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POJĘCIE NARODOWOSCI I STOSUNKI NIEMIECKO-SŁOWIA�SKIE 

W ŚREDNIOWIECZU W NAJNOWSZEJ HISTORIOGRAFII 

Do zrozumienia rozwoju poczucia narodowościowego oraz rozwoju 
stosunków niemiecko-słowiańskich we wczesnym i rozwiniętym średnio
wieczu potrzebne jest wprowadzenie pewnych ogólnych pojęć o znacze
niu etnicznym oraz prześledzenie, jak te pojęcia były rozumiane w histo
riografii mediewistycznej od chwili swego powstania aż do ostatnich lat. 

Chociaż, jak stwierdził ostatnio A. Gieysztor 1, praca M. Handels
mana 2, opublikowana zaraz po I wojnie światowej i' niewątpliwie pod 
znacznym wpływem odzyskania niepodległości, nie znalazła naśladow
ców, stanowiąc odosobnioną próbę prześledzenia historii kształtowania 
się narodowości, to jednak przynosi ona jedną z pierwszych prób zdefi
niowania podstawowego w tym zakresie pojęcia, tj. samej narodowości. 
„Narodowość - czytamy - wszędzie będzie świadomością zbiorową 
łączności, tkwiącą głęboko, wewnętrznie, będzie świadomością godności 
wspólnej, łącznikiem wiążącym grupy ludzi, przede wszystkim mówią
cych wspólnym językiem, zazwyczaj także z terytorium. Jednakże zja
wiska etniczne, terytorialne i państwowe, nie stanowią pierwiastka ko
niecznego istnienia narodowości, są tfl tylko ramy zewnętrzne, na któ
rych wspiera się świadomość, ramy naturalne i przeważnie powszechne. 
Narodowość to zjawisko tkwiące w dziedzinie psychiki zbiorowej, jest 
świadomością historycznie wytworzoną, masową lecz indywidualnie 
ujawnioną" 3• Chociaż wskutek chęci autora objęcia definicją zbyt wielu 
różnych elementów traci ona na przejrzystości i precyzji, niemniej za
wiera pierwiastki podnoszone w innych podobnych próbach historiografii 
nowożytnej. I tak w opublikowanej przed niewielu laty monografii, 
w której K. G. Hugelmann przedstawił najobszerniej problematykę na
rodowościową średniowiecza, podał on definicję narodowości idącą w tym 
samym w zasadzie kierunku. Po stwierdzeniu bowiem, że naród może 
istnieć bez wspólnego terytorium, jak starożytni Grecy lub Niemcy po 

1 A. Gieysztor, Więź narodowa i regionaina w polskim .fredniowieczu (Pol

ska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo, spoleczei1stwo, kultura. Pod red. A. Giey

sztora, Warszawa 1972, tu por. s. 9). 

! M. H a n d e I s m a n, Rozwój narodov.;ości współczesnej, Warszawa 1923.
1 Tamże, �. 5.
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1806 r., odnosi on „das Wort Nation nur fur geschichtstiefe, aber auch 
fur alle geschichtstiefen Volker ( �·Yn.), d.h. filr jene, die mindestens in 
einer filhrenden Schicht die Erinnerung ihrer Lauf der Zeit, an ihnen 

sich erfilllenden Schicksale von Geschlecht zu Geschlecht bewahren" ł_ 

Jak nietrudno stwierdzić, dwa istotne składniki tkwią w obu cytowanych 
definicjach, mianowicie, że poczucie narodowości tkwi w psychice pew
nej zbiorowości ludzkiej i ma charakter historyczny, tj. powstaje, roz

wija się, a także zanika i z biegiem czasu ginie. 
Jeszcze jeden element definicji Hugelmana wymaga osobnego 

wyjaśnienia. Twierdzi on bowiem, że owe poczucie wspólnoty historycz
nego losu może być odczmvane przynajmniej przez wiodącą warstwę 
społeczną. Warto chyba w związku z tym przytoczyć zaadaptowane przez 
Gieysztora poglądy S. Ossowskiego, według którego w każdej zbioro

wości ludzkiej występuje grupa świadoma oraz ta, którą ta świadomość
obejmuje s. Uściśla to poglądy Hugelmanna na elitarny w pewnych 
okresach czasu charakter poczucia narodowościowego. 

