
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



lesław, Kennst du denn weder Ruh noch Schlaf?“ Pieśń ta śpiewana po nie
miecku po zwycięstwie Krzywoustego nad cesarzem Henrykiem V zachowała 
się w przekładzie łacińskim do roku 1785, kiedy to znowu przełożono ją na 
język niemiecki. Pieśń ludowa z 1574* r. szydząca z ucieczki Henryka Wale- 
zego z Polski już w pierwszym wierszu zawiera serdeczne pozdrowienia dla 
Polski. Inny wiersz napisany w 1654 r. przez nieznanego autora z okazji 
dwusetnej rocznicy przyłączenia Gdańska do Polski jest wyrazem stanowiska 
mieszczaństwa pragnącego wiecznej i nierozerwalnej łączności Gdańska 
z Polską: „Du auch, Danzig werthe Stadt, Wunsche, dass der Konig lebe... 
Dass auch du in Einigkeit Bliihen mogest allezeit”. Pieśń ludowa z 1683 r. 
sławi bohaterstwo oręża polskiego, który odepchnął Turków spod Wiednia: 
„Wien... Polen hat mit seinem Adler Deinen Adler abgelost”.

W okresie rozbiorów Polski odzywają się wśród Niemców głosy gorą
cego protestu przeciwko użyciu przemocy wobec niej ze strony zaborczych 
sąsiadów. W antologii znajdujemy pieśń ludową piętnującą pierwszy rozbiór 
Polski. Pełen płomiennego oburzenia przeciw rozbiorowi jest wiersz Schu
berta Polen, poprzedzony niewierszowanym stwierdzeniem, że „nieszczęśliwy 
jest kraj, gdzie tyle tysięcy stworzonych do nieśmiertelności współbraci tęskni 
za pokojem i wolnością; kiedy skończy się jego skarga?” Nie były to jedynie 
chwilowe odruchy potępienia polityki zaborów; znajdą one swój wyraz także 
później w Skardze miasta Gdańska nieznanego autora z 1783 r., w liście For
stera z 1786 r., w wierszu Pfeffela z 1781, w wierszu Falka i in.

Nurt sympatii dla Polski wzmaga się w latach dziewięćdziesiątych XVIII 
stulecia w wyniku drugiego i trzeciego rozbioru. Powstanie kościuszkowskie 
usiłowało złamać niewolę narzuconą przez zaborców. Z tego okresu pochodzi 
wiersz Herdera Germanien, tchnący gorącą sympatią dla narodu polskiego; 
warto zwrócić uwagę, że Herder nie traktuje magnaterii polskiej i szlachty 
jako części narodu polskiego, gdyż mówi, że w chwili klęski rozbiorów nie 
przyszli oni Polsce z pomocą. Powstanie kościuszkowskie, drugi i trzeci roz
biór Polski są również tematem wierszy Wernera. Anonimowy wiersz z 1797 r. 
Letzte Hoffnung posyła Dąbrowskiemu organizującemu polskie legiony we 
Włoszech gorące życzenia: „Fiihre siegend sein Werk zu dem erhabnen Ziel“.

Okres powstania listopadowego przynosi niezwykłe ożywienie tematyki 
polskiej w literaturze niemieckiej. Entuzjastyczne poparcie, szczere, pło
mienne sympatie dla Polaków walczących o niepodległość własnej ojczyzny 
w powstaniu, pełne współczucia wyrazy dla nich po upadku powstania, uzna
nie dla bohaterskiego wysiłku narodu polskiego — oto czym tchnie m. in. 
tematyka tak wybitnych poetów niemieckich, jak Uland, Harring, Laube, 
Platen i inni.

