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Nauka historyczna w krajach demokracji ludowej posługując się coraz 
skuteczniej i pełniej orężem materializmu historycznego stawia sobie za jedno 
z naczelnych zadań opracowanie nowego, wychodzącego z założeń marksi
stowskiej nauki historycznej, uwzględniającego przy tym w pełni postępowe 
tradycje historycznej nauki danych krajów podręcznika historii danego na
rodu. Tak się ma sprawa w Polsce, w Czechosłowacji czy na Węgrzech. 
Jednym z bardzo ważnych zagadnień, jakie stają przed historiografią wymie
nionych krajów, jest nowe ujęcie stosunku tych krajów do ich najbliższego 
od zachodu sąsiada — do narodu niemieckiego, stosunku przedstawianego 
z gruntu fałszywie przez nacjonalistyczną historiografię tak niemiecką, jak 
i poszczególnych krajów słowiańskich. Jeśli w pierwszym okresie powojen
nym historiografia polska nie zawsze umiała dostrzegać klasowe korzenie 
wielowiekowych walk i antagonizmów polsko-niemieckich, to jednak już 
przed kilku laty podjęła hasło zasadniczej rewizji naszych poglądów na tym 
polu 1 i z największym uznaniem wita poczynania postępowych historyków 
niemieckich1 2.

Na VII Zjeździe Komitetu Centralnego SED w Niemczech zostało uchwa
lone opracowanie nowego, marksistowskiego podręcznika historii Niemiec, 
a wykonanie tego imponującego rozmiarami przedsięwzięcia zlecone zostało 
kolektywowi najwybitniejszych historyków Niemieckiej Republiki Demokra
tycznej, a to: prof. L. Sternowi, A. Meuselowi, G. Schilfertowi, H. Kamnitze- 
rowi, K. Obermannowi, E. Engelbergowi, E. Hoffmannowi i A. Schreinerowi. 
Całość obliczona została na trzy tomy, z których pierwszy ma objąć czasy od 
początku historii Niemiec do przełomu XIV/XV w., drugi okres od r. ca 1400 
do 1871, trzeci wreszcie odcinek czasu od r. 1871 do r. 1945. Ogłoszony ostatnio 
na łamach „Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft" obszerny prospekt wydaw
nictwa dla okresu do r. 1789 pozwala już na tym etapie prac wstępnych na 
zorientowanie się w założeniach i problemach przyszłego podręcznika.

Jest on dokumentem głębokich przemian dokonanych w historiografii 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej, dokumentem o szczególnej wadze 
w obliczu nagonki rewizjonistycznej uprawianej w Niemczech Zachodnich. 
Znaczenie jego dla badania dziejów Polski nie ogranicza się przy tym oczy
wiście do samego zagadnienia stosunków polsko-niemieckich. Procesy dziejowe 
obu krajów nie tylko zazębiają się nawzajem, ale posiadają, zwłaszcza jeśli 
chodzi o rozwój Niemiec wschodnich i Polski, wiele analogii; przed badaczami 
staje wiele podobnych trudności do rozwiązania. Nie trzeba dodawać, że nowy,

1 Por. „Sobótka", 1950, s. 1 nn.
2 F. G e n t z e n ,  Polskie ziemie zachodnie — historyczne ziemie polskie 

(Nowe Drogi, 1952, nr 7).



marksistowski podręcznik historii Niemiec interesuje szczególnie badaczy 
dziejów Śląska.