Niezależnie od określenia narodowości jako psychicznie odczuwalnej 
\vspólnoty ludzkiej istnieją jej namacalne i wskutek tego łatwe do wy
odrębnienia elementy, komponenty narodowości czy narodu. Jedna 
z nich, choć w czasach nowożytnych powszechnie występuje, nie jest 
jednak wedle Hugelmanna konieczna 6. Jest to państwo narodowe. Cho
dzi jednak nie o elementy możliwe do wykluczenia, lecz o takie, jakie 
zazwyczaj wchodzą w skład treści pojęcia narodowości. 

Składnikami tymi zajmowali się najbardziej szczegółowo P. Goerlich 
i Hugelmann. Pierwszy z nich włączył do zakresu treści pojęcie narodo
wości wbrew zdaniu Hugelmanna, też pojęcie państwa, a także język 
i podkreślony wyżej pierwiastek duchowy określony przez niego jako 
,,Zusammengehi:irigkeitswille" lub „Gemeinschaftsgefilhl" 1. Z jego dal
szych wywodów wynika, iż w wypadku występowania między grupami 
etnicznymi różnic religijnych skłonny jest przyznać ważną rolę w cemen
towaniu grupy etnicznej wspólnocie religijnej. Dotyczyło to np. stosunku 
Niemców do Słowian do czasu przyjęcia przez tych ostatnich chrześci
jaństwa 8. Później zarzucano im nieraz zły chrześcijanizm 9. Hugelmann 

·1 K. G. Hu g c Im a n n. Staemmc, Xat.ion mlC! National8tant im Mittelaiter,,

Wt,erzburg 1955. �. 248--249. 

; Gieysztor. op. cit., s. 20. 

r. Hu g e I rn a n n, op. cit., ,. 248, por. też �- 250. gdzie autor bliżej precyzuje·

pojc;cic państwa narodowego. 

; P. Go erl i c h. Zum Fra,1c des Naiionalbewusstsiens in ostdeutschen QueUen 

des 1:!. bis J.;. Jahrhunc/erts, M,irburg 1964. s. 9; por. Gieysztor, op. cit., s. 15, 

gdzie podaje jak<> prz�·k!ad poczucia wspólnoty niemiecki termin „Wir-Bewusst

sein" .. 

s Goerlich. op. cit.. ,. 117 nn. 

9 Tamże, s. 146. 
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natomiast przypisuje większą rolę wspólnocie językowej, przy czym 
czynnik ten występuje np. w postaci pogardy okazywanej przez władców 
niemieckich językom romańskim i słowiańskim 10. Podobnie w kontak
tach z wysoko postawionymi przedstawicielami obcych narodowości uży
wano ostentacyjnie języka niemieckiego. Po języku idą narodov.'Y strój 
i obyczaj, a religia tylko w wypadku istnienia różnic w stosunku do ob
cych 11. Religię i język wymienił też jako składniki narodowości F. G. 
Schultheiss 12, podkreślając zarazem słabość religii pogańskiej Germanów 
jako czynnika wiążącego. Podobnie zwraca uwagę na nieliczenie się Ka
rola Wielkiego w praktycznych sprawach politycznych z pokrewień
stwem narodowościowym Longobardów i Sasów. Dla Schultheissa two
rzenie się narodowości niemieckiej związane było z używaniem do człon
ków tej grupy określenia „theodiscus" lub „thiudiscus" zamiast staro
żytnego określenia wszystkich Germanów „teutonici" H. Natomiast 
H. Zatschek zaakcentował mocno znaczenie różnic religijnych w kontak
tach Niemców ze Słowianami i Madziarami 14. 

Z oryginalnym ujęciem wystl1pił ostatnio w obszernej monografii ple
mion germańskich R. Wenskus, według którego jedność etniczna ma 
wtórny charakter. w stosunku do jedności politycznej, poprzedzającej ją 
w czasie 15. 