Powstanie krakowskie 1846 r. wita Hergwegh z radością jako wezwanie 
do boju o wolność Polski; wezwanie to skierowuje do całej Europy zobowią
zując ją do pomocy powstańcom. Sprawa polska była dla niego zagadnieniem 
międzynarodowym i łączyła się ściśle z problemem niemieckim, co uwydatnia 
się zwłaszcza w wierszu Polens Sache, deutsche Sache. W odezwie do pol
skich demokratów w 1848 r. Hergwegh z całą mocą podkreśla, że „die pol- 
nische Frage ist eine Lebensfrage fur uns und fur euch“. Autor jasno zdaje 
sobie sprawę z tego, że interes Polski łączy się ściśle z interesem narodowym 
Niemiec i że zarówno problem niemiecki, jak polski może być rozwiązany



drogą społecznej rewolucji. „Nie ma wolnych Niemiec bez wolnej Polski, nie 
ma wolnej Polski bez wolnych Niemiec11 — oto stanowisko Hergwegha wobec 
Polski. Nie trzeba- oczywiście tutaj przypominać o stosunku Marksa i Engelsa 
do Polski zarówno w okresie wiosny ludów, jak też powstania styczniowego. 
Odbudowę Polski łączyli oni z koniecznością zjednoczenia Niemiec na za
sadach demokratycznych, z rewolucją społeczną w skali międzynarodowej.

W okresie powstania styczniowego nie byli oni jedynymi Niemcami uzna
jącymi prawo Polski do niepodległości. Kinkel, radykalny demokrata, pisał 
w 1863 r.: „Polens Auferstehung — die Starkę Deutschlands11; dotychczasowe 
powstania polskie, jak twierdził, nie udawały się, ponieważ chłopi nie brali 
w nich masowego udziału.

Oprócz fragmentów prac publicystycznych Kinkela umieszczono w anto
logii ciekawy wyjątek odezwy zredagowanej przez jednego z niemieckich 
emigrantów politycznych, Kellera, w imieniu Prowizorycznego Komitetu dla 
popierania Polaków w Zurychu do mieszkańców tego miasta — odezwa wy
raża zdecydowany protest przeciw narodowemu uciskowi Polaków. Na uwagę 
zasługuje również wyjątek z wiersza Freiligratha Fur Julius Mosen z 1863 r., 
w którym autor z entuzjazmem wita powstanie styczniowe i wojnę w Stanach 
Zjednoczonych jako zjawiska wstrząsające „dwoma światami"; wiadomość 
o powstańczym zrywie Polaków przyjmuje okrzykiem pełnym rewolucyjnej 
mocy: „Hoch die Unterjochten". Lata 1863—1914 stanowią zupełną lukę 
w antologii, przerywa ją dopiero wiersz Fangora kończący się akcentem moc
nej wiary w odrodzenie Polski. Z okresu pierwszej wojny światowej zwra
cają uwagę między innymi wiersze Rudolfa Leonharda, współczesnego poety 
niemieckiego, autora przedmowy do tego wydawnictwa. Wiersze te przepo
jone są głębokim internacjonalizmem, znajdującym swój wyraz choćby w na
stępującym zdaniu: „Da ist kein Bruch, wo Deutschland an Polen stósst". 
Przyszedł rok 1918. Imperializm niemiecki został złamany. Ponad Europą 
wznosiła się fala rewolucji proletariackiej zwiastującej nową erę socjalizmu 
w życiu narodów. Zacieśnia się poczucie międzynarodowej solidarności prole
tariatu różnych narodów. Daje temu wyraz zamieszczony w antologii list Ka
rola Liebknechta, wysłany w imieniu Spartakusa do KPP, kończący się m. in. 
hasłami: Niech żyje rewolucja socjalna proletariatu polskiego. Niech żyje 
socjalna rewolucja proletariatu niemieckiego.

Pełną solidarność z polskim proletariatem walczącym z sanacją w okresie 
dwudziestolecia wyrażał Ernst Thalmann w imieniu walczącego z faszyzmem 
proletariatu niemieckiego.

Zamieszczony w antologii fragment oświadczenia Komitetu Centralnego 
KPD z grudnia 1939 jest głosem postępowych sił narodu niemieckiego, nie
mieckiej klasy robotniczej potępiającej jak najostrzej „ucisk narodowy, stra
szliwy terror, jak też formy germanizacji stosowane przez niemieckiego oku
panta"; w oświadczeniu tym KC KPD wzywa klasę robotniczą Niemiec, Czech, 
Austrii i Polski do walki z hitleryzmem.

W słowach pełnych bólu, goryczy i serdecznego współczucia dla narodu 
polskiego ujarzmionego przez hitleryzm pisze o roku 1939 Bertholt Brecht.