Tom I podręcznika, mający objąć okres do r. ca 1400, rozczłonkowany 
został następująco:

I. Germanowie w okresie patriarchalnej wspólnoty pierwotnej (Germa
nowie zachodni do V w. n. e.).

II. Państwo Franków w okresie przedfeudalnym (V—VIII w. n. e.).
III. Okres wczesnofeudalny (VIII—XI w.).
IV. Okres pełnego rozwoju feudalizmu.
W okresie wczesnofeudalnym wyróżnia autor dwa etapy: wytworzenie 

się feudalizmu w państwie frankońskim oraz rozpadnięcie się państwa fran
końskiego i wytworzenie się państwa niemieckiego. Historyka polskiego za
interesuje tu najbardziej ujęcie wewnętrzne dziejów saskich: opór Saksonii 
przeciw Frankom, stosunek i słaby udział w tym oporze lokalnych saskich 
feudałów, rola mas ludowych, feudalizacyjna rola Kościoła. Na drugim etapie 
— zaostrzenie się walki klasowej w miarę feudalizacji i powstanie chłopów 
saskich z r. 841/842.

Omawiając etap rozwoju Niemiec od początku X do połowy XI w. pro
spekt wysuwa jako główny czynnik genezy cesarstwa rzymskiego narodu 
niemieckiego potrzebę obrony przed najazdami Normanów i Węgrów. Włoską 
politykę królów niemieckich uznano w prospekcie za szkodliwą dla rozwoju 
Niemiec. Podkreślono dalej paralelność znaczenia państwa niemieckiego i pań
stwa kijowskiego wśród Słowian wschodnich jako dwu „wielkich państw euro
pejskich w okresie wczesnego feudalizmu”. Już w ramach omawianego okresu 
ekspansja feudałów niemieckich na Słowian zachodnich jest zdecydowanie 
potępiona, a powstanie Słowian połabskich z r. 983 określone zostało jako 
moment, który im zapewnił 150 lat niezawisłości.

Okres pełnego rozwoju feudalizmu rozczłonkowuje autor na następujące 
etapy:

I. Początek rozkwitu feudalizmu XI—XII w. (ostatnia szczegółowa data 
w konspekcie r. 1 1 2 2 ).

II. Niemcy XII—XIII w. (pierwsza szczegółowa data 1152, ostatnia 1250).
III. Etap rozwoju miast w XIII i XIV w.
Badacza polskiego zainteresuje twierdzenie upowszechnienia się trójpo- 

lówki dopiero na przestrzeni XI—XII w. oraz przyjęcie przez autorów istnie
nia jeszcze w XIII w. resztek wolnych chłopów (Fryzja). Gospodarce towa- 
rowo-pieniężnej przypisano bardzo wielką rolę. Uderza jednak, że genezę 
przejścia do renty pieniężnej na wsi upatruje się jedynie w potrzebach i dzia
łalności feudałów, a pomija rolę walki klasowej chłopów w genezie dokony- 
wających się przemian.

Ekspansji na wschód poświęcono w prospekcie cały dłuższy ustęp. Ujęcie 
tej sprawy jest w stosunku do rewizjonistycznej historiografii Niemiec Za
chodnich tak diametralnie przeciwne, że podajemy ten ustęp w dosłownym 
przekładzie jako mający dla czytelnika p o l s k i e g o  dokumentarną wartość:

1. Na pierwszym etapie feudalnej ekspansji niemieckiej przeciw Słowia
nom rabunki, plądrowania i trybuty stanowią główne motywy polityki za
borczej (margrabia Geron). Słowianie nadłabscy i nadbałtyccy znajdują się 
w tym czasie w stadium organizowania państw i dla obrony przed Niemcami



łączą się w coraz silniejszym stopniu w państwa plemienne (Stammesver- 
bande).

2. Obrona przed rozbójnikami feudalnymi przyśpiesza u Słowian połab- 
skich i nadbałtyckich wytworzenie się feudaliźmu. Ekspansja niemiecka ku 
wschodowi rozwija się nie dla przyczyn rasistowskich, ale dlatego, że Sło
wianie połabscy i bałtyccy nie wytworzyli jeszcze u siebie państwa feudalnego, 
które umożliwia koncentrację sił wojskowych.

