. Ale mamy i w tym zakresie 
i w innych dziedzinach badań historycznych wskazania metodyczne 
historycznej nauki radzieckiej i jeśli te wskazania zostaną w dyskusji 
wysunięte i omówione, będzie to bardzo pożyteczne dla naszej 
dalszej pracy.

Będziemy dyskutowali nad wszystkimi referatami łącznie, 
gdyż nie byłoby wskazane oddzielenie blisko połączonych ze sobą 
zagadnień. Chodziłoby o to, byśmy dyskusję mogli tak prowadzić,



żeby argumenty i kontrargumenty były wysuwane nie w formie 
zarzutu czy ataku przeciw komuś innemu. My chcemy przekonać, 
że mamy słuszność, że nowa metoda, metoda dialektyczno-histo- 
ryczna, jest' jedynie słuszną, jedynie naukową i w tym celu po
dejmujemy dziś dyskusję.

P r o f .  A. W o j tk o w sk i  (Lublin).
W badaniach nad genezą konfliktu polsko-niemieckiego uważam 

za zasadnicze zadanie postawienie sobie pytania, czy konflikt ten 
istnieje w danej epoce. Me trzeba pomijać okresów współpracy, 
a  następnie badając przyczyny chybienia tej współpracy należało 
by zapytać się, czy była budowana na zdrowych podstawach, czy 
na fałszywych.

Jeśli chodzi o okresy współpracy polsko-niemieckiej, to trzeba 
wyróżnić jej cele pozytywne i negatywne. W w. XIX znamy dwie 
fazy współpracy: 1) współpraca liberałów polskich i niemieckich, 
która się nawiązała na ławach uniwersyteckich, kiedy powstały 
Burschenschafty niemieckie i polskie, zwłaszcza w Berlinie i Wroc
ławiu. Wspólnym pozytyAynym celem było wywalczenie niepodleg
łości i zjednoczenia zarówno Polski jak i Niemiec. Organizacja stwo
rzyła program działania, według którego Polacy równocześnie z re
wolucją niemiecką mieli rozpocząć powstanie przeciwko Rosji, żeby 
przeszkodzić interwencji zbrojnej w Niemczech, a Włosi mieli rów
nocześnie powstać przeciwko Austrii, ażeby przeszkodzić Metter- 
nichowi. Takie były wspólne cele i tak podzielono role. W 30 lat 
później ci sami, którzy rozpoczęli tę pracę na ławach uniwersytec
kich, mieli możność zrealizować te ideały w parlamencie frank
furckim. Wiemy, jak się to skończyło.

A pod koniec XIX w. mamy do czynienia z drugą fazą współ
pracy polsko-niemieckiej w urzeczywistnieniu ugody Capmiego, 
syna tego samego Capriviego, który współpracował był kiedyś 
z Polonią berlińską. Tutaj wspólnym celem była walka z socjaliz
mem. Wilhelm w r. 1892 na walkę z socjalizmem wskazywał także 
wszystkim dyrektorom gimnazjów pruskich, którzy zjechali się 
na obrady, jako na najważniejszy cel szkół. W tym samym czasie 
prałat Stablewski na wiecu w Toruniu wskazywał również na ko
nieczność walki z socjalizmem.

Ale czy nie było innych typów współpracy polsko-niemieckiej? 
A wspólna praca chłopów śląskich i niemieckich w walce z rządem 
pruskim i magnatami niemieckimi na Śląsku? W książce Fechnera



i Ziekurscha czytamy, że powstanie na Śląsku ogarnęło także część 
zniemczoną na pograniczu Brandenburgii.

P ro f .  Z. W ojc iechow sk i  (Poznań).
Niestety jeśli chodzi o przygotowanie do dzisiejszego zebrania, 

nie byliśmy we wzajemnym porozumieniu, tak że referaty nie mo
gły objąć planu pracy przygotowanego przez Instytut Zachodni 
i ostatnio dość szeroko dyskutowanego. Są to prace w skali nie tylko 
historycznej, ale także dotyczące powstania Niemieckiej Republiki 
Ludowej. Chciałem do wiadomości Państwa podać, że w końcu 
września zamierzamy odbyć specjalne zebranie Instytutu Zachod- 
niego, poświęcone krytyce dotychczasowych prac i dyskusji nad 
planem pracy w przyszłości. Zebranie to odbędzie się w końcu 
września br. i z tego miejsca Państwa na to zebranie zapraszam.

W ramach tych prac prowadzonych przez Insty tut Zachodni 
wyszliśmy obecnie z wąskiego zagadnienia Ziem Odzyskanych 
i przeszliśmy do zagadnień szerszych. Wspomniałem o obszernym 
przygotowaniu studiów nad powstaniem Niemieckiej Republiki 
Ludowej. Zainicjowaliśmy także studia o charakterze erudycyjno- 
encyklopedycznym na temat historii ziem słowiańskich w staro
żytności od czasu wylądowania Gotów po schyłek Cesarstwa. Bę
dziemy ogromnie radzi, jeśli dyskusja, która potoczy się w końcu 
września, pogłębi i rozszerzy te sprawy.

Wychodząc od uwag natury zasadniczej, zgadzamy się wszyscy, 
że jesteśmy świadkami okresu zupełnie przełomowego, który z natury 
rzeczy rzuca cień na czasy minione i zmusza do rewizji niektórych 
pojęć z epoki dawnej. Zgadzam się z tym, że wszelkie próby stwier
dzania jednolitości w konfUkcie polsko-niemieckim byłyby don- 
kiszoterią. Oczywiście z tego wypływają dalsze wnioski, o których 
była mowa w referatach.

JeśU chodzi o dyskusję tezy młodszości rozwoju cywiUzacyj- 
nego, to nie widziałbym w tej tezie konieczności uznania zaraz 
wyższości rasy germańskiej czy jakiejkolwiek innej. To są rzeczy 
brane w przekroju czasowym, ale nie w przekroju bezwzględnym. 
NiewątpUwie mamy do czynienia z zjawiskiem rozwoju cywihzacji 
idącym od zachodu łacińskiego poprzez Polskę bardziej na wschód. 
To są fakty niewątphwe. Oczywiście inne jest zagadnienie współ
czynnika twórczości rodzimej. Była próba monopohzacji tych wpły
wów poprzez Niemcy. JeśU chodzi o współczynnik rodzimy w sto
sunku do wpływów idących z zewnątrz, to dla czasów dzisiejszych



mamy nieocenioną broń w postaci rezultatów badań archeolo
gicznych.

Była dziś dyskutowana książka „Niemcy i Polska” . Jest to 
książka napisana pomiędzy 1. a 28. 6.1942 r., a zatem w pełnym 
toku wojny, kiedy propaganda angielska rzuciła hasło „ubijmy 
Niemca” . Nawet czyniono mi zarzut, że jeśli chodzi o moment 
wojny, książka w pewnych sformułowaniach jest za słaba. Może 
tu  zachodzi umiar, charakteryzujący każdego pracownika nauko
wego? — Było to pisane w momencie, gdy było aktualne zagad
nienie repatriacji ludzi ze wschodu. Pewne sformułowania w związku 
z tym były dyktowane wypadkami chwili, jak zresztą cała książka 
musi być wytłumaczona na tle sytuacji i warunków, w których 
powstała.

Co się tyczy zagadnień szczegółowych, ograniczę się tylko do 
2 punktów. Jestem w zgodzie z kol. Maleczyńskim w szeregu twier
dzeń. Niemniej co do niektórych twierdzeń byłbym odmiennego 
zdania, w szczególności na podstawie badań, które rozpocząłem 
po wojnie. Podkreślam raz jeszcze, że to co było ogłoszone przeze 
mnie po wojnie, było napisane w czasie wojny. To przepracowanie 
materiału, na które mi ostatnio pozwoliły warunki, stawia pod zna
kiem zapytania dawniejsze tezy, jakoby zarówno w w. X jak i XI 
i X II istniały jednakowe warunki dla powstania konfliktu polsko- 
niemieckiego. Co do tej tezy mam znaczne wątpliwości dyktowane 
tym, że patrząc na stosunki polsko-niemieckie pod kątem czasów 
późniejszych, zapominamy, że między nami a Niemcami istniała 
Słowiańszczyzna Zachodnia. Zatem zagadnienie polsko-niemieckie 
nie może być zagadnieniem omawianym z wyłączeniem zagadnień 
słowiańskich. Dlatego nie zgodziłbym się ze zdaniem prof. Male- 
czyńskiego, a wyłączyłbym cały wiek X.

Pro f .  S. M. K u c zy ń sk i  (Wrocław).
Nawiązując do referatów wygłoszonych, chciałem zrobić kilka 

uwag rzeczowych.
Moim zdaniem nie można wyjaśnić stosunków polsko-niemiec

kich w średniowieczu bez wzięcia pod uwagę stosunków polsko- 
ruskich. Jeśli odkrywamy istotne powody „Drang nach Osten”, 
to dlaczego nie poddajemy rewizji przestarzałej tezy o kolaboracji 
rusko-niemieckiej rzekomo stale występującej przeciwko Polsce 
z takich czy innych powodów. Z moich badań wynika, że w pierw
szych wiekach nie ma absolutnie mowy o nienawiści narodowej,



ani dynastycznej pomiędzy Polską a Busią. Natomiast należało by 
zbada, ćo ile i jakie czynniki Busi Kijowskiej łączą się z pewnymi 
czynnikami niemieckimi przeciw Polsce, czy to będą młodsi ksią
żęta, czy też kontakty handlowe.

Nawiązując do innych referatów i tez, chciałbym podkreślić, 
że słusznie prof. Maleczyńska wysunęła konieczność zbadania i no
wego opracowania źródeł historycznych i wymieniła Długosza. 
Otóż Długosz do dziś jest wielką niewiadomą. Nie wiemy kogo re
prezentuje. Mówimy, że jest to obóz Oleśnickiego, tymczasem są 
okresy, kiedy są rozbieżności. Nie wiemy, czy Długosz reprezentuje 
obóz szlachecki czy duchowieństwo. Trzeba pamiętać, że jest on 
w pewnym sensie prekursorem humanizmu. Ale cała jego praca —
0 ile już moje zapoczątkowane badania mogą stwierdzić — jest 
pisana w duchu ówczesnego nacjonalizmu. Cała „Historia Polski” 
Długosza jest pisana dla zilustrowania stosunków polsko-niemiec
kich. Dlatego badając stosunki polsko-niemieckie powinniśmy do
prowadzić do końca badania zapoczątkowane przez Semkowicza.

Dr J. B a rd ac h  (Warszawa).
Beferenci postawili postulat omówienia stosunków polsko- 

niemieckich w rozwoju historycznym na tle konkretnej formacji 
społeczno-historycznej. Jeśli chodzi o dawniejszy okres stosunków 
polsko-niemieckich należałoby podkreślić, że nie możemy zrozumieć 
prawidłowo tych stosunków, jeśli nie uwzględnimy istoty państwa 
feudalnego. I tutaj trzeba siągnąć do klasyków marksizmu, do 
przepracowania przez nich pewnych tematów, które pozwolą na 
lepsze zrozumienie istoty stosunków polsko-niemieckich. Wiemy, 
że Stalin opracował zagadnienie funkcji państwa i powiedział, że 
państwo eksploatatorskie, a takim jest feudalne, posiada 2 funkcje. 
Jedną z nich, główną — to jest podporządkowanie mas ludowych 
interesom warstwy rządzącej wewnątrz państwa, a drugą, nie 
główną, jest obrona swojego terytorium przed napadem z zewnątrz
1 rozszerzenie terytorium kosztem sąsiadów.

Przechodzę do tego, co powiedział prof. Wojciechowski, mia
nowicie do podkreślenia faktu, że pomiędzy Polską a Niemcami 
znajdowała się Słowiańszczyzna Zachodnia. I trzeba zaznaczyć, 
że Polska jako państwo wówczas feudalne czy feudalizujące, ale 
w badanym czasie państwo już klasowe, miała naturalną tendencję 
rozszerzania się i takie same tendencje miało feudalne państwo 
niemieckie. Zetknięcie się tych państw nastąpiło na terenie Słowiań



szczyzny Zachodniej. I tak należy rozumieć te sprawy, a wtedy 
staną się jasne.

Jest drugie zagadnienie — zagadnienie wartościowania. Jak 
ocenimy ekspansję feudałów niemieckich, a jak ekspansję państwa 
polskiego pierwszych historycznych Piastów? Wydaje mi się, że 
wartościując, co jest bardziej postępowe, musimy tutaj zastosować 
kryterium marksistowskie, że w państwie postępowym jest to, co 
leży w interesie mas ludowych. I otóż niewątpliwie podbój tych ziem 
przez Polskę byłby bardziej postępowy, niż podbój ich przez nie
mieckich feudałów, ze wzgl. na bliższość Słowiańszczyzny Zachod
niej i na to, że podbój taki nie przyniósłby likwidacji Słowian za
chodnich. Jest to słuszna ocena i tę ocenę stosują historycy radzieccy, 
oceniając np. przyłączenie w XVII w. Ukrainy do Rosji jako zja
wisko postępowe mimo, że wypadła pod ucisk bojarów spod ucisku 
panów polskich.

Poruszano sprawę trybutu i lenna. Mnie się wydaje, że zagad
nienie, na które tyle czasu poświęcono usiłując szczególnie ze względu 
na nacjonalistyczną historiografię niemiecką dowieść, że Polska 
nigdy nie była lennikiem Niemiec, jest zagadnieniem konkretnego 
układu sił obu tych państw. W tych etapach historycznych, kiedy 
Niemcom udawało się podporządkować sobie Polskę, występuje 
Polska jako lennik. Tam, gdzie układ sił się zmienia, następuje 
dążność Polski do wyzwolenia się z pod tej zależności. Naturalnie 
w tych etapach, gdzie jest przewaga po stronie cesarstwa, książęta 
polscy występują jako jego lennicy. Z faktu, że książęta polscy 
w X I—X II w. występują jako lennicy cesarstwa prof. Wojciechow
ski w ostatniej swojej pracy o patrycjacie wysuwa wniosek o zani
kaniu równości pomiędzy księciem polskim a innymi feudałami, 
tak że Bolesław Chrobry, będąc na pewnym etapie wielkim lenni
kiem Cesarstwa, był jakoby kandydatem na tron Cesarstwa. Mnie 
się wydaje, że nawet w tym czasie byłoby to zbyt wielkie uprosz
czenie i nie spostrzeganie różnicy, jaka już wtedy istniała między 
Polską a Niemcami. Powołam się na klasyczną pracę Engelsa 
o upadku feudałów i początku rozwoju burżuazji. Engels pisze, 
że gdy grupy językowe zostały już częściowo rozgraniczone, było 
całkiem naturalne, że posłużyły one za określoną podstawę do 
stworzenia się państw i że ludy zaczęły rozwijać się w narody.