Ostatnia wreszcie, najszerzej potraktowana część antologii obejmuje okres 
powojenny; są to wiersze, przemówienia, reportaże, świadczące o rozkwicie 
tematyki polskiej w powojennej literaturze niemieckiej.



Antologia posiada duże znaczenie polityczne. Zwracali już na to uwagę 
Marian Podkowiński (Trybuna Ludu z 5 VII 1953) oraz Jacek Bocheński 
(Nowe Drogi, 1953, nr 12). Podkowiński trafnie nazywa ją „antologią przy
jaźni". Istotnie, wskazuje ona na przyjazny Polsce nurt piśmiennictwa w histo
rii literatury niemieckiej od czasów najdawniejszych, który potęgował się 
zwłaszcza wtedy, gdy naród polski chwytał za oręż, aby wywalczyć sobie nie
podległość.

Książka O wolność Polski jest dowodem, że obok wstecznych i obcych 
masom narodu niemieckiego tradycji nienawiści do Polski wyolbrzymianych 
przez propagandę niemieckich klas posiadających istniał zawsze żywy w naro
dzie niemieckim nurt przyjaźni dla Polski. Jest rzeczą godną uwagi i moc
nego podkreślenia, że te właśnie tradycje przyjaźni łączyły się w sposób naj
bardziej ścisły z siłami postępu społecznego w Niemczech. Niemieckie trady
cje piśmiennicze o tematyce polskiej reprezentowały równocześnie wysokie 
nieprzemijające walory artystyczne.

Mieczysław Pater

R. K i e r s n o w s k i ,  WAŁY SLĄSKIE (Przegląd Zachodni, 1950, 
s. 152—192).

_Nazwą wałów śląskich oznacza się w literaturze podwójny pas fortyfi
kacji ziemnych ciągnący się z jednej strony przeważnie wzdłuż prawego 
brzegu Bobru (z przekroczeniem go jedynie między Sierakowem a Iławą), 
a z drugiej po lewym brzegu Nysy Łużyckiej, którą jedynie między 'Przewo
zem a Czerwonogrodem przekracza. Nadbobrzański pas, szeroki miejscami 
na 40—45 m, składający się z podwójnych a niekiedy potrójnych wałów i ro
wów, z ziemią wyrzucaną konsekwentnie na zachód względnie południe, ciąg
nie się schodami od punktu oznaczonego jako Dreigrenzen koło Studzianki 
poprzez Pogorzele, okolice na południe od Piotrowic, dalej na zachód ku 
Bobrowi między Lesznem a Sierakowem, aż mniej więcej do punktu skrzyżo
wania się 15°30' długości wschodniej Greenwich i 51°30' szerokości północ
nej, skąd przypuszczalnie (ślady dziś na tym odcinku zanikły) do Iławy i dalej 
z lekkim odchyleniem ku zachodowi do Janowiec (odcinek ten istniał jeszcze 
w J^IX w.) a następnie, po dłuższej ewentualnie przerwie, od Marcinowa do 
Niwisk i dalej przypuszczalnie (znów wszelkich śladów na tym odcinku brak) 
do Krosna nad Odrą.

Bobrzański odcinek wałów śląskich stał się przedmiotem ciekawego stu
dium dra Kiersnowskiego, który zebrawszy skrzętnie całą literaturę histo
ryczną i archeologiczną przedmiotu, zwiedziwszy cały ten pas osobiście 
w r. 1949, daje nową próbę wyjaśnienia genezy tych wałów, genezy tak spor
nej dotychczas w literaturze niemieckiej i polskiej. Dość przecież przypom
nieć, że czas ich powstania określa się dotychczas z dość dużą dowolnością 
na okres między połową X w. a r. 1157, a za twórców tych wałów uważa się 
bądź feudalne państwo polskie Mieszka czy Chrobrego, bądź nawet margra
biego Gerona *.

Autor zebrawszy obecnie skrzętnie wszelkie wiadomości wykopaliskowe 
będące wynikiem dotychczasowych badań nad wałami i przeprowadziwszy sam 1

1 Wyczerpujący spis literatury podaje autor na s. 154 przyp. 1 i s. 187 
przyp. 151.