3. Słowianie połabscy i nadbałtyccy nie otrzymują w swej walce o wolność 
pomocy ze strony Polski i Czech. Najeźdźcy dopiero od XII w. są w stanie 
usadowić się tu na stałe, ponieważ znajdują wówczas często pomoc u sło
wiańskiej arystokracji, która dla swych klasowych interesów sprzymierza się 
z niemieckimi feudałami.

4. W drugim okresie ekspansji na wschód w wypędzeniu i wytępieniu 
Słowian biorą udział: feudałowie, Kościół i kupcy. Osadza się niemieckich 
chłopów, którym zapewnia się początkowo szerokie przywileje, ponieważ feu^ 
dałowie w karczowaniu ziemi i w walce ze Słowianami skazani są na pomoc 
niemieckich chłopów. Serbom w marchii miśnieńskiej udaje się ujść zagładzie 
i germanizacji oraz zachować swą narodowość.

f b. W r. 1147 podczas drugiej krucjaty dokonano z motywów religijnych 
wyprawy łupieżczej. Następuje prawie zupełnie wytępienie Lutyków i Obotry- 
tów, którzy w następstwie tego znikają z historii.

6 . Najbardziej brutalne zniszczenie Słowian odbyło się we wschodnim 
Holsztynie ze strony hr. v. Schauenburg i w Brandenburgii ze strony Askań- 
czyków. Tam sięga swymi korzeniami junkierskie państwo pruskie, które 
miało odegrać tak tragiczną rolę w dziejach Niemiec.

7. Opór Słowian połabskich i nadbałtyckich ułatwił państwu polskiemu 
umocnienie się i oparcie próbom cesarzy uzależnienia go od nich na stałe. 
Natomiast król czeski popada przejściowo w zależność od Niemiec przy za
chowaniu wewnętrznej niezawisłości państwa czeskiego.

8 . W trzecim stadium ekspansja spoczywa przeważnie w rękach zakonu 
niemieckiego, którego pobyt w Palestynie stał się niepotrzebny; zakon ten, 
podobnie jak poprzednio Kawalerowie Mieczowi, zwraca się przeciwko Bał
tom. Buduje się wojskowe punkty oparcia, z których wychodzi wytępienie 
Prusaków. Tu mieści się następny korzeń junkierskiego państwa pruskiego. 
Rabunkowy kapitał kupiecki, zwłaszcza Lubeki, bierze udział w eksploato
waniu słowiańskich i bałtyckich terytoriów. Prawo magdeburskie i lubeckie 
wprowadza się w wielu miastach Europy wschodniej.

9. Zakon niemiecki usiłuje wkroczyć na teren księstwa nowogrodzkiego, 
zostaje jednak pokonany przez Ruś pod wodzą księcia Aleksandra Newskiego 
(bitwa na jeziorze Pejpus 1242).

10. Zakon niemiecki na skutek swej organizacji wewnętrznej i na skutek 
wzrastającej opozycji uciskanej ludności zbliża się do upadku. Po klęsce 
z r. 1410 zadanej przez państwo polsko-litewskie zostaje zmuszony uznać 
lenną zwierzchność Polski.

11. Ekspansja wschodnia ma doniosłe znaczenie dla narodu niemieckiego 
i narodów słowiańśkich. Osiedlenie się chłopów na wschodzie posiada dużą 
wagę dla zrozumienia stopnia napięcia walki klasowej w Niemczech.