Ta tendencja do tworzenia się państw nowych stanowi zdaniem 
Engelsa jedną z najcenniejszych dźwigni postępu w średniowieczu. 
Mnie się wydaje, że j-est to ocena słuszna i że zacieranie tych różnic



byłoby już przeginaniem pałki w drugą stronę, niwelowaniem ist
niejących realnie różnic.

Dalej prof. Wojciechowski powiada, że Polska weszła jako 
równo-prawny człon do odnowionego Imperium Eomanum. Polska 
nie była takim członem jak np. Bawaria czy Saksonia. Na tę różnicę 
należy zwrócić uwagę i pamiętać, że niebezpieczeństwo Niemiec 
zagroziło Polsce realnie w X II w. w chwili utworzenia się Marchii 
Brandenburskiej i to niebezpieczeństwo ze strony Brandenburgii 
i Zakonu Krzyżackiego było czynnikiem, który przyśpieszył zjedno
czenie Państwa Polskiego. Znowu przychodzą nam z pomocą kla
sycy marksistowscy. Stalin wskazał, że zjednoczenie państwa 
w Polsce było możliwe wcześniej wskutek zagrożenia przez nieprzy
jaciela z zewnątrz, co zmuszało państwo do obrony. Tak samo było 
na Rusi. Inaczej nie możemy sobie wytłumaczyć, dlaczego w Polsce 
rozbicie dzielnicowe zostało wcześniej zlikwidowane niż w innych 
państwach. Osadnictwo niemieckie jest zagadnieniem wielostron
nym i o wielu aspektach. Niewątpliwie mieliśmy osadnictwo na 
prawie niemieckim, bo Niemcy przynieśli wzory, które później 
rozszerzono. Było ono niewątpliwie czynnikiem dodatnim, bo prze
niosło warunki polskie w już opracowane wzory organizacji feu
dalnej. Należy więc traktować je z tej strony jako zjawisko postę
powe, sprzyjające dalszemu rozwojowi sił produkcyjnych; postę
powa kolonizacja na prawie niemieckim niewątpliwie polepszyła 
również dolę mas chłopskich.

Mnie się wydaje, że to, iż kolonizacja na prawie niemieckim 
tak się rozwinęła, było m. in. skutkiem walki klasowej chłopstwa. 
Proszę pamiętać, ile mamy w tym okresie faktów zbiegu chłop
stwa w np. dokumentach trzebnickich. Wszędzie uciekają chłopi 
z dóbr biskupich i możnych panów, a była to forma walki klasowej. 
Tę ucieczkę można było powstrzymać przez stworzenie takich wa
runków, żeby nie uciekali. Podniesione to zostało przez historyków 
radzieckich, że to, iż eksploatacja feudalna utrzymała się w pew
nych ramach, było wynikiem walki klasowej chłopów. I tutaj przy 
omawianiu kolonizacji na prawie niemieckim moment walki chło
pów należy wziąć pod uwagę.

Ta kolonizacja miała i swoje inne strony, tj. wytworzenie się 
specjalnego stanu: sołtysów i wójtów. Jest to zagadnienie mało 
u nas opracowane. Kolonizacji na prawie niemieckim wydaje mi 
się nie należy traktować jako akcji ekspansji Niemców na wschód,, 
bo to nie była jakaś świadoma ekspansja. Zjawisko to było spowo



dowane całym szeregiem czynników. Zjawisko kolonizacji było 
wtedy zjawiskiem ogólno-europejskim, ale w Polsce miało bardzo 
poważne skutki m. in. w dziedzinie budzenia się poczucia świadomości 
narodowej. Było bowiem tutaj związane z napływem elementu 
niemieckiego. Zjawia się konflikt na tle społecznym, ale równocześ
nie przebiega konflikt o zabarwieniu narodowym. Prześledzenie 
tego jest zagadnieniem do opracowania.

Na pierwszy plan wysuwa się sprawa miast, a w szczególności 
patrycjatu miejskiego. I miałbym tutaj zastrzeżenie co do wypo
wiedzi prof. Maleczyńskiej o postępowej roli miast, niezależnie 
od ich składu etnicznego. Należy pokazać dwojaką rolę miast. 
Z jednej strony szybki rozwój miast sprzyja napływowi elementu 
niemieckiego, ale z drugiej strony napływ obcego mieszczaństwa 
spowodował, że mieszczaństwo w Polsce nie odegrało później takiej 
roli, jak powinno i na to zwrócił uwagę Marks, że słabość miast 
w Polsce jest wynikiem wpływów obcych. Sprawa upadku miast 
i uzależnienie na tym tle polityki polskiej od Habsburgów; mnie 
się wydaje, że to jest znowu pewne uproszczenie, dlatego, że nie 
można mówić, że jeśli w Polsce zwalczano feudałów i w Niemczech 
też, to już jest baza do współpracy. Wiemy, że pomiędzy feuda- 
łami różnych państw są konflikty. Sojusz następuje wtedy, kiedy 
przed nimi stoi niebezpieczeństwo czy to rewolucji agrarnej czy 
proletariackiej. Mnie się wydaje, że wtedy tego nie było i ta  rze
komo klasyczna solidarność polskich i niemieckich feudałów, która 
doprowadziła do uzależnienia polityki polskiej od Habsburgów, to 
jest rzecz, która wymaga bardzo gruntownego dowodu. W każdym 
razie odsunięcie 2-krotne od kandydatury na tron arcyksięcia habs
burskiego świadczyłoby o czymś wręcz przeciwnym. Natomiast 
niewątpliwie czynnikiem, który ciążył w stronę Luksemburgów 
albo Habsburgów były miasta, przykładem — sprawa buntu wójta 
Alberta. Ja  w czymś innym widzę to zjawisko ugody z Habsbur
gami — jest to sprawa polska na wschodzie, skutkiem czego sprawy 
zachodu stają się drugorzędne i stąd ta łatwość pójścia na ustęp
stwa.

Jeszcze jedno zagadnienie — reformacja. Tutaj nasza historio
grafia powojenna traktuje zagadnienie w sposób nieco jednostronny. 
Mianowicie traktuje tak: katolicyzm — obrońca polskości, lutera- 
nizm, reformacja — niemczyzna, klęska polskości na Śląsku.

Pozwolę sobie przytoczyć wyjątek z książki prof. Maleczyń- 
skiego o Wrocławiu: „wprowadzenie do 10 kościołów wrocławskich



nowego obrządku luterańskiego miało swoje uzasadnienie nie tylko 
w stosunku do biskupów, ale była to chęć odseparowania się od 
wpływów polskich...” Podobnie prof. Piwarski pisał, w Historii 
Śląska, że luteranizm dla polskości miał skutki szkodliwe.

Prof. Maleczyńska zacytowała książkę Eug. Poniatowskiego 
i jego słuszne stwierdzenia odnośnie do X IX  w. Wydaje mi się, że 
tym razem można zrobić pewną analogię do wcześniejszego okresu. 
Bo i wcześniej nie wspólnie ze swoimi duszpasterzami, a przeciwko 
nim musiała walczyć ludność Górnego Śląska o prawo do ojczystego 
języka.

Bardzo ciekawe materiały, które publikował prof. Wysłouch 
wskazywały na to, że luterańska ludność na Śląsku była etnicznie 
polska. Wydawca podkreśla, że ludność ta wywierała nawet nacisk, 
żądając, żeby duchownymi luterańskimi byli ludzie, znający język 
polski. To że miała wpływ na wybór duchownych wynikało z bar
dziej demokratycznej organizacji kościoła luterańskiego niż kato
lickiego. W tej sytuacji ocena aktywności polskiej ludności lute- 
rańskiej rysuje się nam nieco inaczej. W rzeczywistości zarówno 
katolicyzm jak i luteranizm był na Śląsku czynnikiem germaniza- 
cyjnym, bo jedna i druga religia była narzędziem w rękach klasy 
panującej, a tą  klasą byli feudałowie niemieccy, którzy wykorzy
stywali i katolicyzm i luteranizm dla swoich celów. Odnośnie tego, 
co powiedział prof. Wojtkowski o fazach ugody, współpracy i kon
fliktach, wydaje mi się, że rzeczywiście nie każda ugoda i współpraca 
jest godna podniesienia. Jest godną podniesienia ugoda i współ
praca czynników postępowych, ale np. ugoda Antoniego Radzi
wiłła z rządem pruskim, to nie jest ugoda, którą byśmy dzisiaj 
podnieśli, ale będziemy tego Radziwiłła pokazywać tak, jak poka
zujemy margrabiego Wielopolskiego. Natomiast będziemy poka
zywać solidarność elementów postępowych niemieckich i polskich 
przeciwko niemieckim junkrom i polskim obszarnikom i opracowa
nie tych tematów tej współpracy postępowej, zapoczątkowane 
przez Popiołka, rozciągnięcie tej tematyki również i na rolę ludności 
niemieckiej w okresie Wiosny Ludów, pozwoli pokazać postępowe 
tradycje wspólnej walki Polaków i Niemców.

Dr J. E n d e r (Wrocław).
Mówiło się o różnych zagadnieniach, które trzeba opracować 

a pominięto zagadnienia historyczno-kulturalne a przede wszystkim



oświaty szkolnictwa. Dzieje szkolnictwa pod zaborem pruskim są 
bardzo mało opracowane. Sądzę, że wśród tych tez winna być i teza 
domagająca się opracowania tego tematu.

i
Prof. H. W ereszy ck i (Wrocław).

Chciałbym krótko uzupełnić postulaty, które postawił prof. 
Piwarski. Interesuje mnie okres porozbiorowy do końca XIX w. 
Otóż prof. Piwarski słusznie żąda, żeby te stosunki polsko-nie
mieckie oświetlić przez podanie analizy społecznej po stronie dzia
łających sił, przede wszystkim jeśli chodzi o Polaków. Prof. Pi
warski zwraca uwagę w swoich tezach na politykę szlachty i róż
nice interesów ogólno-narodowych i szlacheckich.

Zwróciłbym uwagę na zagadnienie odwrotne. Można stwier
dzić, że polscy historycy, którzy zajmowali się XIX wiekiem, 
zupełnie nie uwzględniali stosunków wewnętrzno-niemieckich. Jeśli 
chodzi o okres Wiosny Ludów, to ta sprawa jest dość dobrze znana. 
Natomiast w drugiej połowie XIX w. jest to praktycznie rzecz bio
rąc — sprawa zupełnie nie znana. Utrudnia poznanie tego zagad
nienia i ta  okoliczność, że literatura niemiecka, która mogłaby być 
dla nas drogowskazem, traktuje zagadnienie polskie, jako zagad
nienie ogólno-niemieckie, odrywając je w zupełności od podłoża 
społecznego. Jeśli się podejdzie do tego zagadnienia w sposób je
dynie naukowy, to należy postawić pytanie: jak każdorazowy 
stosunek tej czy innej grupy politycznej do zagadnień polskich 
wiąże się z walką społeczną, która się w łonie narodu niemieckiego 
dokonuje.

To jest największy brak naszego dotychczasowego dorobku 
w dziejach stosunków polsko-niemieckich XIX w.

Jeśli chodzi o dorobek w ostatnim 20-leciu, to na czoło wysu
wają się znakomite skądinąd książki Feldmana, może dzisiaj szcze
gólnie ważne ze względu na to, że pisane są świetnie, a więc silnie 
sugerujące.

Feldman zajmuje się dwoma problemami. Przedstawia dzieje 
myśli politycznej niemieckiej w stosunku do polskiego zagadnienia, 
a drugi temat, to akcja dyplomatyczna. Autor bardzo zręcznie 
układa rozmaite wypowiedzi, przeciwstawia je sobie i później su
geruje bardzo przekonywująco pewne wnioski. Ale można stwier
dzić, że to układanie wypowiedzi publicystów czy historyków nie
mieckich w sprawie polskiej jest robione wyłącznie pod kątem



jakichś doraźnych zagadnień w sprawie polskiej. Nie wiemy, 
co ta  wypowiedź w danej chwili znaczyła. Jeśliby je ułożyć wedle 
tego, skąd społecznie pochodzą, uzyskalibyśmy dopiero właściwy 
pogląd.

Druga sprawa — w jaki sposób Feldman przedstawia akcję 
dyplomatyczną. Znowu wyodrębnia wszystko to, co się tyczy Pol
ski, z całego kontekstu sytuacji, poczem te fragmenty układa znowu 
zręcznie i sugestywnie w jedną całość. Ale w moim przekonaniu 
są to pewne całości fikcyjne, bo nie odpowiadają temu, co się w da
nej chwili realnie działo. Sądzę, że jeślibyśmy teraz zabrali się do 
badania stosunków polsko-niemieckich, to ważniejszą jest ana
liza społeczna tego zagadnienia po stronie niemieckiej niż polskiej 
z tej przyczyny, że po stronie niemieckiej istnieje państwo. Otóż 
należy poddać analizie, co to państwo w danym momencie repre
zentowało. Jest to problemem zasadniczym i wydawałoby się 
bardzo prostym. Jednakże od połowy XIX w. jest problemem 
bardzo skomplikowanym. A dlatego podkreślam, że problem ten 
nie jest zagadnieniem takim prostym, że na terenie Niemiec widzę 
stosunkowo znacznie szybszą zmienność układu społecznego, niż 
miało to miejsce poprzednio. Mówi się, że od zjednoczenia Niemiec 
Rzesza Niemiecka jest to państwo burżuazyjno-junkierskie. Ale 
stosunek między tymi dwoma grupami nie jest zawsze ten sam. 
Poza tym tutaj trzeba zwTÓcić uwragę na stosunki w łonie samej 
Rzeszy. Prawie żaden z historyków poLskich nie zwrócił n. p. uwagi, 
że w Niemczech na początku XIX w\ istnieje antagonizm między 
przemysłem prowincji zachodnich Niemiec a Górnego Śląska.

