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TRZECIA KONFERENCJA KOMISJI HISTORYCZNEJ 

POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEJ

W dniach 10—12 V br. odbyła się w Warszawie trzecia z kolei konferencja 
Komisji Historycznej Polsko-Czechosłowackiej przy IH PAN. Wypełniała ją w ca
łości problematyka dziejów najnowszych Czechosłowacji i Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej. Referaty wygłosili ze strony Czechosłowacji: M. Kropilak (15 let 
lid ov e-d em okra tickéh o  Č eskoslovenska), V. Kral (P ředpoklady  a vznik lidove-de-  
m okra tickéh o  Č eskoslovenska), A. Snejdárek (M ezinárodní situace a  p o litika  ČSR 
v letech  1945—1960 se zvláštním  zřete lem  je j ich  vztahů k  Polsku)-, ze strony pol
skiej S. Arnold (Stan, w arunki i p erspektyw y badań  n au kow ych  nad dziejam i p o l
sk ie j R zeczypospolitej Ludow ej).

Dyskusja wskazała na szereg dodatkowych elementów współpracy i wzajem
nych kontaktów polsko-czechosłowackich w okresie ostatniej wojny oraz budowy 
demokracji ludowych. Dużo czasu poświęcono problematyce badań nad dziejami 
najnowszymi, jako dyscyplinie naukowej stanowiącej integralną część nauki histo
rycznej ; szczególnie zaakcentowano sprawę metod badawczych w tym zakresie, 
ich specyfikę oraz kompleksowy charakter. Wysunięto też następujące postulaty 
do dalszej pracy komisji:

1. Komisja powinna możliwie w jak najszerszym zakresie uwzględnić w swym 
planie pracy badapia nad dziejami najnowszymi.

2. Na jednym z najbliższych posiedzeń Komisja winna przedyskutować wyniki, 
a pirzede wszystkim metody badawcze stosowane na tym odcinku w nauce oby
dwóch krajów.

3. Wydaje się celowe przygotowanie wspólnego zbioru rozpraw, grupującego 
prace obydwu krajów tego zakresu chronologicznego; artykuły te dotyczyłyby po
szczególnych zagadnień i etapów historii obu narodów po r. 1945.

4. Celem zapoznania zarówno historyków, jak i szerszych rzesz czytelników 
w obu krajach z wynikami badań nad okresem najnowszym stwierdzono celowość 
tłumaczenia ważniejszych prac z tego zakresu oraz wymiany informacji o stanie 
źródeł i badań będących w toku.

K a z i m i e r z  P o p i o ł e k

SESJA NAUKOWA W BERLINIE PlSWIĘCONA DRUGIEJ WOJNIE
ŚWIATOWEJ

W dniach od 14 do 19 XII 1959 odbyła się w Berlinie Sesja Naukowa Poświę
cona Dziejom Drugiej Wojny Światowej i roli w niej niemieckiego imperializmu. 
Sesja, zorganizowana przez Radziecko-Niemiecką Komisję Historyczną, zgromadziła 
około 600 uczestników, w tym również licznych gości zagranicznych reprezentują
cych ponad 20 państw. Najliczniejsza była oczywiście delegacja radziecka, następ



nie czechosłowacka licząca 10 członków i polska (8 osób), w której skład wchodzili 
przedstawiciele Instytutu Historii PAN, Zakładu Historii Partii i Wojskowego Biura 
Historycznego. Językiem obrad był: niemiecki, rosyjski, angielski, francuski i czę
ściowo hiszpański, na które tłumaczono zarówno plenarne, jak i sekcyjne wystą
pienia.