Zauważyć przy tym wypadnie, że problem tzw. kolonizacji niemieckiej 
na terenach poza granicami państwa niemieckiego został w prospekcie chyba 
celowo zupełnie pominięty. Autorzy wyszli przy tym niewątpliwie z za
łożenia, że problem kolonizacji w XIII wieku dla krajów na wschód od 
Niemiec winni sami rozstrzygnąć badacze historii zainteresowanych narodów. 
Witając z całym uznaniem to prawdziwie internacjonalistyczne podejście hi
storyków niemieckich do tak drażliwych dotychczas zagadnień historyk polski 
wyrazić może jednak coś w rodzaju żalu, że cały ciężar rozpracowania tak 
ogromnego i skomplikowanego zagadnienia, korzeniami swymi sięgającego 
właśnie źródeł współczesnych stosunków wiejskich w Niemczech XII i XIII w,, 
ma spaść wyłącznie na jego barki. Może raczej należałoby dążyć na tym od
cinku do ścisłej współpracy uczonych demokratycznych Niemiec i Polski Lu
dowej, aby wspólnym wysiłkiem móc dać jak najszybciej choćby tymczasową, 
roboczą syntezę i odpowiedź na tak ważne dla obu narodów pytanie: co było 
prawdziwą przyczyną tak skomplikowanego, o międzynarodowym znaczeniu 
procesu, jakim była emigracja licznych rzesz chłopów niemieckich z Niemiec 
i napływ ich m. in. do Polski, którego rozmiarów nie należy przeceniać, ale 
także nie wolno nie doceniać.

W pewnym stopniu analogiczne jest przemilczenie rządów luksembur
skich w Czechach. Niewłączanie monarchii luksemburskiej ani zagrabionego 
przez nią Śląska do historii Niemiec jest politycznie wymowne i, dodajmy, jak 
najbardziej słuszne. Ale z drugiej strony trzeba podkreślić, że przemilczeć 
tych rzeczy w podręczniku historii Niemiec nie podobna, jak nie podobna prze
milczeć w podręczniku historii Polski ekspansji feudałów polskich na wschód. 
Sprawy te są zresztą tak blisko związane z wewnętrznymi stosunkami Nie
miec, że tak dla historyków czeskich, jak dla polskich wspólna ich analiza 
z historykami niemieckimi jest chyba niezbędna.

Tom II objąć ma według konspektu okresy: 1400—1648, 1648—1789, 
1789—1815, 1815—1849 i 1849—1871. Obecnie ogłoszony konspekt zawiera opra
cowanie tylko dwu okresów, a to 1400—1648 i 1648—1789.

Bardzo ważną pomocą dla historyków polskich będzie zawarte w tych 
częściach konspektu rozpracowanie z nowego, marksistowskiego punktu wi
dzenia stosunków powszechnodziejowych, zagadnienia przeobrażeń Kościoła 
w toku piętnastowiecznego ruchu soborowego, herezji ludowej we wczesnej 
reformacji itp.

Okres 1648—1789 jest w konspekcie rozczłonkowany na trzy etapy:
I. Niemcy pod wpływem skutków wojny trzydziestoletniej do schyłku 

XVII w.
II. Niemcy w czasie rozwoju manufaktur i wczesnego oświecenia (od 

schyłku XVII w. do połowy XVIII w.).
III. Niemcy w okresie przyśpieszonego rozwoju mieszczaństwa i rozkwitu 

oświecenia (od połowy XVIII w. do r. 1789).
Antysłowiańska, ekspansywna polityka czy to monarchii habsburskiej, 

czy hohenzollernowskich Prus znalazła zdecydowane potępienie. Dzieje we
wnętrzne zagrabionych prowincji słowiańskich, wśród nich Śląska, w wy
mowny sposób są prawie całkowicie pominięte (dopiero ^  ostatnim odcinku 
przykładowo wspomniane powstania chłopów śląskich z r. 1766). Szczegółowe



rozpracowanie stosunków wewnętrznopruskich i pruskiej drogi do kapita
lizmu ma również dla badaczy dziejów Śląska szczególne znaczenie.