Ten krótki i niekompletny przegląd poglądów historyków stosunków 
narodowościowych na to, co wchodzi w skład pojęcia naród i narodowość, 
pozwala stwierdzić, iż składnikiem powszechnie wymienianym i zazwy
czaj mocno akcentowanym jest wspólny język, poczucie przynależności 
do określonej grupy etnicznej, a także za mało chyba, z wyj,1tkiem Hu
gelmanna, uwzględniany wspólny obyczaj i ubiór. Wspólnota religijna 
zyskuje w literaturze niekiedy przesadną rolę, gdy Schultheiss stwier
dził, że każda religia stanowi przede wszystkim zamknięcie się przeciw 
obcym 16. Jest to tym bardziej nieprawdziwe, że mogło odnosić się co 

io Hu g e I ma n n, op. cit., s. 295, gdzie przytacza konkretne przykłady, m. in. 
Widukindi, Res gestae Saxonicae, II, 36, Ed. G. H. Pertz (SS rer. Germ. in usum 
schol., I-Iannower 1866, s. 66). 

11 H u g e I m a n n, op. cit., s. 296 i 299. 
12 F. G. Sc hu I the is s, Geschichte des deutschen Nationalgefiihls, t. I,

Munchen und Leipzig 1893, s. 63 i 105-109. 
u Tamże, s. 136-139. 
14 IL Z at s che k, Das Volksbewusstsein. Sein Werden im Spiegel der Ge

schichtsschreibung, Brunn-Prag-Leipzig-Wien [19361, w stosunku do Madziarów 
s. 5 nn., Czechów s. 21, Słowian w ogólności s. 39.

1s R. We n s ku s, Stammesbildung und Verfassung, Koln-Graz 1961. Por. tu
s. 51: ,,In den angefuhrten Beispielen folgt das ethnische Gefiihl den po1itischen

Bildungen mit einigem Zeitabstand ... Es ist jedoch moglich, dass ein ethnisches
Gefuhl der politischen Einhcit vorausgeht".

ii Sc hu 1 the is s, op, cit., s. 5: ,.Alle Volksreligionen beruhen auf Abschlies
sung gegen Fremdc". 
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najwyżej do bardzo wczesnego średniowiecza. Od X w., a jeśli chodzi 

o Czechy znacznie wcześniej, na granicy Niemcy-narody słowiańskie
nie istniały żadne różnice natury religijnej. Natomiast żaden z autorów
nie wymienił jako czynnika o znaczeniu etnicznym wspólnego teryto
rium, chociaż np. Szwajcarów łączy terytorium, a nie wspólny język,
z drugiej zaś strony istnieją różne narody posługujące się tym samym 
językiem, jak kraje Ameryki łacińskiej i Półwyspu Pirenejskiego oraz 

narody anglosaskie. 
Jednym ze znaczących rezultatów toczącej się od dziesiątków lat dys

kusji na tematy narodowościowe w okresie średniowiecza jest sprecyzo
wanie poglądów dotyczących treści psychicznych, towarzyszących na
strojom sumarycznie określanym jako patriotyczne. W szczególności cho
dzi o dwa rodzaje tych treści; uczuciowe określane jako poczucie naro
dowościowe (w niemieckiej literaturze przedmiotu „Nationalgefilhl") 
oraz racjonalna czy raczej intelektualna świadomość narodowościowa 
(,,Nationalbewusstsein"). 

Dyskusję na ten temat podjął już pod koniec ubiegłego stulecia Schul
theiss, formułując obszerną definicję: ,,Das Gefiihl zu einer Nation zu 
gehoren ist unmittelbar, man mi:ichte sagen, instinktiv, das nationale 
Bewusstsein setzt die umfassende Erkenntnis dessen voraus, was der 
Nation ihr unterscheidendes Geprage gibt, was sie als Gemeingut ihrer 
Angehi:irigen den anderer Volker entgegenzusetzen hat. Durchaus stellt 
das nationale Bewusstsein eine hi:ihere Stufe der Entwicklung dar; doch 
behauptet das nationale Gefilhl auch neben ihm seine Bedeutung und 
Selbststandigkeit; seine Ursprilnglichkeit und Lebendigkeit ersetzt wohI 
auch die geringere Fulle seines Inhalts: denn nur in dieser Hinsicht kann 
es von den gereiften Nationalbewusstsein Erganzung und Bereicherung 
erhalten" 11. Chociaż, jak łatwo zauważyć, formalnie przyznaje on świa
domości narodowej wyższość w stosunku do poczucia narodowościov.rego, 
to jednak w gruncie rzeczy reprezentuje przeciwny pogląd; poczucie jako 
bardziej pierwotne i powszechne zachowuje swoją żywotność również 
w czasach istnienia pełnej świadomości narodowościowej. Cała jego praca 
poświęcona została tej właśnie uczuciowej stronie patriotyzmu, przyzna
jąc mu wpływ na polityczną działalność narodu 1s. Wyższość strony uczu
ciowej w stosunku do świadomości jest widoczna zwłaszcza w praktycz
nym działaniu narodów. 