Komisja Kolonizacyjna — co to było ze strony społecznej 
niemieckiej tego nikt nie wyjaśnił i ja bym tego wyjaśnienia nie 
mógł dać. Inne były intencje reprezentowane przez liberałów, 
a inaczej były wykonywane przez biurokrację, która była w rę
kach junkrów'. Skutki tej komisji były pewnego rodzaju wspar
ciem ekonomicznym dla 'wielkiej własności polsko-niemieckiej. 
Ten problem nie jest zupełnie stawiany. Sprawa wywłaszczenia. 
W związku z wywłaszczeniem istniała wralka zakulisowa, a mu
siała być zakulisowa dlatego, że szowinizm był tak wielką siłą, 
że trudno było się z nią rządowi w danym momencie uporać, ale 
jest faktem, że w łonie samej niemieckiej klasy posiadającej wy
wiązała się walka. Zagadnienie od strony niemieckiej znowu nie 
wyjaśnione.



Dr A. R om bow ski (Wrocław).

Jedną z najważniejszych rzeczy jest metoda pracy naukowej. 
Oczywiście, że bardzo wiele tematów, które tu zostały poruszone, 
mogą być bardzo ciekawe, ale my byśmy chcieli widzieć, jak dana 
metoda pracy naukowej może być zastosowaną. Tutaj przede wszyst
kim dr Bardach to nam zobrazował, ale zdaje mi się, że jest to 
jeden i jedyny dotąd w naszej dyskusji przypadek. Chciałbym 
podkreślić, że należy silniej niż dotąd łączyć w badaniach różne 
zjawiska z różnych dziedzin życia politycznego, społecznego i kul
turalnego i badać związek wzajemnego oddziaływania tych dzie
dzin. Jeśli weźmiemy taką historię gospodarczą Śląska, jaką jest 
np. niemiecka praca Fechnera, to tam jest masa faktów luźnie 
powiązanych. Jeśli po Unii moich zainteresowań nawiążę do sprawy 
polskości na Śląsku w XIX w. i jego germanizacji, to mnie oso
biście wydaje się, że stwierdzenie stanu posiadania danej narodo
wości na danym terytorium jest podstawą rzeczową do dalszego 
badania. Jeśli weźmiemy sprawę emigracji Niemców na wschód 
w danym okresie, jest to zagadnienie olbrzymiego zakresu teryto
rialnego i bez opracowania go wszechstronnie kwestia germani
zacji ziem polskich nie może być odpowiednio naświetlona. O ile 
chodzi o samą germanizację, należałoby odróżnić dwie strony: germa- 
nizowanych i germanizatorów. Należałoby się zastanowić nad przy
czyną germanizowania i nad tym, jaki opór stawiała ta pozornie 
bierna strona, przy czym chciałbym podkreślić różny stopień oporu 
u ludności polskiej. Chłopi polscy np. i niemieccy, to nie to samo, 
dlatego, że chłopi niemieccy i proletariat niemiecki był uprzywile
jowany przez warstwę rządzącą, która starała się w ten sposób 
wbić klin w tę ludność i w ten sposób rozbijając ją zmniejszyć nie
bezpieczeństwo jakiegoś wybuchu. Właściwie w dużej mierze chłopi 
niemieccy byli obrońcami kapitalizmu. Chłopi niemieccy byli za
możniejsi. Niektórzy chłopi polscy na Śląsku byli też zamożni 
i zdaje mi się, że ci chłopi polscy na Śląsku bardziej się germani- 
zowali. To jest tylko kilka uwag, które chciałem dać z prośbą, żeby 
ktoś bardziej kompetentny mógł je rozpracować.

Prof. St. In g lo t  (Wrocław).

Na początku dzisiejszego posiedzenia dowiedzieliśmy się, że 
dzisiejsza konferencja poświęcona stosunkom polsko-niemieckim



jest pierwszą tego rodzaju konferencją i że przewidziane są w naj
bliższej przyszłości dalsze tego rodzaju konferencje poświęcone 
innym zagadnieniom. Może by dobrze było, dla usprawnienia tego 
rodzaju zjazdów, dla dobra sprawy, żeby przygotowane przez re
ferenta tezy, które dzisiaj dopierośmy usłyszeli w formie czasem 
skróconej były o ile możności wcześniej rozsyłane, tak aby wszyscy 
zainteresowani historycy mogli je przemyśleć i przygotować się na 
tego rodzaju posiedzenie.

Jeśli chodzi o tezy wygłoszone, to ja ograniczę się do tego, co powie
działa prof. Maleczyńska i prof. Maleczyński. Jeśli chodzi o tezy 
prof. Maleczyńskiego, to cieszę się, że zwrócił uwagę na zagadnie
nia społeczno-gospodarcze, ale z tego wynikło to, że zagadnienia 
ustrojowo-prawne czy społeczne pominął, co dla całości sprawy 
nie jest celowe i co powinno być uzupełnione. Jeżeli konflikt polsko- 
niemiecki, jak powiedział prof. Maleczyński, należy traktować 
jako konflikt dwóch państw o strukturze feudalnej, to przede wszyst
kim nie należy Niemiec traktować jako jednolitego obszaru, na którym 
w pewnym okresie czasu kształtował się feudalizm. Należy wy
dzielić Niemcy zachodnie i wschodnie. Należy zbadać, jakie są 
podobieństwa jeśli chodzi o formowanie się feudalizmu na tere
nach wschodnich Niemiec, i w Polsce. To dałoby szereg wyjaśnień 
jeśli chodzi o strukturę społeczno-gospodarczą Polski. Jeśli chodzi 
o zagadnienie okresu pierwszych Piastów brane z tego punktu wi
dzenia, trzeba by wyraźnie ustalić, kiedy u nas zaczyna się formacja 
feudalna i to miałoby dla nas duże znaczenie. Jeśli będziemy się 
teraz zastanawiali w jakim stopniu były dotąd badane zagadnienia 
społeczno-gospodarcze tej epoki, wydaje mi się, że byłoby upro
szczeniem sprawy, żeby dopiero teraz zaczynać te zagadnienia 
badać. One były badane, ale niedostatecznie. A dlaczego niedo
statecznie? Musimy zwrócić uwagę na podstawowe źródła i mu
simy powiedzieć, że źródła pisane nie wiele nowego nam dać. mogą, 
jeśli chcielibyśmy sprawę posunąć naprzód, trzeba większą uwagę 
zwrócić na wykopaliska. To może dać nam bazę bardzo silną dla 
opracowania szeregu zagadnień z epoki feudalnej. Jeśli chodzi 
o zagadnienia, jakie się tutaj nasuwają, to do najważniejszych 
należałoby zaliczyć zagadnienie techniki produkcji. Będzie to w tym 
okresie przede wszystkim zagadnienie techniki produkcji rolnej. 
Jeśli to zagadnienie potrafimy przepracować, to wydaje mi się, 
potafimy spróbować sięgnąć do rewizji podstawowego zagadnienia 
męczącego tylu historyków — genezy społeczeństwa polskiego



średniowiecznego. Zagadnienie techniki produkcji jest zagadnieniem 
podstawowym, które należało by przepracować odnośnie tego 
punktu, który prof. Maleczyński tutaj wysunął.

Należało by zastanowić się nad zagadnieniem, że w tym okre
sie, kiedy kolonizacja się zaczyna, w okresie przełomu w. X I i X II 
zaczyna się brać pod uprawę ziemię niezajętą jako lenno. Dotąd 
nie miała ona znaczenia, a teraz zaczyna go nabierać. Dzieje się 
to w związku z rozszerzaniem się życia gospodarczego, ze wzro
stem ludności, organizowaniem się miast, które mają coraz większe 
zapotrzebowanie na produkty gospodarstwa wiejskiego, na zboże. 
Z natury rzeczy ziemia nie zajęta dotąd nie była uprawiana, bo 
nie było większej po temu potrzeby.

Należałoby patrzeć na zagadnienie kolonizacji pod tym ką
tem widzenia. Swego czasu poruszyłem to zagadnienie w roz
prawie „Problem kolonizacji flamandzko-holenderskiej w Niemczech 
i Polsce” .

Nie zostało poruszone należycie zagadnienie o ile kolonizacja 
na prawie niemieckim jest pierwszym reformatorem rolnictwa 
w Polsce, a o ile nie jest. Dalej, w jakim stopniu ten proces kolo
nizacji był potrzebny panom polskim dla przyspieszenia procesu 
feudalizacji. O ile stare jednostki gruntowe zostały zmienione na 
korzyść jednostek gruntowych znanych w Europie Zachodniej, 
i o ile zostało to w Polsce przeprowadzone jako baza łatwiejszego 
ściągania należności na rzecz panów. Następne zagadnienie, to 
w jakim stopniu i w jakiej mierze objęte zostały procesem prawa 
niemieckiego wsie starego typu. Zagadnienie to dotąd jest sporne. 
Niedawno na ten temat wypowiedział się prof. Gródecki i stwier
dził, że nie wszystkie wsie zostały objęte procesem kolonizacji, 
że pozostało szereg wsi z tą formą ustroju, jaka istniała w XI 
i X II w. i że na bazie tych form dawnych będzie się w końcu XIV 
i XV w. rozwijać ustrój pańszczyźniano-folwarczny w Polsce. 
Istniały więc pewne wsie, które nie podlegały procesowi koloni
zacji; że jednak kolonizacja objęła znaczną ilość wsi, że z drugiej 
Strony była dogodniejszą formą bytowania dla chłopów, świadczą 
o tym bunty chłopskie z jakimi mamy do czynienia w X III w. 
Zmiana form dogodniejszych jakie dała kolonizacja, na formy gor
szego gospodarowania i bytowania — pańszczyznę, spowodowała 
walkę i znowu bunt ze strony chłopstwa, który rozwijał się począt
kowo w formie mniej zorganizowanej, a na terenie Niemiec w XVI w. 
wyładował się w formie bardzo żywiołowej.



Przechodząc do innych spraw wydaje mi się, że jeśli chodzi 
o okres X IV —XV stulecia, należało by wziąć pod uwagę pracę 
Małowista dotyczącą rozwoju gospodarczego na ziemiach Zakonu 
Krzyżackiego i znaleźć związek między tą  gospodarką a tenden
cjami gospodarki polskiej, które się w tym czasie rozwijały, a nie 
dopiero w XVI w., jak nauka starała się to przedstawić. Odnośnie 
do dziejów Śląska należało by zbadać, jakie były następstwa od
padnięcia od Polski Śląska społeczne, gospodarcze jeśli chodzi 
o wieś i Wrocław. Pewne badania w tym kierunku zostały rozpo
częte w seminarium historii społeczno-gospodarczej, które ja re
prezentuję.

Dr A. Galos (Wrocław).
Nawiązując do uwag prof. Wereszyckiego wydaje mi się, że 

polityka antypolska i stosunek społeczeństwa niemieckiego do 
zagadnienia polskiego wiążą się tak silnie z rozwojem Niemiec, 
że można do pewnego stopnia zilustrować przy pomocy spraw pol
skich wewnętrzny rozwój stosunków ogólno-niemieckich. Sprawy 
polskie były do pewnego stopnia zwierciadłem, w którym odbijały 
się te stosunki. Wzrastające i chwilami opadające fale walki z pol
skością pozostają w pewnym związku z procesem solidaryzowania 
się interesów klas posiadających. To, co powiedziałem jest upro
szczeniem zjawiska, ale wydaje mi się, że tego rodzaju związki 
można zaobserwować.

Obok tego, że sprawa polska była pewnego rodzaju zwiercia
dłem, była narzędziem w sporach i w walce klasowej w Niemczech. 
Hasło nacjonalistyczne stało się hasłćm, które miało spowodować 
przyciągnięcie do programu reakcyjnego grup drobnomieszczaństwa, 
usprawiedliwienie polityki imperialistycznej, finansowania floty, 
itd. Jako kozła ofiarnego znaleziono przede wszystkim Polaków, 
którzy stanowih mniejszość w państwie niemieckim. Trudno prze
cież było straszyć obywatela niemieckiego niebezpieczeństwem 
Litwy czy Łużyczan. W ten sposób Polacy pośrednio przyczyniali 
się po powstaniu hasła „zjednoczenia narodowego” , które wysu
nięto dla zamazania istotnej walki klasowej w Niemczech. Przede 
wszystkim miało to miejsce w walce z proletariatem.

To jest zagadnienie zasadnicze. Ale obok tego walka z polsko
ścią była atutem wysuwanym w sporach pomiędzy poszczególnymi 
partiami. I tak np. pod hasłem nacjonalizmu prowadzono walkę 
kulturalną w latach 70-tych. W momentach napięcia stosunków



z junkrami burżuazja rzucała pod ich adresem zarzut, że działali 
na szkodę narodu niemieckiego przez stworzenie gospodarki laty- 
fundiami i przez to, że na miejsce niemieckich ściągano polskich 
robotników rolnych z zagranicy. Kiedy opornie staje drobno
mieszczaństwo, burżuazja stawia mu zarzut braku zrozumienia dla 
rzeczywistych potrzeb narodu niemieckiego.

Walka z polskością w szczególności, a nacjonalizm w ogólności 
używany był znacznie częściej i w sposób bardziej skomplikowany. 
Poruszono zagadnienie utworzenia Komisji Kolonizacyjnej. Po
czątkowo pomysł prowadzenia? polityki kolonizacyjnej nie był 
związany z polityką narodowościową, dopiero po próbnych nie
powodzeniach hasło tzw. kolonizacji wewnętrznej przybrano w szatę 
narodową, którą po wypróbowaniu miano rozciągnąć na inne czę
ści Niemiec. Późniejsza działalność tzw. Komisji Generalnej na 
terenie Niemiec jest także takim samym przejawem gry interesów 
pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi niemieckimi. Przede 
wszystkim chodziło tu o stworzenie grupy społecznej średniego 
chłopstwa, która jak wyraźnie stwierdzano przeciwstawi się zaku
som socjalistów przeniknięcia na wieś.