Nie sposób, oczywiście, w tym sprawozdaniu dać nawet bardzo ogólnej cha
rakterystyki wygłoszonych referatów plenarnych i licznych wystąpień sekcyjnych. 
Z konieczności więc ograniczyć się wypadnie tylko do zwrócenia uwagi i na nie
które zagadnienia. Spośród referatów plenarnych należy w pierwszym rzędzie zwró
cić uwagę na referat prof. J. Boltina (ZSRR), który zajął się zagadnieniem charak
teru drugiej wojny światowej. Wychodząc od ogólnej charakterystyki przygotowań 
i planów politycznych i militarnych państw imperialistycznych oraz analizując cha
rakter walki poszczególnych narodów, podkreśliwszy mocno bardzo złożony charak
ter tej wojny i jej specyfikę na różnych terenach, dla różnych narodów, Autor do
szedł do pewnych ogólnych wniosków, które — jak podkreślił w swym końcowym 
wystąpieniu — są wyrazem opinii również innych radzieckich historyków. Wojna 
ta — zdaniem referenta — przygotowana i rozpoczęta jako wojna imperialistyczna 
zmieniła swój charakter, przy czym w poszczególnych krajach stało się to w róż
nym okresie czasu. Wojna ta przerosła, dzięki aktywnemu udziałowi w niej zagro
żonych w swym narodowym bycie mas ludowych względnie pod ich rosnącym wpły
wem na rządy, w wojnę narodowowyzwoleńczą, wojnę sprawiedliwą. Ogromne zna
czenie w tym zakresie posiadało objęcie wojną Związku Radzieckiego. Jeżeli chodzi
0 sprawę polską, to warto tu przytoczyć dosłownie niektóre stwierdzenia referenta: 
„Niewątpliwie niemieccy faszyści, napadając na Polskę, dopuścili się jawnej agresji. 
Bieg wydarzeń zmusił burżuazyjno-obszarnicze państwo, polskie do walki z faszy
stowskimi Niemcami. Charakter wojny określa dla Polski jednak nie polityka re
akcyjnego rządu, tym bardziej że rząd ten obawiał się swego własnego narodu
1 nie chciał, i nie mógł powołać mas do aktywnej obrony przed agresją ... Polski 
naród, opuszczony przez własny rząd, usiłował wziąć w swoje ręce swój własny los 
... Widać wyraźnie narastanie oporu mas ludowych. Jeżeli obrona Westerplatte była 
wyrazem bohaterstwa armii, to obrona Warszawy stała się walką całego ludu 
przeciwko agresorowi. Nierówność sił i brak kierownictwa partii klasy robotniczej 
sprawiły jednak, że walka polskiego narodu mimo całego bohaterstwa nie mogła 
przynieść sukcesu i nie mogła wywrzeć wpływu na bieg wybuchłej w Europie woj
ny. W ten sposób walka polskiego narodu — w przeciwieństwie do polityki rządu — 
nosiła od początku charakter sprawiedliwy i wyzwoleńczy, chociaż zakres jej wobec 
istniejących warunków był ograniczony ...“

Prof. L. Stern (NRD) poświęcił swój referat plenarny analizie prawidłowości 
i nieodzowności klęski niemieckiego imperializmu w obu wojnach światowych, 
wskazując m. in. na to, że imperializm ten, wyrażający interesy niemieckich mo
nopoli, nie zdawał sobie sprawy z dysproporcji swych zaborczych dążeń z posiada
nymi siłami i możliwościami. Referent wskazał równocześnie bardzo mocno na 
istnienie obecnie w NRF podobnych poglądów i dążeń, podobnie jak dawniej nie 
biorących pod uwagę realnego układu sił i przede wszystkim faktu jego przesu
nięcia się na rzecz sił pokoju.

Prof. A. Jerusalimski (ZSRR) dokonał wnikliwej analizy ideologii niemieckiego 
imperializmu, wskazując na przykładzie obu wojen światowych, że była to zawsze 
ideologia wojny, zaborów i grabieży, maskowana różnego rodzaju oszukańczymi 
hasłami. W okresie międzywojennym były to przede wszystkim hasła antykomu- 
nizmu; obecnie te same zaborcze cele pokrywa się hasłami obrony zachodniej kul
tury, wolności, humanizmu.



Wiele ciekawego materiału dostarczył referat gen. N. Pawlenki (ZSRR), który 
w oparciu o szereg konkretnych danych liczbowych wykazał niezbicie decydującą 
rolę Związku Radzieckiego w rozgromieniu faszystowskich Niemiec. Sprowadziwszy 
do właściwych rozmiarów pomoc zachodnich aliantów dla Związku Radzieckiego, 
wykazał równocześnie, że nawet w zaopatrzeniu materiałowym armii radzieckiej 
główną rolę odegrał przemysł krajowy, nie mówiąc już o tym, że armia radziecka 
walczyła z głównymi i najlepszymi siłami armii niemieckiej, ona kosztem naj
większych ofiar zadała jej największe straty, ona odniosła decydujące dla wyniku 
całej wojny zwycięstwa.