Przy przeglądaniu całości konspektu nasuwa się pod pióro kilka uwag 
ogólnych przekraczających zakres spraw śląskoznawczych, jak również: waż
nego dla badań nad Śląskiem problemu stosunków polsko-niemieckich. Do
tyczą one w pierwszym rzędzie zagadnień periodyzacji tak gorąco dysku
towanych przy każdej próbie marksistowskiej syntezy dziejów jakiegoś tery
torium. Zastanawiający i bardzo instruktywny dla nauki polskiej jest fakt, 
iż wg podręcznika niemieckiego formacja feudalna rozpoczyna się dopiero 
z wiekiem VIII, a więc razem z objęciem władzy królewskiej w monarchii me- 
rowińskiej przez Karolingów. Okres poprzedni od końca wędrówki ludów do 
w. VIII wliczono w prospekcie całkiem słusznie do okresu przedfeudalnego. 
Na tym tle należałoby się niewątpliwie zastanowić, czy wliczenie przez auto-, 
rów podręcznika historii Polski okresu VI—IX w. do formacji feudalnej jest 
dla Polski metodycznie uzasadnione.

Interesuje również historyków polskich data końcowa odcinka „okres 
wczesnofeudalny“ ustalona dla Niemiec w prospekcie na połowę XI w. Jest 
to data (umowna) kończąca okres formowania się państwa feudalnego wokół 
silnej początkowo władzy monarszej jako najwyższego feudała a rozpoczy- 
pająca etap noszący w stosunkach polskich nazwę „rozdrobnienia feudalnego". 
Przyjęcie takiej właśnie daty dla stosunków niemieckich wydaje się być 
w pełni usprawiedliwione i zdaje się dowodzić, że okres, w którym dla feu- 
dałów poczęła być zbędna i uciążliwa władza najwyższego feudała-monarchy, 
rozpoczął się w Niemczech o wiek wcześniej niż w Polsce.

Zasada, jaką przyjęto przy periodyzacji wewnętrznej w ramach pierw
szego tomu: unikanie sztywnych, symbolicznych dat a operowanie stuleciami, 
wydaje się być słuszna i nawiązuje do istotnych przeobrażeń wśród zjawisk 
gospodarczo-społecznych kierujących w ostatniej instancji procesem histo
rycznym. Data końcowa tomu (ca r. 1400), na pierwszy rzut oka nieco sche
matyczna, znajduje również swoje głębokie uzasadnienie w zmianach, jakie 
zaszły na przełomie XIV/XV w., a więc w rozwoju sił produkcyjnych i sto
sunków produkcji, w ostatecznym ustaleniu się potęgi ekonomicznej miast 
razem z ostatecznym zwycięstwem renty pieniężnej i początkami przechodze
nia do systemu nowych form produkcji: nakładu czy wolnego najmu, dalej 
w ostatecznym upadku znaczenia klasy feudalnego rycerstwa, wreszcie wiąże 
się z początkiem długotrwałego okresu spotęgowania się walki klasowej 
w miastach i na wsi niemieckiej. Także wewnętrzne rozczłonkowanie okresu 
1648—1789 wychodzi z podobnych założeń biorąc pod uwagę w pierwszym 
rzędzie zmiany w stosunkach produkcji (choć niekiedy w wyniku wtórnego 
oddziaływania nadbudowy politycznej) i w natężeniu walki klasowej. Nato
miast dla wewnętrznego rozczłonkowania okresu 1400—1648 przyjęcie poszcze
gólnych stadiów rozwoju reformacji w Niemczech za punkt wyjścia perio-? 
dyzacji (r. 1517, 1525, 1555) czyni w pewnym stopniu wrażenie nieprzezwycię
żonego do końca automatycznego traktowania tej ostatniej. -

Uważałbym wreszcie za rzecz dyskusyjną, czy data 1789 — data rewolucji 
burżuazyjnej we Francji, nie symbolizująca natomiast zmian w dziejach 
Niemiec — winna stanowić dla nich cezurę periodyzacyjną. Jeżeli w tomie 
III przyjęto jako cezurę wewnętrzną nie r. 1917, a więc datę rewolucji paź-



dżiernikowej, ale ważną z punktu widzenia wypadków wewnętrznoniemie- 
ckich datę 1918, to podobnie może należałoby postąpić i w tym wypadku 
przyjmując ewentualnie cezurę lat 1804—1811, o ile nie r. 1848.