A z drugiej strony chciało mieszczaństwo zmniejszyć wpływy 
junkrów, ażeby samemu objąć kierownictwo klasami pracującymi. 
W ten sposób w moim pojęciu kształtował się stosunek rządu 
pruskiego i społeczeństwa niemieckiego do spraw polskich, w uza
leżnieniu i powiązaniu z wewnętrznymi stosunkami na terenie 
Niemiec.
Dr W o j te c k i  (Wrocław). #

Pragnę zaznaczyć, że w rozważaniu zagadnienia polsko-nie
mieckiego warto przeanalizować niektóre koncepcje Lelewela. Ten 
pierwszy nowoczesny nasz historyk sam właściwie całe życie po
święcił poszukiwaniom właściwej metody. Lelewel jest jako meto
dolog mało znany, chociaż z jego metodyki wiele się korzysta. 
Jest to metoda genetyczna, która jest podstawą metody dialektycz
nej. Nasze metody są niedostateczne, co można stwierdzić choćby 
na przykładzie interpretacji przekazu Adama Bremeńskiego 
o Winecie.
Prof. Ż. K o rm a n o w a  (Warszawa).

Już w tej chwili dyskusja nasza wykazała, że jesteśmy zgodni 
w tym, iż stare metody pracy naukowo-badawczej hamują dalszy



rozwój nauki historycznej. Zgodni jesteśmy jeszcze w jednym — 
temat naszej dyskusji wybrany został trafnie jako pierwszy z pośród 
tych, które zamierzamy poruszyć w ramach prac przygotowawczych 
do Kongresu Nauki. Spójrzmy na stosunki polsko-niemieckie 
w świetle naszej dyskusji. Wynika z niej, że to, co dotąd nazywa
liśmy ,,odwiecznym antagonizmem polsko-niemieckim”, dojrzewa 
w naszej świadomości jako konflikt trwający wprawdzie przez 
całe stulecia, ale wyrastający na gruncie gospodarczym, ustrojo
wym. Stwierdzamy wyraźnie, że jesteśmy w stanie zbadać za
wiązanie i dojrzewanie tego konfliktu nie w oderwaniu jako zja
wiska „samego w sobie” , nie w kategoriach bieżącej polityki czy 
też w kategoriach emocjonalnych powodowanych przeżyciami 
narodu, ale jako poznawalnego naukowo faktu historycznego, 
jako jednego z elementów naszego procesu historycznego. I jeśli 
tak spojrzymy na zagadnienie stosunków polsko-niemieckich, do
strzegamy zupełnie nowy ich wyraz. Całe szeregi znanych nam 
faktów układają się w inne, nowe związki i zależności. Chciała
bym nawiązać do poruszonego przez dr Bardacha faktu, że „an
tagonizm polsko-niemiecki” w średniowieczu to był w istocie kon
flikt dziejowy pomiędzy feudalnym państwem polskim a niemiec
kim państwem feudalnym, pomiędzy feudałami polskimi a nie
mieckimi. Konflikt ten w następnych okresach historycznych, 
w ww. X IX  i XX to konflikt pomiędzy kapitalizmem niemiec
kim (a od Bismarka — pomiędzy imperializmem niemieckim), bur- 
żuazją i junkrami, a narodem polskim zróżnicowanym klasowo, 
a od roku 1918 państwem polskim także imperialistycznym. Kon
flikt ten- dla XIX i XX w. da się zanalizować i ująć jedynie w ra
mach zasadniczego faktu historycznego, jakim dla tego okresu jest 
kapitalizm, a od lat 1885 — 1890 kapitalizm w fazie imperiali
stycznej. Mówił ktoś o podobieństwie polskiego i niemieckiego 
procesu historycznego. Analogia historyczna to oręż naukowo za
wodny i niepewny. W sposób niewątpliwy narzuca się podobień
stwo dla jednego odcinka, dla historii XX w., dla procesu doj
rzewania rewolucji socjalistycznej u nas i w Niemczech, dla za
gadnień historii ruchu robotniczego, narastających sił rewolucji 
proletariackiej. Zwłaszcza od r. 1917 nasuwa się taka daleko idąca i, 
oczywista nie przypadkowa analogia pomiędzy polskim i niemieckim 
procesem historycznym. Dla jej zbadania brak nam elementu ko
niecznego — naukowego poznania imperializmu polskiego. Jeśli chodzi



0 niemiecki, to torują nam drogę prace historyków radzieckich, 
że wspomnę fundamentalne dzieło Jeruzalemskiego.

Spróbujmy przyjrzeć się niektórym tylko elementom analogii 
polskich i niemieckich dziejów najnowszych. Wystąpią uderza
jące podobieństwa. Jaki wpływ wywarła na polski i niemiecki pro
ces historyczny Wielka Socjalistyczna Rewolucja Listopadowa? 
W polskim i niemieckim procesie historycznym rewolucja odbiła 
się najgłębiej. W promieniach zwycięskiego Października wznosi 
się najwyżej fala ruchu rewolucyjnego w Niemczech i u nas.

W 1918 r. prawie równolegle w tym samym miesiącji i u nas
1 w Niemczech na fali ruchu rewolucyjnego powstają Rady Dele
gatów Robotniczych, zaś u schyłku 1918 r. — Partie Komuni
styczne. Rady skupiają wokół siebie ogromną większość klasy ro
botniczej i cieszą się wyraźną i gorącą sympatią najszerszych mas 
pracujących zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Jest to i u nas 
i w Niemczech pierwsza fala rewolucji proletariackiej. I u nas 
i w Niemczech Rady Delegatów nie zdołały uzyskać zwycięstwa 
i pierwsza fala rewolucji proletariackiej kończy się porażką; stało 
się to głównie na skutek zdradzieckiej roli prawicy socjaldemokra
tycznej, która po wojnie światowej 1914—1918 z zamaskowanej 
staje się jawną agenturą burżuazji. Stało się tak powtóre przez 
młodość i niedoświadczenie bohatersko walczących ale obciążonych 
socjal-demokratyzmem partii komunistycznych. Zarówno niemiecka 
jak i polska partia komunistyczna nie dojrzały jeszcze wówczas do 
gigantycznych zadań, które przed nimi postawiła historia. Odezwy 
czy pisma naszej ówczesnej partii rewolucyjnej, Socjal-Demokracji 
Królestwa Polskiego i Litwy z roku 1918, pełne są gorącego za
interesowania, wyczekiwania zwycięstwa rewolucji niemieckiej. Widzą 
w niej obok rewolucji rosyjskiej drugi czynnik, który zadecyduje 
o trwałości zwycięstwa rewolucji w Polsce. Można z tej lektury 
wyciągnąć nawiasowo wniosek, że kierownictwo polskiego robotni
czego ruchu rewolucyjnego nie doceniało jeszcze wówczas w pełni 
naszego powiązania z rewolucją rosyjską, że przeceniało wówczas 
niejako wagę rewolucji niemieckiej dla nas, stawiając ją na tej 
samej płaszczyźnie, co Rewolucję Listopadową w Rosji.

Jeśli przyjrzeć się dalszym losom rewolucji proletariackiej 
w Polsce latom 1918—1923, to i tutaj istnieje daleko idąca ana
logia pomiędzy sprawą socjalistycznych Niemiec i sprawą socja
listycznej Polski. Tak samo u nas jak i w Niemczech w związku 
z przegrupowaniem sił burżuazji już w latach 19, 20-tych kształtuje



się ośrodek faszyzmu na prawicy obozu burżuazyjnego. U nas do
chodzi wcześniej do oficjalnego zwycięstwa faszyzmu, bo w r. 1926, 
w Niemczech, kraju zwyciężonym w wojnie 1914—1918,—w r. 1933 
pod koniec kryzysu światowego 1929 r. Siły rewolucji proletaria
ckiej są zarówno w Polsce jak i w Niemczech wystawione na ude
rzenia burżuazji nie tylko własnej, ale — zwycięskiej burżuazji 
Ententy. Zagrożenie kapitalizmu, ostrość walki klasowej jest dla 
burżuazji śmiertelną groźbą tak w jednym kraju jak w drugim. 
Ta synchronizacja prowadzi do roku 1923-go, kiedy zbrojne po
wstanie w Hamburgu, a u nas jesienne powstanie krakowskie 
są tak samo zamknięciem pierwszego okresu walki rewolucyjnej 
o zwycięstwo rewolucji socjalistycznej w jednym i drugim kraju. 
Kiedy Y Kongres Międzynarodówki Komunistycznej oceniał sytu
ację w świecie, Hamburg i Kraków stawiał obok siebie jako zja
wiska równorzędne w biegu walki klasowej, jako chwilowe zała
manie się wysokiej fali rewolucyjnej, jako chwilową porażkę klasy 
robotniczej.

Mówiliśmy tu o tradycjach współpracy polsko-niemieckiej. 
Nie chcemy ich szukać mechanicznie. Chcielibyśmy przede wszyst
kim szukać genezy historycznej tych faktów dziejowych, które 
decydują dzisiaj o stosunkach pomiędzy narodem polskim a tą 
częścią narodu niemieckiego, która już dziś na części ziemi nie
mieckiej wydartej imperializmowi swobodnie buduje podwaliny dla 
socjalizmu. Fakty te, geneza Polski Ludowej i powstanie Nie
mieckiej Republiki Demokratycznej leżą na linii dojrzalej i zwy
cięskiej rewolucji jednego i drugiego proletariatu. Idąc wstecz, 
ku połowie XIX w., ujrzymy w nowym świetle tradycje młodej 
burżuazji polskiej i niemieckiej. Zaprowadzą nas one do pewnych 
współzależności ideologicznych między burżuazyjną lewicą nie
miecką a niedojrzałą lewicą szlachecko-burżuazyjną polską w pierw
szej połowie i w połowie XIX w. Szczególnie mocno występują one 
w Poznaniu, gdzie na przykład wpływ lewicy Heglowskiej za
znaczył się bardzo wyraźnie. To są analogiczne potrzeby w dzie
dzinie ideologii tej warstwy, która dochodzi do głosu, tzn. 
kształtującej się burżuazji polskiej. Tutaj nie powinien nas łudzić 
szereg akcentów zewnętrznych, pozornie odmiennych. Istota sprawy 
jest jednaka — to kształtuje się kapitalistyczne polskie społeczeń
stwo, dojrzewa burżuazyjny naród polski. I  nie przypadkowo, dzieje 
się to właśnie w Poznaniu, nie zaś — w Krakowie czy w War
szawie. Historyk-marksista wiąże to zjawisko z wcześniejszą w Po



znaniu akcją uwłaszczenia z 1824 roku. Ono właśnie pomogło Po
znaniowi wcześniej przejść do kapitalizmu. Znowu z zastrzeżeniem, 
że kapitalistyczny rozwój Poznańskiego związany jest bardziej 
jeszcze ze wsią niż z miastem.

Te tradycje prowadzą też poprzez początki ruchu robot
niczego. Kiedy Waryński przemycał pierwszy transport socjali
stycznych druków do Polski, pomagały mu w tym robotnicze 
kółka niemieckie i m. in. pomogli mu cygarnicy wrocławscy. Nie
wątpliwie na linii tych tradycji leżą dwa wybitne nazwiska, 
z których ruch polski jest dumny. To nazwiska Eóży Luksemburg 
i Juliana Marchlewskiego. Zarówno Eóża Luksemburg jak i Mar
chie *vski to czołowi działacze SDKP I L i rewolucji 1905 r. w Kró
lestwie. Są oni potem przez długie lata działaczami pierwszopla
nowymi lewicy niemieckiej socjal-demokracji i organizatorami tej 
grupy, która w latach wojny światowej idzie za Leninem i przy
gotowuje rozłam w niemieckiej socjal-demokracji, tworząc organi
zację Spartakusa. Nie jest przypadkiem, że do grupy Spartakusa 
obok Eóży Luksemburg i Juliana Marchlewskiego należał dzisiejszy 
prezydent Niemieckiej Eepubliki Demokratycznej Wilhelm Pieck.

Wydaje się, że ze zbadania tych analogicznych elementów 
dwu procesów historycznych polskiego i niemieckiego wynika, 
że 1) zwycięstwo rewolucji proletariackiej i u nas i w Niemczech 
było hamowane, duszone przez podobny układ sił burżuazji i ob- 
szarnictwa przez podobną rolę prawicy socjal-demokratycznej; 2) że 
zarówno dla Niemiec jak i dla nas zwycięstwo Eewolucji Paździer
nikowej jest przełomem, od którego zaczyna się proletariacki szturm 
na niemiecki i na nasz kapitalizm w r. 1918, przerwany przez chwi
lową porażkę 1923 r . ; 3) że zwycięstwo państwa radzieckiego nad 
faszystowskimi Niemcami w 1945 r. jest punktem wyjścia dla naszego 
i ich wyzwolenia narodowego i społecznego. Oto zagadnienia, które 
nauka historyczna winna zbadać, by doprowadzić do lepszego zrozu
mienia naszej przeszłości i lepszego widzenia perspektyw rozwojowych.

Przechodząc do innej sprawy, należy podkreślić z całym uzna
niem krytyczny stosunek do źródeł, na co zwracał uwagę mój przed
mówca. Ale musiałabym uczynić najpoważniejsze zastrzeżenie, 
gdy chodzi o takie ujęcie Lelewela jako ideologa nieomal socjali
stycznego. My odnosimy się do pamięci Lelewela z pietyzmem. 
Widzimy w nim jedno z najbardziej postępowych zjawisk owego 
czasu, lecz w żadnym wypadku nie moglibyśmy się podpisać pod



opinią, że genetyczna metoda, jaką reprezentował Lelewel, jest 
wstępem do dialektyki marksistowskiej. Lelewel jest zjawiskiem 
skomplikowanym, łączącym obok elementów romantyzmu w nauce, 
cech intuicyjnych, wielką precyzję myśli badawczej, ogromną 
erudycję. Jest ideologiem kształtowanym przez dwa różne środo
wiska polskie, krajowe przed r. 1830 i emigracyjne po 1831 r. 
I gdyby szukać analogii dla Lelewela, to trzeba by jej szukać gdzieś 
wśród drobno-mieszczańskich ideologów monarchii lipcowej we 
Francji, wśród ideologów utopijnego socjalizmu. Me moglibyśmy 
korzystać dziś z jego metody, jako oręża poznania naukowego.