L. Einicke (NRD) omówił rolę antyfaszystowskiego ruchu oporu narodów 
w walce z hitlerowską agresją, podkreślając, że ruch ten odegrał bardzo ważną 
rolę. Zagadnienie to poruszone było następnie w wielu wystąpieniach sekcyjnych, 
które na przykładzie poszczególnych narodów charakteryzowały rolę ich ruchu 
oporu w pokonaniu niemieckiego faszyzmu. Podniosły się jednak w związku z tym 
pewne zastrzeżenia, aby nie wyolbrzymiać tego ruchu, a zwłaszcza jego znaczenia 
i roli ponad słuszną miarę, który przede wszystkim oceniać trzeba jako wspaniały 
wyraz patriotyzmu szerokich mas ludowych różnych narodów, który — jeżeli chodzi
0 naród niemiecki — ratował przede wszystkim jego dobre imię i honor. Odnosi 
się to również do walki partyzanckiej, która miała również swoje znaczenie dla 
przebiegu działań wojennych, ale przecież nie partyzantka, ale walcząca na fron
cie armia radziecka zadała agresorowi decydujące ciosy. W swym referacie L. Eini- 
cke za słabo jednak uwzględnił polski ruch oporu, o którym miał bardzo niewiele 
do powiedzenia. Częściowo przynajmniej brak ten został przez tegoż Referenta uzu
pełniony w Jego wystąpieniu dyskusyjnym w sekcji, gdy po referacie doc. Madajczy- 
ka podkreślił duże znaczenie oporu polskich chłopów i polskiej partyzantki dla 
pohamowania hitlerowskich planów wysiedlenia Zamojszczyzny.

Sprawy polskiego ruchu oporu, różnorodność jego form i udział w nim całego 
narodu bez względu na dzielące go różnice polityczne przedstawił w swym wystą
pieniu na plenum prof. gen. S. Okęcki, który równocześnie mocno podkreślił słusz
ność koncepcji politycznej i taktyki ruchu związanego z lewicą. Referat ten po
zwolił na zapoznanie uczestników w sposób przynajmniej najogólniejszy z proble
matyką polskiego ruchu oporu. Szkoda tylko, że referat ten, nie przewidziany po
czątkowo w programie zebrania plenarnego, przygotowany w ostatniej chwili
1 wobec tego tłumaczony bezpośrednio w czasie wygłaszania, oddany został na 
skutek tego miejscami w sposób nieco zniekształcony, z niemałymi lukami.

Wymienić wreszcie trzeba trzy pozostałe, bardzo również ciekawe referaty ple
narne: gen. J. Zukertorta (NRD) o niemieckim imperializmie i legendzie o wojnie 
prewencyjnej Niemiec hitlerowskich przeciwko Związkowi Radzieckiemu, dr.
D. Mielnikowa (ZSRR) o światowym znaczeniu zwycięstwa miłujących pokój naro
dów nad niemieckim imperializmem w drugiej wojnie światowej i dr. S. Doern- 
berga (NRD) o roli Niemieckiej Republiki Demokratycznej w walce przeciwko 
niemieckiemu imperializmowi i militaryzmówi.

Poza posiedzeniami plenarnymi sesja pracowała w 4 sekcjach. Z powodu dużej 
ilości zgłoszeń tylko część przygotowanych referatów została wygłoszona, przy czym 
kurtuazyjni gospodarze dopuścili do głosu wszystkich zagranicznych gości, odkła
dając do protokołu wiele z przygotowanych przez ich pracowników wystąpień. Nim 
przejdziemy do krótkiego scharakteryzowania obrad poszczególnych sekcji, pod
kreślić trzeba, że dały one bardzo wiele nowego, nieraz bardzo szczegółowego, ma
teriału do omawianych zagadnień.

Sekcja Pierwsza poświęcona była problemowi przygotowania drugiej wojny 
światowej przez niemiecki imperializm, przy czym skoncentrowano się w szcze
gólności nad następującymi zagadnieniami: rola niemieckiego kapitału finansowego
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w przygotowaniu wojny, przygotowywanie wojny pod względem ideologicznym, na 
forum wewnętrznym i zagranicznym, wreszcie w dziedzinie wojskowej. Na 50 
zgłoszonych w tej sekcji wystąpień 17 musiano złożyć do protokołu.