Sprawie świadomości narodowościowej, określanej tym razem jako 

11 Tamże, s. 3.
18 Tamże, s. 5: .,In diesem Zusammenhang von Ursache und Wirkung gehort

nun mit allen ubrigen individuellen und allgemeinen Beweggrunden auch das 

Nationalgeflihl, in dem es die Handlungen der Politik beurteilt, sie bestimmt wird". 

I dalej na <i. 7: ,,Das erwachende Bewusstsein nationaler Eigenart zeigt schon die 
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„Volksbewusstsein", poświęcił osobne studium H. Zatschek 19• Nie podjął 
on jednak próby ogólnego zdefiniowania tego pojęcia, ograniczając się 

tylko do zilustrowania swoich poglądów bogatym średniowiecznym ma
teriałem historiograficznym, szczególnie gdy chodzi o Niemcy. P. Goer
lich natomiast przyjął poglądy Schultheissa, uznając za bardziej pierwot
ne poczucie narodowościowe, a w stosunku do świadomości wysuwając 
tezę, iż chodzi raczej o nowość terminu niż zjawiska 20. 

Dyskusję na nowo podjął dopiero Hugelmann podnosząc związek 
istniejący między pojęciami poczucia i świadomości narodowej. Stwier
dził jednak wyraźnie, że czynnikiem wartościowszym jest świadomość, 
w czym różni się zarówno od Schultheissa, jak i Goerlicha 21. E. Bach
przedstawiła tylko problem „Nationalgefiihl" i jak sama nazwała 

,,Staatsbewusstsein" w kronice Thietmara 22• 

W sumie stwierdzić trzeba, że wymiana poglądów na temat różnych 
psychicznych stron patriotyzmu dała w efekcie ich precyzyjniejsze niż 
dotąd zrozumienie, polegające przede wszystkim na odróżnieniu strony 
emocjonalnej, mającej pierwotny i masowy charakter, od narastającej 
z biegiem czasu strony intelektualnej, dawniej ograniczonej do niewiel
kiej liczby członków wspólnoty etnicznej. 

Dyskusję wywołały też przyczyny i symptomy poczucia i świadomości 
narodowościowej. Ponieważ objawiają się one najmocniej, a zatem są 
najłatwiejsze do uchwycenia w negatywnym stosunku do obcych grup 
etnicznych, przeto wzięto pod uwagę przede wszystkim przejawy takiego 
niechętnego wzajemnego stosunku różnych grup etnicznych lub ich 
prźedstawicieli. Według Zatschka występowały one najwyraźniej w mo
mencie zagrożenia 23, To dosyć jednostronne stanowisko Zatschka musiało 
znaleźć korekturę w literaturze fachowej. Uczynił ją Hugelmann stwier
dzając, że uczucia narodowościowe mogą manifestować się tak oporem 
jak i agresywnością 24, co pozwala zrozumieć uczucia nie tylko tego, któ
ry jest w stanie zagrożenia, ale i tego, który mu zagraża. Problem za
grożenia zewnętrznego podniósł jeszcze R. Wenskus 2s, a jako wniosek 

Neigung sich auf geistige lnteressen zuriickzuziehen. Das blosse bessere Wissen 

von deutschcn Wesen .is aber an sich kcin Gewinn, wenn e� sich zugleich von der 

Beruhrung mit den unbefangenen nationa1en Gefiihl der einfacheren Kreise des 

Votkes zu riickzieht. Das nationale Bewusstsein muss sich durchdringen mit natio
nalen Pflichten und Forderungen, es muss zum nationalen Gewissen werden, die 

Einsicht durch den Willen zur Kraft ausbilden". 
19 z a t s c h e k, op. cit.

zo Go erl ich, op. cit., s. 10 nn.
21 H u g e 1 m a n n, op. cit., s. 249.
�� E. B ach, Poiitische Begriffe und Gedanken siich�ischer Geschichtsschreiber 

der Ottonenzeit, Mtinster 1948, s. 29. 