Słowo polemiki z prof. Wojciechowskim.
Prof. Wojciechowski mówił, że koncepcja wyższości Niemiec 

nad nami jest przez nas fałszywie rozumiana, że chodzi tu jedynie
0 kategorie czasowe. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam: prof. 
Wojciechowski miał na myśli, że feudalizm czy później kapitalizm
1 jego faza imperialistyczna wy stępują w Niemczech wcześniej 
niż u nas. Nie jesteśmy jeszcze dostatecznie uzbrojeni w fakty 
dla definitywnego obalenia takiego twierdzenia. Wydaje się jednakże, 
że na skutek ostatnich badań archeologów i prehistoryków w na
szej świadomości naukowej powstał znak zapytania nawet nad 
takim pojęciem wyższości niemieckiego procesu historycznego. 
Wiemy już napewno, że nasze chronologiczne sądy o początku 
państwa polskiego są legendą i fikcją. Nie umiemy jeszcze dokładnie 
powiedzieć jak daleko wstecz państwowość nasza sięga, ale wiemy 
już, że państwowość polska istnieje na długo przed schyłkiem 
X wieku. Skoro stwierdzamy, że ówczesne społeczeństwo i państwo 
nie należało do formacji niewolniczej, skoro nie należało też nie
wątpliwie do kapitalistycznej tzn., że było państwem feudalnym, 
państwem prefeudalnym czy wczesno-feudalnym. Nie chodzi tu 
o nazwę. Chodzi o to, że feudalizm na naszej ziemi rozwinął się 
wcześnie. Sąd o pierwszeństwie w czasie Niemiec feudalnych za
czyna się chwiać w naszej świadomości naukowej. Trudno powie
dzieć, dokąd doprowadzą nasze badania, czy nie będziemy mogli 
stwierdzić, że znaleźliśmy się w formacji feudalnej jednocześnie 
z Niemcami. Jeśli zaś chodzi o kapitalistyczne Niemcy, to są one 
w swoim rozwoju opóźnione. U nas układ kapitalistyczny ukształ
tował się w drugiej połowie XVIII w. Elementy kapitalizmu na
rastają w okresie stanisławowskim, następnie bardziej wydatnie 
w okresie Królestwa Polskiego i wreszcie po 1831 r. aż do



roku 1864. Jeśli zestawimy ten proces z procesem historycznym 
Niemiec to „opóźnienie” nasze wystąpi dopiero u końca tego 
okresu. Pamiętać jednak trzeba, że myśmy nie mieli w XIX w. 
swego państwa, a Niemcy je posiadali. Z tego będą wynikały 
dalsze wnioski, ale wątpić należy, czy będą one szły po linii 
uznania pierwszeństwa w czasie całego niemieckiego procesu hi
storycznego.

Przechodzę do wniosków. Jaki wniosek wypływa dla nas hi
storyków, z nowego spojrzenia na „odwieczny” „antagonizm” 
polsko-niemiecki, jako na konflikt pomiędzy feudałami państwa 
niemieckiego a polską klasą feudałów, pomiędzy feudalną Rzeszą 
a feudalną Rzpltą, następnie zaś w okresie kapitalizmu — pomiędzy 
kapitalistycznymi Niemcami a polskim kapitalistycznym społe
czeństwem. Jeden chyba niewątpliwie: musimy przeprowadzić re
wizję naszego dotychczasowego historiograficznego dorobku. Należy 
wyłuskać zeń wszystko, co możemy przenieść dalej jako pozytywny 
wkład naukowy, odrzucając nacjonalistyczne wypaczenia. I należy 
budować dalej, jeszcze nie syntezę, bośmy do niej nie dojrzeli, ale 
cegiełki dla przyszłej syntezy. Nie unikniemy tutaj konieczności 
ponownego sięgnięcia do odczytanych już i opracowanych źródeł. 
Dziś, uczuleni na klasową wymowę faktów historycznych, znaj
dziemy w tych źródłach cały szereg sugestii, których poprzedni 
historycy nie dostrzegali. Należy podjąć gruntowną planową i ze
społową pracę nad źródłami, nad przygotowaniem syntezy. Jeśli 
nasza nauka zdobędzie się obecnie na naukową historię Śląska, 
Pomorza czy Prus, historię marksistowską, to będzio to naszym, 
historyków, wkładem do wielkiego dzieła, jakie podjął naród pol
ski, budując podwaliny socjalizmu, to będzie nasze, historyków, 
zobowiązanie w Planie 6-letnim. Na tle naszej dzisiejszej dydkusji 
należy postawić zadanie opracowania historii tych właśnie ziem, 
na których toczyła się w dziejach walka pomiędzy feudałami 
Państwa Niemieckiego a feudalną szlachecką Rzpltą, pomiędzy 
kapitalistycznymi, imperialistycznymi Niemcami a narodem pol
skim, jego masami ludowymi, które na tych ziemiach były, są, 
pozostaną, a których przeszłe losy dziejowe musimy odcyfrować 
my, historycy, uzbrojeni w niezawodny oręż marksistowsko-leni
nowskiej metodologii. Tylko w ten sposób posuniemy naprzód 
naukowe poznanie stosunków polsko-niemieckich w przeszłości, 
w dobie obecnej oraz zrozumienie ich perspektyw rozwojowych.



Prof. H. Ł o w m iań sk i  (Poznań).

Prof. Maleczyńska w swoim referacie podniosła konieczność 
bezstronnego traktowania rozwoju stosunków polsko-niemieckich. 
Postulat nie jest nowy, jednakże dotychczas było to tylko teore
tyczne stwierdzenie, obecnie zaś nowe warunki gwarantują jego 
zrealizowanie. Jeśliby chodziło o scharakteryzowanie w jednym 
powiedzeniu istoty charakteru stosunków polsko-niemieckich, to 
muszą one być określone jako ekspansja Niemiec na wschód. 
Przyznaję, że to zjawisko nie zostało uwydatnione w dyskusji i re
ferat właściwie podkreślał inne momenty, ale ten moment góruje 
nad innymi i stąd właśnie strona polska występuje tutaj jako po
krzywdzona. W odniesieniu do innych stosunków, mianowicie 
północno-zachodniej Słowiańszczyzny, zjawisko to może być ujęte 
ze stanowiska interesu mas ludowych. Otóż należy stwierdzić, może 
na to mniejszą zwrócono uwagę, a nawet nie poruszono tego zagad
nienia, że przecież ekspansja niemiecka na wschód nie jest zjawi
skiem specyficznym a była zjawiskiem ogólno-europejskim. Polska 
prowadzi też ekspansję na wschód, to samo Ruś. Jeśli przesuniemy 
się nad Bałtyk, zobaczymy ekspansję szwedzką, to samo na morzu 
Śródziemnym — ekspansja Hiszpanii i Włoch. Dopiero odkrycia 
geograficzne umożliwiły inny kierunek na zachód, ale ten kierunek 
bynajmniej nie wpłynął na to, że w Europie środkowej i wschod
niej w dalszym ciągu w w. XVI i następnych ekspansja rozwija 
się przeważnie na wschód. Otóż ta ekspansja przybiera różne formy, 
bardziej i mniej przykre. Mówi się o tym, że inny charakter nosiła 
ekspansja polska a inny niemiecka. Jeśli tutaj zachodzi różnica, 
to wynika ona z warunków lokalnych. Ekspansja polska w Prusach 
miała podobne warunki i formy jak ekspansja niemiecka na tere
nach słowiańskich.

W jednym z referatów czy w dyskusji podniesiono, że jeśli 
chodzi o Prusy i Habsburgów, to polityka ich kształtowała się 
odmiennie. Tutaj jaskrawiej może się ujawnia ten wpływ warunków 
polityki zewnętrznej na charakter ekspansji. Ostatecznie Habs
burgowie nie byli lepsi niż Brandenburgia, tylko mieli do czynie
nia ze światem słowiańskim w innych warunkach. Jeśli ekspansja 
była zjawiskiem ogólnym, to siłą rzeczy należy szukać również 
ogólnych przyczyn tej ekspansji, a więc w odniesieniu do polityki 
Niemiec można postawić pytanie, czy nie należy szukać przyczyn



tego zjawiska w stosunkach demograficznych1? W czasie wojny 
ukazała się praca uczonego radzieckiego Urłanisa, który daje bardzo 
ciekawe, pracowite, wyczerpujące zestawienie wyników badań li
teratury naukowej nad zagadnieniami zaludnienia w Europie 
i przy tym obejmuje całość Europy na podstawie znajomości mate
riału źródłowego zarówno zachodnich jak i wschodnich krajów. 
Praca ta pozwala stwierdzić, że początkowo zagęszczenie ludności 
zmniejszało się wyraźnie ku wschodowi. Francja miała większe 
zaludnienie niż Niemcy, Niemcy niż Polska, a Polska niż Ruś. Ale 
na Rusi widzimy, że większe jest zagęszczenie na południu i za
chodzie, a najmniejsze skupiska na północy. Czy tutaj nie należy 
szukać tych przyczyn ogólnych ? Czy to nie było poszukiwanie 
przestrzeni? Praca Urłanisa daje na to pośrednią tylko odpowiedź, 
ale negatywną. Autor powołuje się na ujęcie Stalina, że stosunki 
demograficzne nie mogą być uważane za decydujący czynnik 
w rozwoju struktury społecznej. Przodujące pod względem techniki 
i stosunków produkcyjnych państwa mają nieraz przeciętną gę
stość zaludnienia, niską w porównaniu nawet z państwami zaco
fanymi. Sądzę, że stosunki demograficzne podobnie jak geogra
ficzne mogą być tylko jednym z czynników ekspansji, mogą być 
w ten czy inny sposób wykorzystane, ale punkt ciężkości tkwi 
przecież w strukturze społecznej, a tym samym przemiany tej 
struktury muszą wpływać decydująco na fakt ekspansji. Zmiana 
zasadnicza w strukturze społecznej prowadzić nie tylko może, 
ale musi do zasadniczych zmian w tej ekspansji.

Można wymienić 3 typy ekspansji: 1) ekspansja polityczna 
dla opanowania obcych terenów, 2) penetracja gospodarcza w for
mie kolonizacji, 3) asymilacja, w danym wypadku germanizacja, 
chociaż należy Uczyć się z tym i Uczono się w Uteraturze, z proce
sem odwrotnym tzn. repolonizacją — zagadnienie, które też zasłu
giwałoby na uwagę. W nauce wysuwa się twierdzenie, że decydu
jące znaczenie w postępie niemczyzny miała właśnie ekspansja 
poUtyczna. Kolonizacja bowiem przygotowała grunt, ale nie wy
starczała dla celów germanizacyjnych. Mamy przecież zjawisko 
repolonizacji miast polskich. Tam, gdzie władza spoczywała w rę
kach nie niemieckich, kolonizacja nic była groźnym zjawiskiem; 
jednakże podniósłbym, że nie można uwrażać, że jedynie ekspansja 
poUtyczna była czynnikiem decydującym, a kolonizacja miała 
drugorzędne znaczenie. Powiedziałbym, że jedno i drugie zjawisko 
miało równorzędne znaczenie. Osadnictwo było koniecznym wa



runkiem trwałego panowania i powiedziałbym, że nie tyle koloni
zacja miejska, co rolnicza. Miasta jeśliby były istotnie czynnikami 
niemczyzny, to przede wszystkim o ile miały zaplecze agrarne. 
Przykładem może służyć Wrocław. To spostrzeżenie można uza
sadnić na przykładzie Inflant. Tam można zauważyć, jak wielkie 
znaczenie posiada kolonizacja agrarna. Inflanty, które nie miały 
jej, nie mogły utrzymać się jako państwowość niemiecka. Otóż co 
do ekspansji politycznej, była ona niewątpliwie celem niemieckich 
czynników klasy posiadającej. Kolonizacja była również celem 
czynników odgórnych. Po ich stronie znajdowała się inicjatywa. 
One tworzyły odpowiednie warunki. Sądzę, że można ująć to za
gadnienie ogólnie biorąc pod uwagę, że świat feudalny był zain
teresowany przede wszystkim w podniesieniu renty feudalnej. 
Otóż podniesienie renty (a więc wzmożenie eksploatacji) można 
było uzyskać 2 sposobami: 1) w formie intensywnej, gdy ta  sama 
ludność z tych samych gruntów ponosić musiała zwiększone cię
żary i 2) w formie ekstensywnej, gdy zachodzi rozszerzenie pod
stawy ludnościowej i przestrzennej. Otóż ta druga forma może 
wyrastać albo z ekspansji politycznej, albo także w drodze kolo
nizacji. Powiedziałbym, że to nie są tylko dwie formy, ale również 
w pewnej mierze przynajmniej dwie fazy i te rzeczy może nale
żałoby zbadać.

Należy też podnieść, że w kolonizacji inicjatywę nie tylko 
daje własność feudalna niemiecka ale i polska. Mamy tutaj przede 
wszystkim proces wewnętrzny polski. Fazy kolonizacji możemy 
nakreślić następująco: do w. X II mamy zwiększenie renty podobnie 
jak w innych krajach, jak na Busi, stąd powstania ludowe, które 
u nas mniej są uwidocznione w źródłach. Następnie zbiegostwo 
włościan, które zostało w dyskusji podniesione, wiąże się z tym 
faktem. Ostatecznie zwiększenie ciężarów feudalnych osiąga swój 
kres i świat feudalny szuka innych źródeł dochodu. Sprowadzenie 
nowych elementów poddańczych albo zwiększenie areału prowadzi 
do podniesienia renty feudalnej. Wiąże się z tym reforma cięża
rów na rzecz klasy posiadającej. Po pewnym czasie kolonizacja 
dobiega końca. Możliwości kolonizacyjne zostają wykorzystane 
do ostatka. Następuje okres ponownego zwiększenia renty w dro
dze jej uintensywnienia, tworzy się gospodarstwa folwarczno- 
pańszczyźniane. Proces odbywa się prawidłowo. W w. XVI, 
a zwłaszcza w XVII po osiągnięciu przez tę fazę kresu zaczyna 
się nowy okres kolonizacji z udziałem elementów obcych; Holen



drów, Niemców. Wreszcie triumf kapitalizmu pozbawia wielką 
własność feudalną roli czynnika kolonizacyjnego wskutek upadku 
instytucji poddańczej. Kapitaliści już inaczej odnoszą się do kolo
nizacji. Powiedziałbym, że nie są zdolni prowadzić kolonizacji, 
która jest kosztowna i nie kalkuluje się. Kapitał poszukuje taniej 
pracy. Otóż w tym właśnie okresie podmiotem tej inicjatywy 
staje się państwo. Ono rozwija działalność osadniczą.