Sekcja Druga zajmowała się zagadnieniem roli niemieckiego imperializmu 
w czasie wojny i jego militarną, gospodarczą i moralno-polityczną klęską. Dyskusja 
w tej sekcji, w której wzięło udział 29 uczestników (9 głosów złożono do protokołu), 
skupiła się wokół zagadnienia charakteru i periodyzacji wojny, polityki państw 
zachodnich i neutralnych wobec Niemiec hitlerowskich. Żywą dyskusję wywołało 
pytanie, jakie wydarzenie w ciągu tej wojny uznać należy za przełomowe, przy czym 
podkreślono, że należy je widzieć w trzech faktach: bitwie o Moskwę, obronie Sta
lingradu i bitwie pod Kurskiem. Od tej bowiem chwili armia niemiecka, utraciła 
definitywnie inicjatywę bojową. Łączyły się z tym zagadnieniem również wypo
wiedzi wskazujące nie tylko na militarne, ale również i moralno-polityczne znacze
nie tych wydarzeń, w szczególności bitwy stalingradzkiej. Ciekawą dyskusję wy
wołało też twierdzenie jednego z referentów, że pokonanie przez Niemcy w tej 
wojnie Polski nie miało poważniejszego strategicznego znaczenia. Twierdzenie to 
nie ostało się jednak w toku żywej dyskusji, w której wzięło udział kilku uczestni
ków, głównie wojskowych, m. in. członek delegacji polskiej płk mgr J. Zamojski.

Sekcja Trzecia poświęcona była zagadnieniu polityki hitlerowskiego imperializ
mu na okupowanych terenach oraz ruchu oporu w Niemczech i krajach okupowa
nych. Omawiając problem rabunkowej gospodarki w krajach okupowanych, szcze
gólnie dużo uwagi zwrócono i w oparciu o bogaty materiał wskazano na bezpośred
ni czy pośredni udział w tej grabieży niemieckich monopoli czerpiących z tego 
ogromne zyski. Podkreślano równocześnie, że te same monopole, często ci sami 
ludzie, odgrywają obecnie dużą, nieraz decydującą, rolę w życiu gospodarczym 
i politycznym NRF. Omawiając ruch oporu, wielu mówców podkreśliło mocno kie
rowniczą rolę w tej dziedzinie w różnych krajach klasy robotniczej i komunistycz
nych partii w szczególności. Szereg wystąpień poświęconych było ruchowi oporu 
w Niemczech (ze szczególnym uwzględnieniem puczu lipcowego), a zwłaszcza party
zantce na różnych terenach, o czym mówili przedstawiciele różnych narodów. Wy
stąpienia te dostarczyły przeważnie wiele nowego, ciekawego materiału. Ujawniła 
się co prawda w niektórych wystąpieniach tendencja do wyolbrzymiania ponad 
słuszną miarę znaczenia tych form walki, co jednak spotkało się ze sprzeciwami, 
sprowadzającymi to zagadnienie w poszczególnych państwach do skromniejszych 
nieco, bardziej ograniczonych rozmiarów, bez najmniejszego równocześnie lekce
ważenia czy podawania w wątpliwość wartości i znaczenia tej formy walki mas 
ludowych.

Czwarta Sekcja zajmowała się zagadnieniem powstania i rozwoju demokratycz
nych Niemiec i stawianych temu rozwojowi przeszkód na terenie NRF i w zachod
nim Berlinie. Z 44 zgłoszonych tutaj referatów wygłoszono 30. W dyskusji, w której 
obok historyków brali udział również prawnicy, ekonomiści, historycy literatury, 
filozofowie, oświetlano ten problem bardzo szeroko i wszechstronnie, chociaż nie 
zawsze dostatecznie głęboko. Szerszą dyskusję wywołało w tej sekcji zagadnienie 
słuszności i prawności — w świetle istniejących traktatów międzynarodowych 
i prawa międzynarodowego — procesu norymberskiego. Zagadnienie to ujął następ
nie na końcowym posiedzeniu plenarnym L. Smirnow (ZSRR).

Trzeba na końcu nieco uwagi poświęcić z jednej strony udziałowi polskiej dele
gacji w Sesji, a z drugiej temu, jakie miejsce w jej obradach zajęła sprawa polska. 
Polscy uczestnicy Sesji wygłosili szereg referatów sekcyjnych oraz brali udział 
w dyskusjach. Poza omówionym już wystąpieniem S. Okęckiego na posiedzeniu ple
narnym w Sekcji Drugiej wygłosili referaty: Z. Staniecki (Wojsk. Inst. Hist.), Nie
które zagadnienia w ojny 1939 roku  w Polsce, W. Malinowski (Zakł. Hist. Partii),