2.1 z a t s c h e k, op. cit., s. III i s. 40.

:t Hugelmann, op. cit., s. 296. 

2:1 W en s ku s, op. cit., s. 53.
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można potraktować stwierdzenie Goerlicha, że świadomość narodowościo
wa objawia się najsilniej w zetknięciu z obcymi 2s. 

Ale literatura naukowa nie zajmuje się tylko zagadnieniami teore
tycznymi. Przeciwnie porusza ona szereg spraw praktycznych, tym cen
niejszych że zostały one zaczerpnięte z bogatej hist0rii stosunków nie

miecko-słowiańskich. 
Nie wchodząc w szczegóły trzeba stwierdzić, że różnicami zajmowano 

się w przeszłości daleko więcej niż podobieństwami, a antagonizmami 

bardziej niż przejawami lub choćby możliwościami współpracy. Być może 

źródło tego tkwiło w tym szczególnym stosunku Niemców do Słowian, 
który najostrzej sformułował Hugelmann: ,,Eine besondere Note gibt im 
deutschen Nationalbewusstsein gegen den Slawen den Ton an. Hier han
delt es sich nicht nur urn Eroberung, Beherrschung oder Fiihrung, son

dern urn Erweiterung des Volksbodens" 21. Stąd szukanie ostrych prze
ciwieńs"tw, m. in. religijnych. Słowianie bowiem przez wieki byli jeszcze 
poganami w czasach, gdy Germanie już przyjęli chrześcijaństwo, tworząc 

wspólnotę z romańskimi narodami Europy, jak stwierdził H. Ludat 2s_ 

Jeszcze mocniej ten antagonizm podkreślił Hugelmann 29, a także Fr. 
Gause so, wedle którego w początkowych stuleciach różnice religijne były 
w stosunkach niemiecko-słowiańskich bardziej miarodajne niż różnice 
narodowościowe. W swoim przeglądzie różnic narodowościowych między 
Niemcami a słowiańskimi sąsiadami na wschodzie różnice religijne pod
kreślił też Zatschek 31• To samo, tylko na szerszym tle historycznym, 
przedstawia Goerlich, który wychodzi tu od ostrych wystąpień przeciw 
poganom św. Augustyna i papieża Grzegorza Wielkiego, które musiały 
wpłynąć ujemnie na charakterystykę Słowian w źródłach niemieckich, 
gdzie byli oni często nazywani psami 32• Chociaż zarówno Zatschek 33,

28 Go e r  1 ich, op. cit., s. 5: ,,das Nationalbewusstsein bei der Begegung mit 

anderen Volkern am starksten entwickelte". 

!7 H u g e l m a n n, op. cit., s. 299. 
2s H. Lud at, Die altesten geschichtlichen Grundlagen filr das deutsch-sla

wisc he Verhaeltnis (Das ostliche De utschland, Wurzburg 1959, s. 131 nn.). 

29 Hu g e Im a n n, op. cit., s. 299: ,,schlie5slich waren Deutschen und Slawen 
bei ihrer ersten Begegnung durch den schwerwiegendsten Gegensatz wenigstens in 

,den meisten Gebieten an der Ostgrenze unterschieden, durch den Gegensatz des 

·Glaubens. In den fruhesten Zeiten bestimmte das Verhaltnis zwischen Christen

und Heiden mit all der Verscharfung, die christJ.iche Missionsaufgabe nicht

wesensnotwendig, aber tatsachlich zunachst mit sich brachte, die deutsch-slawische

Beziehungen ... Hier ist Kontrasterlebnis am starksten als Komponente des Na

tionalbewusi;tseins spruerbar und steigert sich am haufigsten zum Freund-Feind

Verhaltnis, zu Hass und Uberhebung".
ao Fr. Ga us e, Deutsch-slawische Schiksalsgemeinschaft, Kitzingen/Main 1952,

'S. 40 
11 z a t  s ch e k, op. cit., wobec Madziarów s. 5, Czechów - s. 21, innych Sło

wian - s. 39. 
3! G o er 1 i c h, op. cit., s. 117 nn. 

n z at s c he k, op. cit., s. 47. 
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jak i Hugelmann 34 dostarczają przykładów określania tym mianem także 
Słowian będących już chrześcijanami. 