To są uwagi, które mi się nasuwają. Oczywiście nie są to jakieś 
gotowe sformułowania, tylko raczej pytania, które chciałbym tu 
taj postawić.

Prof. K. Górski  (Toruń).
Chciałbym przede wszystkim podkreślić, że wielką zasługą 

inicjatorów i organizatorów jest podjęcie próby spojrzenia z no
wego punktu widzenia na stosunki polsko-niemieckie. Zwykle tak 
się dzieje, że jeśli się bierze stosunki dwóch krajów, to zawsze obraz 
będzie jednostronny, o ile się uwzględnia tylko polityczny. Trzeba 
te zagadnienia rozszerzyć i spojrzeć pod kątem innych czasów 
i innego podejścia. Bardzo wiele ciekawego materiału do przemy
ślenia dały referaty i dyskusja, szczególnie przemówienie dr Bar
dacha.

Co do referatu p. prof. Maleczyńskiej, miałbym zastrzeżenie 
co do interpretacji pewnego tekstu, który miał charakter iro
niczny. To widocznie przeoczyła prof. Maleczyńska.

Jeśli chodzi o meritum dyskusji podniosę z braku czasu tylko 
jedno zagadnienie poruszone przez prof. Czaplińskiego; dlaczego 
szlachta wschodnio-pruska w XVII w. dążyła do połączenia się 
z Polską. Niewątpliwie istniała tendencja stanowa tej szlachty, 
która by dobrze się czuła w Rzeczypospolitej Polskiej. Ale jeśli 
zbadać poprzez biografię poszczególnych osób, to się okaże, że 
część przywódców stała przeciw a część za. Za byli ci, którzy żyli 
z majątków polskich i inwestowali pieniądze ze służby wojsk Rpltej, 
po przeciwnej żyli ci, którzy nie służyli w wojsku Rzpltej. Jeden 
z nich Donat Abrahim był koncesjonariuszem kopalni, drugi Fin- 
kensztein wzbogacił się na hodowli owiec. Ciekawe, że ci zwolen
nicy Polski byli prawowiernymi luteranami. Ci, którzy popierali 
Hohenzollernów byli kalwinami.

Tylko bardzo szczegółowe badanie pozwoli osiągnąć nowy, 
bardzo ciekawy sąd traktowany dotychczas ze stanowiska historii 
politycznej.



Dr R. L u t m a n  (Wrocław).

Dyskusja rzuciła tyle już nowego światła na zagadnienie sto
sunków polsko-niemieckich, że można na jej podstawie powiedzieć, 
że nauka historii dojrzała do podjęcia prac nad rewizją tych sto
sunków. Chciałbym w krótkości poruszyć dwie sprawy. Chciałbym 
do dzisiejszej rejestracji zagadnień z zakresu stosunków polsko- 
niemieckich dołączyć temat zasługujący — zdaje mi się — na 
uwagę, który powinien być dość szybko opracowany. Nawiązuję 
tu do przemówienia prof. Kuczyńskiego, który słusznie zwrócił 
uwagę na to, jak zagadnienie stosunków polsko-niemieckich prze
wijało się w twórczości Długosza. To samo niewątpliwie przewijało 
się w twórczości innych pisarzy polskich na przestrzeni wieków. 
Ciekawą jest rzeczą, że poza bardzo krótką i bardzo czasowo ogra
niczoną pracą Feldmana, który te tematy poruszał, to jedyne 
próby ujęcia tego zagadnienia przejawów stosunków polsko-nie
mieckich podjął Knoblich.

Należałoby poddać je analizie takiej, jakiej żąda prof. Ku
czyński odnośnie Długosza. W ten sposób mielibyśmy przekrój 
poglądów na układ stosunków polsko-niemieckich.

Prof. Bardach słusznie przeprowadził analizę kolonizacji nie
mieckiej. Mam wrażenie, że to należy poprowadzić dalej dla epok 
późniejszych. U prof. Czaplińskiego nie zauważyłem fali koloni
zacji drugiej połowy XVII w., która była elementem postępowym 
w dziejach współpracy polsko-niemieckiej. To samo dotyczyłoby 
kwestii powstania kapitalizmu w Polsce, który jak wiadomo miał 
silne stosunki z kapitalizmem niemieckim.

Chcę tutaj nawiązać do tematu dzisiejszej konferencji. Kon
ferencja dzisiejsza jest określona jako konferencja poświęcona 
badaniom stosunków polsko-niemieckich w rozwoju historycznym. 
Zupełnie słusznie zostało niejako ominięte w samym ustawieniu 
jej tematu zagadnienie antagonizmu polsko-niemieckiego, które 
to sformułowanie ciążyło w naszej historiografii i opinii polskiej. 
Zdajemy sobie sprawę z tych błędów i nieporozumień jakie tutaj 
zaciążyły. Nie możemy traktować stosunków polsko-niemieckich 
jako pewnego monolitu, jako tendencji, która przejawiła się 
w ciągu wieków. Przy uwzględnieniu momentów gospodarczych 
dojdziemy do jasnego poglądu, że nie mamy do czynienia z jedno
litą tendencją, a ze zmiennym tokiem stosunków sąsiedzkich dwu 
narodów i krajów, które w różnych okresach przybierają różne



formy. Do tej pory patrzyliśmy z jednego punktu widzenia — 
faktu rozbiorów i stosunków porozbiorowych. Uważam, że należy 
mówić nie wyłącznie o konfliktach a o stosunkach polsko-niemieckich.

Dr H. Z ie l ińsk i  (Wrocław).
Stojąc przed postulatem rewizji poglądów na stosunki polsko- 

niemieckie, stoimy przed x>roblemem z jednej strony krytycznej 
i naukowej analizy tego, co na ten temat napisano, z drugiej zaś, 
uprzytomnienia sobie luk, jakie w tej mierze dadzą się zauważyć. 
Ale nie tylko prostej ich rejestracji, lecz również wyjaśnienia, dla
czego te luki powstały, ujawnienia właściwej podszewki tych zanied
bań i „zapomnień” nauki polskiej jak i niemieckiej. Jest przy tym 
rzeczą drugorzędną, czy te „zapomnienia” były uświadomione, czy 
też światopogląd, który je zrodził, do tego już stopnia wżarł się 
w umysły historyków, że kroczyli oni po swej drodze naukowo- 
badawczej raczej siłą inercji. W każdym razie — w jednym i w dru
gim wypadku — mamy do czynienia z określonym ustawieniem 
badacza. Dla kwestii stosunków polsko-niemieckich w ostatnich 
czasach szczególnie doniosłą rolę ma rozpatrzenie położenia mniej
szości niemieckiej w Polsce i polskiej w Niemczech. Wiadomo, jak 
zatrute owoce integralnej nienawiści wydawał wyrastający na tym 
podłożu konflikt polsko-niemiecki. Do tej pory badania nad sytu
acją Niemców w Polsce schodziły z reguły na dalszy plan w sto
sunku do odpowiednich badań dotyczących Polaków w Niemczech.

Ustalenie składu społecznego mniejszości nienieckiej w Pol
sce, zwłaszcza zaś jej oficjalnej reprezentacji wyjaśni w sposób 
niesłychanie wyrazisty, w czyim interesie leżało podniecanie owej 
integralnej nienawiści narodowej. Okazało by się np. że jedna z naj
bardziej znanych trybun tego rodzaju propagandy, mianowicie 
tzw. kongresy mniejszościowe w Genewie (zwane chętnie przez Niem
ców „małą Ligą Narodów”) znajdowała się pod przemożnym wpły
wem niemieckiego junkierstwa i wielkiego przemysłu, nie tylko 
zresztą z Polski, ale i z krajów nadbałtyckich, Czech, Bałkanów itd. 
Nie inne było oblicze klasowe osławionego „Volksbundu” z woje
wództwa śląskiego z jego prezesem ks. Pszczyńskim na czele. Pod 
tym samym kątem widzenia należałoby popatrzeć na oficjalną re
prezentację mniejszości polskiej w Niemczech, Związek Polaków.

Przy okazji rozszyfrowania składu socjalnego mniejszości nie
mieckiej w Polsce nie było by wcale produktem ubocznym naświe
tlenie i wyjaśnienie postawy szerokich mas ludności polskiej na



Górnym Śląsku wobec ewolucji stosunków politycznych, jaka do
konywała się w ramach międzywojennej państwowości polskiej. 
Fakt, że w przemyśle górnośląskim po stronie polskiej Niemcy nadal 
zajmowali ponad 75°/0 kierowniczych stanowisk (dyrektorów, wyż
szych urzędników administracyjnych, inżynierów itp.) bez wpływu 
pozostać nie mógł i nie pozostawał na postawę robotnika polskiego.

Opublikowane już po wojnie „Życiorysy górników” mówią 
nieraz wstrząsającym wprost językiem, jak to robotnik polski po
przez koleje losu zredukowanego bezrobotnego „pensjonariusza 
Grabskiego” , przemytnika i wreszcie emigranta malował sobie Pol
skę w najczarniejszych barwach. Dobrze, jeżeli zdawał sobie sprawę, 
że to Polska na drodze do faszyzmu, ale — jak powiedziałem — nie 
zawsze przy swoim stosunkowo niskim uświadomieniu klasowym 
rozróżniał on pojęcie t a k a  Polska — Polska, ojczyzna robotników. 
Jeśli co odważniejsi naukowcy niemieccy potrafili się zdobyć na 
wyznanie, że lud górnośląski doznał z ich strony „naprawdę mało 
miłości” , to tym bardziej zdobyć się na to muszą rodacy.

Na tym tle tym silniej wystąpi w swoim politycznym wyrazie 
inne „zapomnienie” naukowe: ujawnienie stosunku uświadomio
nego robotnika niemieckiego do polskiego tak w czasie powstań, 
jak i później, stosunku, który możnaby streścić w haśle, rzuconym 
przez Thalmanna podczas wspaniałej manifestacji robotniczej nie- 
miecko-polsko-czeskiej w Gliwicach (w przeddzień dojścia do wła
dzy Hitlera) brzmiącym: „trzy kraje — jeden czerwony sztandar — 
jeden wróg — jedna walka — jedno zwycięstwo” . Proste przejrze
nie prasy komunistycznej niemieckiej, rzecz do tej pory nawet nie 
zapoczątkowana, rzuciłoby na zagadnienie wymowne światło. Także 
akta rejencji opolskiej pozwolą stwierdzić ten jedynie naturalny 
i spontaniczny prąd oddolny, zmierzający do zhkwidowania owego 
sztucznego podziału na nurt walki narodowej i walki klasowej i do 
ścisłego skojarzenia jednego z drugim. Ze wspomnianych doku
mentów dowiedzieć się można np., że po dojściu do władzy Hitlera 
komuniści niejednokrotnie znajdowali schronienie w polskich orga
nizacjach narodowych (niektóre nazywano nawet „kryjówkami 
komunistów” ). Działo się to mimo szykan, jakie spotykały owe 
lokalne organizacje polskie ze strony kierownictwa polskiego ruchu 
narodowego za tę właśnie ich postawę. Myślę, że to są właśnie te 
tradycje, które, jak tego żądała prof. Maleczyńska, należy z całą 
świadomością zmienionej postawy nowej polskiej historiografii 
dobyć na światło dzienne.



Prof. W. K u la  (Warszawa).

Chciałbym nawiązać jeszcze raz do zagadnień .związanych 
z okresem kapitalizmu niemieckiego na ziemiach polskich, o którym 
wspominali niektórzy z przedmówców, a które zostało ominięte 
w tezach prof. Piwarskiego dlatego tylko, że mieliśmy do czy
nienia z redakcją nie przeznaczoną jeszcze do publikacji. Rola ka
pitalizmu niemieckiego na ziemiach polskich w okresie rozkwitu 
doby kapitalistycznej jest możliwa do zrozumienia, gdy wyzwolimy 
się z pewnych legend, które ciążyły długo nad nauką polską dlatego 
tylko, żeby do czegoś służyć. Z górą 50 lat temu Lenin pisał o roz
woju kapitalizmu w Rosji, walcząc m. in. z głosami sprowadzają
cymi się do negowania faktu istnienia tam kapitalizmu, a spoty
kane jego przejawy miały być czymś obcym pochodzącym z zew
nątrz. Przeszłość i przyszłość rozwoju Rosji miała być związana 
z rolnictwem a nie z przemysłem i formami społecznymi.

Jest rzeczą zdumiewającą jak długo w nauce polskiej istniał po
gląd podobny do tego. Przemysł polski epoki Lubeckiego przedsta
wiany był również jako twór sztuczny, wywołany doraźną konfi
guracją stosunków polityczno-gospodarczych międzynarodowych, 
odpowiednią polityką celną rosyjską itd., oczywiście oparty wyłącz
nie o imigrację obcego żywiołu. I  fakty te były znowu niezrozu
miałe i nie dawało się zupełnie wytłumaczyć to, że podczas, gdy 
polityka niemiecka zmieniła się, ten przemysł się nie zmienił.