Zagadnienie drugie, które nasuwa porównawcze refleksje, to ilość miej
sca, jaką przewidziano w prospekcie dla poszczególnych okresów czy zagad
nień. Co prawda trudno tu o wnioski ścisłe — nigdzie bowiem nie przewi
dziano ilości stron — ale mimo to zastanawiają w  przyszłym podręczniku 
rozmiary przewidziane dla poszczególnych okresów. Cały pierwszy tom 
i przeważna część następnego mają być w założeniu poświęcone epoce feu
dalnej w Niemczech, a formacji kapitalizmu łącznie z okresem imperializmu 
jedynie koniec tomu II i tom III. Taki stosunek miejsca wywołuje pewne 
zdziwienie, chyba że przyjęlibyśmy zupełnie niewspółmierne rozmiary po
szczególnych tomów.

Dalszym zagadnieniem jest sprawa stosunku miejsca, jakie zajmie przy
puszczalnie w podręczniku omówienie sił i stosunków produkcji w zestawieniu 
z nadbudową polityczną i kulturalną. W przeciwstawieniu do prospektów 
podręcznika historii Polski, a dodajmy, i przygotowanych konspektów historii 
Śląska, konspekt niemiecki traktuje zasadniczo proces dziejowy jako niero
zerwalną całość nie poświęcając wyraźnych osobnych rozdziałów czy to roz
wojowi sił wytwórczych, czy stosunkom produkcji. Ma to oczywiście swoją 
poważną motywację metodologiczną. Ale po pierwsze nie zdołano przepro
wadzić tego konsekwentnie, bo np. rozwój kulturalny został wszędzie wy
odrębniony w osobne rozdziały. Po drugie, mimo że zasadniczo zredukowano 
miejsca poświęcone np. „wielkiej" polityce zagranicznej cesarstwa lub sto
sunkowi cesarstwa do papiestwa, rozwinięcie jednak niektórych punktów 
nasuwa obawy, czy przewaga problemów politycznych, powiedzmy we- 
wnętrznopolitycznych, nie jest jeszcze zbyt wielka a inne strony procesu 
dziejowego, np. rozwój sił wytwórczych, nie będą uwzględnione zbyt słabo 
lub czy wystąpi dostatecznie silnie aktywna rola mas ludowych na prze
strzeni całej epoki feudalnej i to zarówno w pracy gospodarczej, jak i w roz
woju kultury.

Są to wszystko pytania, które nasuwają się polskiemu historykowi 
z punktu widzenia rozwoju własnych zainteresowań i kształtowania się naszej 
pracy zespołowej. Na podręcznik niemiecki czekają przecież badacze polskiego 
średniowiecza z największą niecierpliwością, jako na ważną dla siebie pomoc.

Karol M arczyński

M. H a c k e l ,  FUR POLENS FREIHEIT, Berlin 1952, s. 404.
Charakter książki wyjaśnia bliżej podtytuł: „800 Jahre deutsch-polnischer 

Freundschaft in der deutschen Literatur". Jest to antologia poezji i prozy 
niemieckiej ukazująca istniejący od stuleci w narodzie niemieckim nurt ży
wej sympatii dla Polski. Z dużym uznaniem trzeba podkreślić, że wydawcy 
uwzględnili nie tylko czasy nowożytne i najnowsze, potraktowane rzecz zro
zumiała najobszerniej, ale sięgnęli też daleko wstecz do wieku XII.

Właśnie już na początku tego stulecia w 1109 r. powstaje pieśń o Bolesła
wie Krzywoustym, wysławiająca jego bohaterstwo w pełnych patosu słowach 
przebijających już z pierwszych wierszy tej pieśni: „Fiirst Bolesław, Held Bo