Nawet podkreślenie wstrętu fizycznego wobec Słowian w niektórych 
źródłach wczesnego średniowiecza spowodowało całą lawinę komen
tarzy 35. 

Od pewnego jednak czasu w literaturze zamiast dawnego szukania 
przeciwieństw zaczęły się pojawiać tendencje pojednawcze, polegające 
na szukaniu cech wspólnych czy współpracy w tworzeniu europejskiej 
.cywilizacji i kultury. Ten nowy nurt podjął już Fr. Gause. Sam już ty
tuł jego pracy, Deutsch-slawische Schiksalsgemeinschaft, sugeruje ko
nieczność innego podejścia do problemu. ,,Die riiumliche Nachbarschaft -
,czytamy - hatte zur Folge, dass es deutsche Menschen und Lebens
formen waren, durch die der Osten in die abendlandische Kulturwelt 
eingegliedert wurde. Dadurch wunle ein Schicksalgemeinschaft zwischen 
dem deutschen Volke und seinen slawischen und baltischen Nachbarn 
geschaffen, die im Guten und Bosen im Freundschaft und Feindschaft 
.aufgetragen werden musste" 36. M.imo że w pracy Gausego nie brak daw
nych stereotypowych poglądów historiografii niemieckiej o wczesnych 
dziejach Słowian, to jednak stanowi ona krok naprzód w samym rozu
mieniu problemu stosunków niemiecko-słowiańskich. 

Dalszy krok był jednak konieczny, a uczynił go Ludat 37. Autor szuka 
podstaw lepszego ułożenia stosunków niemiecko-słowiańskich stwierdza
jąc bez ogródek: ,,Nationale Abneigung und politische Rivalitat haben 
eine unbefangene und wissenschaftlich objektive Wiirdigung der abend
landischen Kulturentwicklung im deutsch-slawischen Geschichtsraum 
ausserordentlich erschwert" 38, co bez wątpienia jest prawdą. Przyczynę 
tego złego stanu rzeczy widzi Ludat w dawnym ciasnym rozumieniu 
Europy narzuconym przez Rankego, który ją ograniczał do narodów ro
mańskich i germańskich, wyłączając Słowian. Ludat krytykuje to ujęcie 
i przyjmuje za O. Haleckim 311 rozumienie Europy jako całego kontynentu 
geograficznego objętego religią chrześcijańską. Autor nie ukrywa bynaj
mniej praktycznych celów politycznych przyświecających jego poglądom, 
,gdy stwierdza, że „es geht zugleich auch urn die Klarstellung des Ver
hfiltnisses des deutschen Volkes zu seinen ostlichen Nachbarn und dessen 
Bedeutung fur die abendlandische und europaische Geschichte, ein 
Problem, das zugleich fiir die Zukunft in psychologischer Hinsicht von 

a, Hu g e l m a n n, op. cit., s. 299. 

u Sc hu l the is s, op. cit., s. 79; Z at s che k, op. cit., s. 45; Go erl i c h, 

op. cit., s. 14, 164; Hu g e 1 ma n n, op. cit., s. 299. 
aa G a u s e, op. cit., s. VIII. 

zi Lud at, op. cit., s. 131 nn. 
as Tamże, s. 127.
39 O. Ha 1 e ck i, Borderiands of Western Civi!ization, New York [1952], s. 3-7. 
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grosser Tragweite bleibt" 40_ Jest przy tym skłonny przyznać narodom 
słowiańskim większą rolę w tworzeniu kultury europejskiej nawet kosz
tem Niemiec, których znaczenie polegało np. w rozpowszechnieniu chrze
ścijaństwa, przede wszystkim \V przekazywaniu osiągnięć zachodnich 
narodów romańskich na wschód od Słowian 41. W poglądach praktycz
nych rezygnuje z przypisywania większej roli „Restgermannen" w Euro
pie ,vczesnośredniowiecznej 42 czy uznawania Mieszka I za Wikinga, 
a rola pierwszych władców Polski i ich stosunek do Niemiec zostały oce
nione realistycznie 43. 