Jeszcze ciekawszy jest stosunek do emigracji kapitału niemiec
kiego np. w dobie popowstaniowej do Kongresówki. Cała walka ide
ologiczna w Kongresówce jest w oczywisty sposób spaczona przez 
fakt ten, iż klasy panujące usiłują skierować ostrze walki klasowej 
na tory walki narodowej zaostrzającej antagonizm narodowościowy, 
ten sam antagonizm, który o ile mogę sobie przypomnieć na pod
stawie pobieżnej znajomości tego materiału — na Śląsku stał się 
czynnikiem wzmocnienia walki klasowej i repolonizacji Śląska, na 
terenie Kongresówki spełnia inną rolę, wykorzystywany jest jako 
broń przeciwko walce klasowej. Burżuazja polska, gdy dążyła do 
własnej ekspansji, kierowała ostrze antagonizmu przeciwko kapi
talistom obcym; ale w okresie międzywojennym przeciwnie nastę
puje bierność polskiej burżuazji i zmiana frontu. Przemilcza się 
fakt istnienia obcego kapitału, spuszcza się wstydliwie zasłonę i ten 
fakt z życia polskiego międzywojennego jest w oficjalnych publi
kacjach wstydliwie przemilczany. Tezy w sposób oczywiście fał



szywy formułowane utrzymują się w publicystyce ideologicznej 
i naukowej dlatego, że do czegoś służą, spełniają jakąś funkcję. Je 
steśmy teraz w tym szczęśliwym położeniu, że po raz pierwszy mo
żemy być wyzwoleni z tych wszystkich podniet, które naszych po
przedników stawiały w walce ideologicznej po wstecznej stronie.

Odwrotną stroną zagadnienia jesf sprawa wędrówek robotni
ków polskich, stałych i czasowych do Niemiec. Zrozumienie tego 
zagadnienia jest możliwe tylko, gdy będziemy te rzeczy traktowali 
kategoriami socjalistycznymi. W ostatniej „Sobótce” zapoznałem 
się z pracą dr. Galosa na temat, jak przemysłowcy niemieccy zapo
minali o roli niemczyzny, gdy potrzebowali rąk do pracy. Jak  jun- 
krzy zapominali o tym, o ile szło o emigrację z Kongresówki. Oczy
wiście te zagadnienia mogą być rozpatrywane tylko w klasowych 
kategoriach. Lenin, który dużo miejsca poświęcił wędrówkom za
robkowym, zwalczał tezy narodników, wskazując twórczą rolę tych 
wędrówek. Jak  silna jest presja pewnych założeń o stosunkach 
polsko-niemieckich w dziejach naszych posłuży jeden drobny, ale 
wydaje mi się niesłychanie charakterystyczny przykład. W litera
turze istnieje przekonanie, że przepaść między Polską a Niemcami 
była tak wielka, że porządny człowiek nie mógł budować swoich 
planów na stosunkach z Niemcami. Jak  ktoś w dyskusji słusznie po
wiedział, musimy przede wszystkim zwalczać to fikcyjne założenie, 
musimy wydobyć zbliżenie o charakterze postępowym.

Skałkowski w pracy o Wielopolskim opowiada, jak Wielopolski 
w 71 r. przebywając w Dreźnie, reaguje na ówczesne wydarzenia 
polityczne i mówi: że „napewno wtedy bolał nad klęską Francji” . 
Bohater opisywany przez niego jako ojciec ojczyzny, powinien wg. 
autora boleć nad klęską Francji. Jeśli niedyskretny czytelnik prze
czyta dopisek zrobiony petitem, dowie się, że żona Wielopolskiego 
pisząc do syna opisywała, jak to Wielopolski chodził na rynek, przy
glądał się jeńcom francuskim, obserwując degenerację rasy fran
cuskiej. Nas nie dziwi polityka Wielopolskiego, któremu przyświecał 
ideał polityki bismarkowskiej.

Konieczne jest wyzwolenie się z nacjonalistycznych mętów 
stosunków polsko-niemieckich.

Ponieważ mówię pod koniec dyskusji, nie mogę się powstrzy
mać od podzielenia się pewnymi wrażeniami dyskusji dotychczasowej. 
Wydaje mi się, że jest wielka droga za nami, jeśli porównać pierw
sze nasze polskie powojenne publikacje z zakresu stosunków polsko- 
niemieckich z ogólnym tonem wypowiedzi na dzisiejszej konferencji.



Nie mam pod ręką książki prof. Górskiego o Państwie Krzyżackim 
w Prusach i nie mogę udowodnić w dyskusji, czy tak czy inaczej 
te tezy sformułował, ale ważną rzeczą jest fakt, że prof. Górski 
tak się zdecydowanie przed postawą rasistowską odżegnywał. Wy
daje mi się, że zwroty, które interpretowało się nieraz w kołach 
historycznych w ten sposób, jak  również pewna metodologia nacjo
nalistyczna, że to należy do przeszłości i w dyskusji nie było śladów 
takiego podejścia. Wydaje mi się, że to musi być podkreślone. Wy
daje mi się, że w tym wielkim dorobku rola środowiska historycz
nego jest nie mała. Nauczyła nas historia przebiegiem wypadków, 
żebyśmy te rzeczy zrozumieli.

Przechodzenia stopniowego po etapie drogi do socjalizmu 
nauczyła nas klasa robotnicza, która czołową rolę w tym marszu 
odegrała i nas za sobą prowadziła. Tego rodzaju posiedzenia jak 
dzisiejsze, wydaje mi się, są krokami na drodze do nadrobienia na
szego opóźnienia.

Mgr. W. D łu g o b o rsk i  (Wrocław).
Prof. Wereszycki i dr. Galos rozważań tu  zagadnienie, jak 

struktura klasowa Niemiec w II-giej połowie XIX w. wpływała 
na stosunek Państwa Niemieckiego do sprawy polskiej. Ja  chciał
bym wskazać, nawiązując do wypowiedzi prof. Czaplińskiego, na 
konieczność podobnej rewizji jeśli chodzi o wiek XVIII, o stosunek 
do Polski Prus Fryderycjańskich. Prof. Czapliński wskazał już na 
braki i jednostronność pracy prof. Konopczyńskiego, na brak 
uwzględnienia podłoża społeczno-gospodarczego. Rewizja i właściwe 
rozpatrzenie tego problemu jest tu ułatwione, ponieważ mamy nie 
tylko szereg wydawnictw źródłowych, pozwalających poznać ów
czesną strukturę klasową Prus, ale również postępowa nauka nie
miecka zajęła stanowisko w sprawie istoty fryderycjańskiego abso
lutyzmu, jego genezy, jego klasowego charakteru, czy istoty pru
skiego militaryzmu. Mam tu na myśli pracę Mehringa „Lessinga 
Legende” , która jest właściwie próbą marksistowskiej historii Prus 
fryderycjańskich. Pracę tę bardzo przychylnie oceniał Engels (w lis
tach do Bebla i samego autora), a z czasem i Lenin.

Niezwykle trafnie i dowcipnie określił Prusy fryderycjańskie 
Marks w przypiskach do I-go tomu „Kapitału” — „Przedziwna 
mieszanina feudalizmu, despotyzmu i biurokracji” . Rozeznać się 
w tej „mieszaninie” , zdać sobie jasno sprawę z klasowej treści 
państwa fryderycjańskiego, odrzuciwszy tak zakorzenione nawet



w polskiej historiografii legendy o bezwzględnym, ale postępowym 
państwie fryderycjańskim, będącym rzekomo czynnikiem postępu 
społeczno-gospodarczego, jest konieczne, aby zrozumieć zagadnienie 
stosunku Prus fryderycjańskich do Polski.

Poznanie struktury klasowej Prus, ucisku przez klasę junkier
ską i jej państwo nie tylko klasy chłopskiej, ale i mieszczańskiej 
jest konieczne również dla zrozumienia i należytego przedstawienia 
historii Śląska w tym okresie. A jest to okres (1741—1806) dla 
historii tej ziemi niezwykle ważny. Prof. Piwarski podkreślał 
w swoich tezach konieczność badania rozwoju gospodarczego i spo
łecznego Śląska w X IX  w. Otóż aby te zagadnienia należycie na
świetlić, należy zająć się bliżej powstawaniem kapitalistycznych 
form produkcji na Górnym Śląsku, formowaniem się klasy robotni
czej na tym terenie, należy zająć się bliżej gospodarczym i spo
łecznym rozwojem Śląska w okresie od zakończenia wojny 7-letniej 
do Wiosny Ludów. Literatura niemiecka do tego okresu jest sto
sunkowo obfita, ale jakże jednostronna. Niektórych spraw wogóle 
nie uwzględnia — i tu  trzeba sięgnąć do poszukiwań archiwalnych. 
Inne zaś przedstawia w tendencyjnym świetle, gloryfikując „cy- 
wilizatorską” rolę Hohenzollernów na Śląsku. Wystarczy tu  wska
zać takie problemy, jak kolonizację fryderycjańską, zasługi państwa 
pruskiego w kapitalistycznym rozwoju i uprzemysłowieniu Górnego 
Śląska, przy niedocenianiu roli polskiego robotnika itp. Opra
cowanie tych zagadnień jest konieczne z następujących względów.

W tym właśnie okresie doszukiwać się będziemy początków 
kapitalistycznej struktury klasowej Górnego Śląska. Bez należytego 
oświetlenia genezy kapitalizmu na Górnym Śląsku, trudno mówić, 
jak to już wspomniałem, o opracowaniu nowej marksistowskiej 
syntezy dziejów Ziem Zachodnich, na której konieczność wskazy
wała prof. Kormanowa.

W tym okresie jest Śląsk terenem zetknięcia się ludności pol
skiej i niemieckiej. Jest to o tyle ciekawe, że pod koniec XVIII w. 
zaczynają napływać do rozwijającego się wówczas na Górnym 
Śląsku kapitalistycznego już typu górnictwa i hutnictwa robotnicy 
zarówno z Niemiec czy niemieckich części Dolnego Śląska jak 
i z Polski (przede wszystkim Bochnia, Olkusz) i te grupy napływowe 
poczynają powoli, w miarę znoszenia feudalnych więzów, zlewać 
się z zatrudnioną w przemyśle ludnością miejscową. I  charaktery
styczne, że już w tym okresie obok antagonizmu polskiego robot
nika do lepiej wynagradzanych niemieckich fachowców czy szty



garów, mamy również wiadomości o naturalizowaniu się, poloni
zowaniu napływowego elementu niemieckiego. Z drugiej strony 
w tym  też okresie występuje inne zetkmięcie się żywiołu polskiego 
z niemieckim, ale o zupełnie różnym charakterze klasowym: sto
sunek polskiego chłopa do niemieckiego albo zniemczonego ob
szarnika. Należy też zwrócić uwagę na tak liczne w tym okresie 
bunty chłopskie, ślady współdziałania polskiego i niemieckiego 
chłopa w walce z obszarnikami i ich państwem.

I wreszcie na konkretnym przykładzie Śląska w tym okresie 
badać możemy stosunek państwa fryderycjańskiego do klasy mie
szczańskiej czy chłopskiej, jego klasowy mechanizm, tak ważny, 
jak to już zaznaczyłem na wstępie dla zrozumienia pewnego etapu 
rozwoju stosunków polsko-niemieckich.

I wydaje mi się, że naszym wkładem do nowego naświetlenia 
historii stosunków polsko-niemieckich, wkładem młodych histo
ryków wrocławskich, mających możliwości korzystania z Dolno- 
i Górnośląskich archiwów, winno być badanie tych zagadnień hi
storii lokalnej, których naświetlenie przyczyni się nie tylko do jej 
gruntownego poznania, ale przyczynić się może również do wy
jaśnienia pewnych problemów o charakterze ogólnym.

Mgr. R. H eck  (Wrocław).
Chciałbym powiedzieć parę słów w sprawie stosunków polsko- 

niemieckich na terenie miast polskich. Dużą wagę przypisywano 
i bodajże przypisuje się dzisiaj niemieckiemu charakterowi miast 
polskich. To nie jest stwierdzenie nowe. To samo twierdził już Bo- 
brzyński. Mówiono, że tenże niemiecki charakter miast zadecydo
wał o tym, że miasta polskie nie wzięły należytego udziału w życiu 
ogólnonarodowym i w życiu politycznym narodu i może właśnie 
dlatego nie było warunków do stworzenia w Polsce mocniejszego 
organizmu państwowego.

Wydaje mi się, że to jest postawione mylnie. Wtedy, kiedy 
miasta są bardziej niemieckie, odgrywają dużą rolę polityczną 
i widzimy, że są czynnikiem (jest to okres po buncie wójta Alberta), 
z którym się wszyscy liczą. Miasta uczestniczą i zawierają układy 
zawierane przez państwo. Upadek miast następuje w XV w., 
kiedy np. miasta wielkopolskie są wg. badań uczonych najwyżej 
w 10% niemieckie a miasta małopolskie z Krakowem na czele się 
polonizują. Wydaje mi się, że upadek miast nastąpił nie ze względu 
na narodowość ich mieszkańców, ale ze wzgl. na politykę klasową



szlachty. Podobną rzecz obserwujemy, jeśli chodzi o politykę we
wnętrzną miast, gdzie walki i starcia pospólstwa z patrycjatem 
przedstawiono jako walki w pewnym stopniu narodowe. O ile 
chodzi o teren Śląska, usiłowano sugerować, że wszelkie bunty 
społeczne rzemieślników śląskich były wywołane w pewnym sen
sie ruchami narodowymi rzemieślników przeciwko niemieckiemu 
patrycjatowi. Uważam, że należałoby te kwestie bliżej zbadać czy 
nie znaleźlibyśmy wspólnej walki rzemieślników niemieckich i pol
skich przeciw patrycjatowi. Tak samo należałoby zbadać ruchy 
socjalne w innych miastach np. w Krakowie. Takim przykładem 
wspólnych walk może być powstanie we Wrocławiu w 1418 r., 
gdzie obok rzemieślników niemieckich spotykamy rzemieślników 
polskich. Przypuszczam także, że w walkach cechów krakowskich 
mamy element mieszany.

Podobne rzeczy możemy obserwować jeśli chodzi o ruchy 
socjalne na wsi. Należałoby zbadać ruchy socjalne na wsi w średnio
wieczu pod tym kątem widzenia.

W okresie wojen husyckich na Śląsku do husytów przyłączają 
się górnośląscy chłopi polscy i mamy także wiadomości o wystą
pieniach chłopów w okolicy Jeleniej Góry, a to zapewne nie byli 
Polacy.