Udział p o lsk ie j k lasy  robotn iczej w obron ie W arszaw y w e w rześniu 1939, K. Popio
łek (Inst. Hist. PAN), W pływ k lęsk i stalingradzkiej na postaw ę i n astroje w N iem 
czech  w św ietle spraw ozdań  policyjnych, J. Zamojski (Wojsk. Inst. Hist.), N iektóre  
problem y charakteru  i periodyzacji w ojny w yzw oleńczej narodu polskiego 1939— 
1945 (złożone do protokołu). W Sekcji Trzeciej: K. Popiołek, O m etodach  eksterm i
n acji p o lsk ie j ludności na Ś ląsku  w czasie II  w ojny św iatow ej, C. Madajczyk (Inst. 
Hist. PAN), O w ysied len iach  przeprow adzonych przez h itlerow ców  na ziem iach  p o l
sk ich , A. Kamiński, Faszystow skie obozy koncentracyjn e ja k o  z jaw isko  socja lne  
i ekonom iczne, B. Kobuszewski (Wojsk. Inst. Hist.), Ruch oporu na w schodnich  tere
n ach  P olski w łączonych do Rzeszy, S. Okęcki (Inst. Hist. PAN), W spółpraca polsk ich  
i n iem ieckich  partyzantów  w w alkach  drugiej w ojny św iatow ej. Jeżeli zaś idzie
0 sprawy polskie, to — jak już poprzednio wspomniano — poświęcono im, jak się 
wydaje, mniej chyba uwagi, niż na to z punktu widzenia ich znaczenia i roli w tej 
wojnie zasługiwały. Sprawy te wystąpiły mocniej w obradach sekcyjnych dzięki wy
stąpieniu polskich referentów, jak i niektórych dyskutantów. Dotyczy to w szcze
gólności znaczenia kampanii w Polsce i polskiego ruchu oporu.

Sesja berlińska, stanowiąca dalszy ciąg zapoczątkowanej przed dwoma laty 
w Lipsku dyskusji nad problemem przygotowania i przebiegiem drugiej wojny 
światowej, pozwoliła przez skupienie nad tą problematyką poważnej ilości star
szych i młodszych pracowników naukowych NRD wydobyć wiele nowego materiału, 
co przy współudziale historyków innych krajów wzbogaciło niewątpliwie stan wie
dzy o tej wojnie, jej genezie, przebiegu, celach i charakterze. Obok niewątpliwego 
naukowego znaczenia tej konferencji podkreślić też trzeba jej znaczenie polityczne. 
Dawały temu wyraz nie tylko wystąpienia oficjalne w momencie zagajenia i zakoń
czenia sesji. Nuta ta brzmiała bardzo silnie w szeregu referatów i głosów dyskusyj
nych. Bardzo często i bardzo słusznie wskazywano w oparciu o niezbite dowody
1 argumenty na istnienie i działalność w NRF tych samych sił i ludzi, którzy na 
naród niemiecki i tyle innych narodów sprowadzili katastrofę ostatniej wojny, 
wskazywano ich prawdziwe cele, demaskując dymne zasłony i fałsze. Na konferen
cji tej mocny wyraz znalazła silna więź nauki historycznej z współczesnym życiem 
narodów. Podkreślił to też wyraźnie skierowany do uczestników konferencji list Ko
mitetu Centralnego SED, szereg przemówień, jak wreszcie uchwalona przez konfe
rencję deklaracja.

W podsumowaniu Sesji organizatorzy jej podkreślili jako jej słabą stronę, że 
nie wszystkie referaty były dostatecznie pogłębione, że niemało jeszcze w dotych
czasowym dorobku nauki historycznej w omawianej dziedzinie istnieje braków 
i luk, że wobec tego zagadnienie to winno nadal stać w centrum zainteresowań 
i prac historyków NRD. Zgodzić się wypadnie w całej pełni ze stwierdzeniami pod
sumowującymi sesję i z opiniami wypowiadanymi zarówno przez niemieckich, jak 
i innych kolegów, że sesja ta była poważnym osiągnięciem naukowym, że dostar
czyła już do tej pory sporo nowych materiałów, spostrzeżeń i sądów, że zapłodniła 
dalsze prace, wskazując im kierunek, że równocześnie miała ona bardzo istotne zna
czenie polityczne w walce, jaką cała postępowa ludzkość toczy dziś w obronie czło
wieka i jego wolności przeciwko tym wszystkim siłom, które by w interesie im
perialistycznych dążeń chciały zakłócić pokój. Przywitać należy z zadowoleniem 
zapowiedzi organizatorów sesji, że jej wyniki opublikowane zostaną w niedługim 
czasie w postaci parotomowego wydawnictwa, w którym znajdą się zarówno 
znacznie poszerzone teksty wygłoszonych referatów, jak i te wszystkie, które 
z braku czasu nie mogły zostać wygłoszone.

Wypadnie na końcu podkreślić doskonałą organizację sesji, jak i niezwykłą 
gościnnośę gospodarzy.