\V tym samym kierunku i wychodząc z podobnych założeń idą auto
rzy studiów opublikowanych w tomie zatytułowanym Eastern and W es

tern Europe in Middle Ages 4·l. Już we wstępie znanego mediewisty bry
tyjskiego Barraclougha 45 wyczuwa się, tak w tytule, jak i ujęciu, dążenie 
do no\vego zrozumienia historii europejskiej. I tu mamy atak na ograni
czoną koncepcję Europy Rankego, a także na wszelkie nacjonalizmy, 
jak pangermanizm i panslawizm. Dochodzi do tego uwypuklanie wzajem
ności wpływów na linii wschód�zachód i różnic występujących w obrę
bie świata germańskiego i słowiańskiego. Jeszcze mocniej występują te 
tendencje w artykule Fr. Grausa 46, który stwierdza wprost, że 1945 r. 
otworzył Europie oczy na zgubne skutki nacjonalizmu. Autor kładzie 
przy tym nacisk na wewnętrzne zróżnicowanie Słowian i ich wzajemne 
konflikty widoczne na kartach kronik Kosmasa i Galla 47. Stosunki poli

tyczne od najdawniejszych czasó\v omówił K. Bosl 48• Wedle niego naciski 
nie szły tylko z zachodu, np. w r. 1002 stroną agresywną była Polska 
Chrobrego. Podobne, nawet jeszcze bardziej konsekwentne stanowisko 
w sprawie ekspansjonizmu Polski pierwszych Piastów na ziemie Sło
wiańszczyzny połabskiej zajmują S. Epperlein i E. M. Engel, którzy 
określają zarówno akcje Mieszka i Chrobrego na zachodzie, jak i przyłą
czenie Pomorza przez Bolesława Krzywoustego jako wynik polityki eks
pansji 49, nie odróżniając w ten sposób właściwej ekspansji od działał-

,io L ud a t, OJJ. ci.t., s. 129 nn. 
41 Tamże. s. 131. 
12 Tamże, s. 138.
11 Tamże, s. 152. 
4.1 Eastern and Western Europe in Miclcl!e Ages, ed. G. Barraclough, London 

1952 
. i; G. Bar rac l o u g h. TowarcL ci Sew Conceipt of European History (Eastern

and We.,;tern Europe in Middle Age.,, ,. 1 nn.). 
�,; Fr. Gr a us. S!avs ancl Germans (tamże, s. 15 nn.) . 
. 11 Tamże. s,. :35.
,rn K. B us I. Political Relatio11;, 1Jet1ceen East and West (tamże, s. 43) .
. 19 Die S1awen in Deutsch/and, h!·o.g. v. J. Hernnann, Berlin 1970, s. 289, 323 

i 337; por. rec. L. Tyszkiewicza .. ,SolJótlrn", HJ72, s. 315-316. 
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ności mającej - może z wyjątkiem polityki Chrobrego w latach 1002-
1018 - na celu unifikację pokrewnych plemion słowiańskich w jedno 
państv..-o polskie. 

Cenne uzupełnienie literatury zwiastującej inne podejście do stosun
ków niemiecko-słowiańskich stanowi referat C. Zernacka so. Polemizując 
w nim z poglądem o późnym dziewiętnastowiecznym pochodzeniu naro
dów, autor dużo uwagi poświęca historycznemu charakterowi tego zja
wiska. ,,Die Tragfaktoren des nationalen Prinzips in der europiiischen 
Geschichte treten aus den verschiedensten Grunden im geschichtlichen 
Prozess in Beziehungen zueinander und greifen auf diese Weise in die 
milleniire Geschichte der europaischen Nationen gestaltend an" s1. Pierw

szym stadium tego kształtowania się narodów był okres przełomu pierw
szego i drugiego tysiąclecia n.e., gdy zarysowały się pierwsze różnice 
wśród młodych narodów europejskich, podobnie jak zdaniem wielu in
nych badaczy spowodowane kontaktami wzajemnymi tych narodo
wości s2. 