Chciałbym dorzucić parę słów o roli Kościoła Katolickiego, 
tym razem w średniowieczu.

Katolicyzm uważało się w średniowieczu za czynnik, który 
miał być obrońcą polskości i który miał łączyć ziemie polskie. 
Przytoczony dziś cytat z książki „Dzieje Wrocławia” mówił, że 
wprowadzenie luteranizmu było w pewnym sensie pociągnięciem 
antypolskim. Tymczasem ci sami, którzy wprowadzili luteranizm 
we Wrocławiu, gdy znalazło się ok. 1000 robotników polskich po
starali się o nabożeństwa w języku polskim, mimo, iż 30 lat wcze
śniej b skup niemiecki wydał bardzo ostre rozporządzenie germa- 
nizacyjne, polecając swoim chłopom w krótkim czasie nauczyć 
się języka niemieckiego, grożąc w przeciwnym razie wysiedle
niem.

Dr J. Gierowski  (Wrocław).
Poruszę temat marginesowy, jeśli chodzi o wykonanie planów, 

które przed sobą postawimy. Nawiążę do wzmianki, jaką uczyniła 
prof. Kormanowa: „sięgnąć do źródeł” . Jestem nowożytnikiem 
i pracuję głównie w archiwum. Wiemy, że archiwalia śląskie znaj



duje się nie tylko w archiwach krajowych, ale i zagranicznych. 
Jeślibyśmy chcieli rzeczywiście przygotować nową historię Śląską, 
taką jak być powinna nie możemy pominąć archiwów czeskich, 
austriackich, a zwłaszcza niemieckich. Uważam, że sprawę dostępu 
do tych archiwów należałoby w jakiś sposób załatwić. Może to być 
załatwione dwiema drogami: przez wyjazdy naszych uczonych albo 
przez zamówienia skierowane do uczonych obcych, w tym wypadku 
Niemcowi Czechów, co byłoby bardziej praktyczne. Uważam, że 
sprawa ta  w obecnych warunkach nie byłaby trudna. Nawiązanie 
takiego kontaktu i nadzieja, że tamci uczeni przyjdą nam z po
mocą, przypuszczam, że ma pewne podstawy. Powinny być stwo
rzone przez specjalistów zespoły zagadnień, które nie mogą być 
opracowane tylko na podstawie krajowych archiwów dla ich prze
dyskutowania z postępowymi uczonymi niemieckimi i czeskimi.

Przodownik pracy ob. Trusi ł ło.
Jestem frezerem f-ki „Archimedes” . Bardzo dziękuję za zapro

szenie mnie na dzisiejszą konferencję, która przyczyni się napewno 
do opracowania w przyszłości prawdziwej historii. Postaram się 
przekazać moim towarzyszom robotnikom bardzo obszerne omó
wienie tej dyskusji i tego sposobu patrzenia na rzeczy, jaki był 
w niej zawarty.

Prof. St. Arnold .
Chciałbym dokonać krótkiego podsumowania długiej, ale bardzo 

owocnej i pożytecznej dyskusji.
Podkreślono w dyskusji bardzo ważne problemy, wiążące się 

z naszym zasadniczym tematem. Niektóre momenty były poru
szane parokrotnie zarówno tam, gdzie mówiło się o sprawach me
todologicznych, jak i merytorycznych. Chcę podkreślić słuszność 
wysuwanych postulatów dotyczących np. bliższej analizy spo- 
łeczno-klasowej szeregu kronikarzy dawniejszych, co ma wielkie 
znaczenie dla należytego postawienia problemu polsko-niemieckiego. 
Wydaje mi się jednak, że te postulaty należy rozszerzyć w kierunku 
bliższego zanahzowania świadomości klasowej dawniejszych i now
szych historyków.

Z dyskusji dzisiejszej wynikało, że jeśli problemy wiążące się 
ze stosunkami polsko-niemieckimi miały swój aspekt klasowy 
związany z daną epoką, z pewnymi etapami procesu historycznego, 
to jednocześnie te problemy uległy przekształceniu, przełamaniu



się w świadomości historyków danej epoki. Trudno ze względu 
na brak czasu przeprowadzić bliższą analizę całości materiału, ja 
ki dała dyskusja. Zwrócę więc uwagę na najważniejsze momenty. 
W swym referacie prof Maleczyńska podniosła bardzo słusznie, 
że w okresie silnej antypolskiej ofensywy historiografii niemieckiej, 
która tak jaskrawo wystąpiła w epoce hitleryzmu w Niemczech, 
ze strony naszych historyków występowały pewne metody obronne, 
oparte na tych samych postawach metodycznych, jakie stawiała 
nauka niemiecka. Jest to twierdzenie niewątpliwie słuszne i zgo
dzić się z nim trzeba. Ale mnie się wydaje, że to nie wyczerpuje 
całości zagadnienia.

Społeczny sens wydawnictwa „Deutschland und Polen” polega 
na tym, że jej autorzy byli związani z reżimem hitlerowskim, który 
w pewnej dziedzinie przygotował grunt do niedalekiej agresji impe
rialistycznej Niemiec na tereny polskie; że byli związani z szyko
waniem się do wojny z Państwem Polskim. Nie chodziło tutaj 
o szukanie w przeszłości legitymacji do agresji i zaborów. Chodziło
0 ustawienie świadomości społeczeństwa niemieckiego w kierunku 
tej agresji, wzmożenie nacjonalizmu, o przygotowanie do ataku.
1 trzeba powiedzieć, że z tego punktu widzenia obrona polska była 
zupełnie uzasadniona. Ale obrona ta  nie była i nie mogła być sku
teczna, gdyż strona polska stosowała te same metody, jakimi ope
rowała strona niemiecka i nawet od niej te metody zaczerpnęła. 
Ale czy istotnie nie było środków obrony w stosunku do poglądów, 
jakie nauka niemiecka wypowiadała1? Oczywiście, że były. Weźmy 
najprostszy przykład. Argumentacja niemiecka operowała m. in. 
tym, że skoro istniały miasta zakładane przez kupców niemieckich 
na terenie Pomorza czy Śląska, to stąd wniosek, że te ziemie po
winny do Niemiec należeć. Chyba jest rzeczą jasną, że jedyną 
odpowiedzią, którą można było dać Niemcom, demaskować treść 
polityczną, imperialistyczną wystąpień niemieckich, byłaby odpo
wiedź marksistowska, wzięcie za podstawę historii takiej, jaką 
być powinna, tj. historii mas ludowych, a nie historii takich czy 
innych wpływów politycznych, gospodarczych lub kulturalnych 
klas posiadających w okresie feudalizmu czy kapitalizmu. Czy 
strona polska mogła tak sprawę postawić, czy historycy polscy 
w okresie międzywojennym mogli dać taką odpowiedź1? Oczy
wiście, że mogli, gdyby nie wyraźne ich stanowisko klasowe. Hi
storykom polskim, w warunkach państwa imperialistycznego na 
gruncie ideologii nacjonalistycznej, do głowy nie przyszło, aby



taką odpowiedź wysunąć. A przecież to byłaby jedyna silna odpo
wiedź naukowa na ataki ze strony niemieckiej. Jednak w tej spra
wie wchodziło w grę takie nastawienie historiografii polskiej w sto
sunku do ziem wschodnich (białoruskich i ukraińskich) ówczesnego 
państwa polskiego, jakie cechowało historiografię niemiecką w sto
sunku do zachodnich ziem polskich. Przecież fakt, że istniał kiedyś 
okres panowania polskiego na ziemiach ruskich, że to panowanie 
wniosło elementy kultury polskiej na tych ziemiach, w oczach 
historyków polskich pozwalał na żądanie trwałych uprawnień co 
do wykonywania rządów politycznych na tych terenach i włą
czenia ich do państwa polskiego. Wobec tego nie stawiano również 
w stosunku do Niemców sprawy zasadniczo, ale poprzestawano 
na argumentach mających na celu pomniejszenie znaczenia wpły
wów niemieckich na ziemiach polskich. Jest to przykład o tyle 
charakterystyczny, że wskazuje bardzo jaskrawo, jak w pewnych 
wypadkach ustawienie pewnych metod rzekomo naukowych, wy
suwanie takich czy innych koncepcji historycznych ma swoje 
podłoże klasowe, wiąże się z interesami i polityką klasy rządzącej. 
A to decyduje o jednakowym charakterze historiografii burżuazyj- 
nej, bez względu na to, w jakim kraju ona występowała. Te pro
blemy charakterystycznego przełamywania się pewnych zjawisk 
historycznych w ujęciu historyka pod kątem widzenia jego kla
sowej przynależności i świadomości klasowej znalazły silny wyraz 
w naszej dyskusji, ale trzeba je przepracować do końca, wyciągnąć 
z zebranego materiału wszystkie nasuwające się wnioski.

Wydaje mi się, że dzisiejsza dyskusja wyraźnie zupełnie po
stawiła jedną sprawę — konieczności naukowej, gruntownej re
wizji problemów związanych ze stosunkami polsko-niemieckimi. 
Konieczność tej rewizji nasuwa się w związku z naszym zasadni
czym stanowiskiem metodologicznym, stanowiskiem opartym na 
założeniach marksizmu-leninizmu, nauki, która kieruje naszą pracą 
tworzenia podstaw socjalizmu w Polsce, tj. na założeniach, które 
są zarazem wciągnięciem nauki historycznej polskiej w zasad
niczy nurt życia Polski demokracji ludowej, są wykonaniem 
zasadniczego postulatu marksizmu-leninizmu: związania teorii 
z praktyką. Na tym samym stanowisku staje dziś nauka historyczna 
w Niemieckiej Republice Demokratycznej, która również poddaje 
gruntownej rewizji dorobek niemieckiej burżuazyjnej historio
grafii. Biorąc pod uwagę te postulaty, trzeba powiedzieć, że dzi
siejsza dyskusja dała wyniki wskazujące na to, że istotnie stan



obecnych badań i rozporządzalnych kadr naukowych jest tego 
rodzaju, że możemy się podjąć tej rewizji i pracę tę skutecznie 
prowadzić. Takie projekty, jak pewne próby samorzutnego pod
dania rewizji działalności Instytutu Zachodniego, jakie podał prof. 
Wojciechowski, uważamy za pożyteczne i z wielką radością do
wiedzieliśmy się, że dorobek Instytutu będzie rozpatrywany 
w szerszym gronie historyków.

Problem krytycznego przeanahzowania dotychczasowych ujęć 
był postawiony w dyskusji świadomie przez większość zabierają
cych głos. Jest to zjawisko pozytywne i pozwoli na rozszerzenie 
się kręgu działalności i osiągania coraz to lepszych wyników. Druga 
strona zagadnienia, — to problemy merytoryczne. Wydaje mi się, 
że pod tym względem dyskusja była również bardzo pożyteczna 
z tego względu, że w związku z wysuniętymi przez referentów te
zami dała szereg uzupełnień i wyjaśnień.

Wystąpił cały szereg zagadnień niewątpliwie bardzo ważnych. 
Mimo to, chciałbym wyrazić jedną obawę, która może okazać się 
nie uzasadnioną, ale z którą muszą się podzielić. Kiedy słuchałem róż
nych przemówień, to muszę przyznać, że w pewnych momentach 
obawiałem się tego, przed czym przestrzegał p. Heck, mianowicie 
tego, co nazwałbym pozostałościami jakichś elementów nacjona
listycznych w projektach naszych dalszych badań. W niektórych 
przemówieniach np. dotyczących kolonizacji na prawie niemieckim 
przejawiła się obawa przed wysuwaniem wpływów niemieckich 
w Polsce, przed uznaniem pewnej roli Niemców w naszym życiu 
społecznym, politycznym czy kulturalnym. W tym dążeniu do 
„pomniejszenia” roli Niemców spostrzegam zjawisko trochę niebez
pieczne, bo tutaj można obawiać się pojawienia nurtu nacjonali
stycznego. Może się mylę, może było inaczej, niż mi się wydaje; 
być może, działała tutaj tylko moja nadwrażliwość. Jeśli istotnie 
tak było, byłbym zadowolony, że się sprawa do tego ogranicza. 
Wydaje mi się jednak, że przy opracowywaniu problemu polsko- 
niemieckiego musimy bacznie uważać, ażeby nie przepuszczać 
koncepcji szkodliwych dla dalszych badań — i mniejszym złem 
będzie nadmierna wrażliwość na tym tle niż niedostrzeżenie zja
wisk ujemnych. Konkludując możemy stwierdzić:

Materiał jaki dzisiaj zebraliśmy na tej pierwszej konferencji 
przedkongresowej jest bardzo obfity. Myślę, że będzie można uzu
pełnić go wypowiedziami osób, które w dzisiejszej konferencji nie 
brały udziału. Do zagadnień tych będziemy bowiem musieli wrócić



jeszcze przed Kongresem Nauki. Trudno na naszym zebraniu mó
wić o głosowaniu nad rezolucjami. Jednakowoż referenci zgłosili 
pewne tezy, formułujące ogólne problemy. Stwierdzam, że dyskusja 
wykazała, że tezy te zostały w zasadzie zaakceptowane. Przytem 
jednak słusznie zwrócono uwagę na pewien brak w sformułowaniu 
pierwszego punktu. Rozumiem, że sformułowanie to powinno w uzu
pełnieniu tezy zasadniczej brzmieć w ten sposób: „Najpilniejszym 
zadaniem historiografii polskiej jest wydobycie pozytywnych tra 
dycji współpracy czynników postępowych w dziejach Polski i Nie
miec oraz wyjaśnienie genezy konfliktu...” itd. jak w tekście.

Nie dzisiaj pora decydować o słuszności lub niesłuszności sze
regu wysuniętych postulatów i stwierdzeń szczegółowych, nawet 
te z nich jednak, które budzą pewne wątpliwości, wyostrzają nam 
wzrok w kierunku bardziej naukowego rozpatrywania zagadnień 
i muszą być wzięte na warsztat dalszej pracy naukowej.

Dziękuję wszystkim obecnym za udział w zebraniu i w dys
kusji i zebranie zamykam.
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