Niezależnie od pewnych rozbieżności poglądów występują w now
szej literaturze przedmiotu wspólne tendencje nie tylko wobec ustaleń 

starszej historiografii, ale także w tworzeniu podstaw do nowych ustaleń. 
Dadzą się one ująć w paru głównych tezach. Pierwsza to ujęcie Europy 
jako pewnej wspólnoty terytorialnej, ideologicznej oraz kulturalnej i cy
wilizacyjnej, a nie narodowościowej. Obejmowała ona Europę zachodnią, 
środkową, a także co najmniej do 1054 r. Ruś 53

. Spoiwem łączącym tak 
rozumianą jedność europejską było chrześcijaństwo oraz przekazana 
przez nie kultura antyczna 54_ Innym godny,n uwagi faktem jest podkreś
lanie wzajemnych wływów i wysiłków oraz tłumaczenie wyższego po
ziom u rozwojowego Germanów w porównaniu ze Słowianami, ich wcześ
niejszym zetknięciem się z dorobkiem świata starożytnego. Wreszcie wie
lu autorów, jak Ludat i Graus nie ukrywa politycznych pobudek swego· 
rozumowania, a są nimi nowe idee zjednoczenia Europy po jej gorzkich 
doświadczeniach w czasie II wojny światowej. 

r.n K. Zer n ac k, Grundfragen cler geschichtiichen Beziehungen zwischen 

Deutschen, Polaben und Polen (Rcferate und Diskussionsbeitraege aus zwei wis
senschaft:ichen Tagungen, hr�g. von Wo1gang H. Fritze und Klaus Zcrnack, Ber
lin 1976). 

s1 Tamże, s. 12 nn.
;;2 Tamże, s. 16: ,.urn die Jahrtausendwende ... wirken diese fri.ihen christlichen 

Nationen bereits in Beziehungen aufeinander an, ja �ie erreichen ihre spezifische· 
nationale Individunlitat erst unter der Wirkung ihrer Beziehungen zu anderen 
Nationen". 

sa Zwrócił na to uwagę Lud a t, op. cit., s. 151 nn.
u Tamże, s. 130. 
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DER BEGRIFF DER NATIONALITXT UND DIE DEUTSCH-SLAWISCHEN 

BEZIEHUNGEN IM MITTELALTER IN DER HISTORIOGRAPHIE DER 

LETZTEN JAHRZEHNTE 

Das Studium geht von den Definitionen der Nationalitat aus, die in der pol
nischen Literatur M. Handelsmann, in der deutschen K. G. Hugelmann vorgeschla
.gen haben. Beide Deiinitionen betonen den psychologischen Charakter dieses 
Begriffs sowie seine Veranderbarkeit und Verganglichkeit in der Geschichte. 
Bestandteile des Begriffsbereichs Nationalitat waren immer, nach verschiedcnen 

Auffassungen der Forscher - die Sprache, die Gemeinschaft der Religion, der 
:Sitten, aber nicht unbedingt des Territoriums. Die nationale ldentitat zerfiel in 
der Geschichte immer in die emotionale Seite, in das „Nationalgefilhl", sowie in die 
intellektuelle, das „Nationalbewusstsein". Fast alle Autoren gestehen dem „Na
tionalgefill" einen urspriinglicheren Charakter und grossere Bestandigkelt zu, denn 
das Nationalbewusstsein war eher einer begrenzten Schicht vorbehalten. 

Die altere Gegenstandsliteratur legte Nachdruck auf die Konflikttrachtigkeit 
der deutsch-slawischen Nationalitatenverhaltnisse, erst Fr. Grause machte auf die 
:Schicksalhaftigkeit der deutsch-slawischen Nar.:hbarschaft sowie die Notwendig
keit einer Zusammenarbeit zwischen den Slawen und Deutschen aufmerksam, was 
auch zum Leitgedanken der Mediavisten und anderer Hbtoriker in den letzten 
.Jahren, var allem v_on H. Ludat, Fr. Grause und G. Barraclough, geworden war. 




