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Fr a n c i s z e k  H a w r a n e k  

XX SESJA KOMISJI HISTORYKOW PRL-NRD 

16-'l.7 V 1973 r. odbyła się w Berlinie XX Sesja Komisji Historyków PRL-NRD. 
Ze strony polskiej w pracach sesji udział wzięli profesorowie: M. Wojciechowski, 
A. Czubiński, J. Chlebowczyk, T. Jędruszczak, M. Orzechowski, docenci: W. Wrze
siński i F. Hawranek, oraz dr J. Tomicki. Stronę niemiecką reprezentowali profe
sorowie H. Gemkow i W. Berthold oraz liczni pracownicy Instytutu Marksizmu-Le
ninizmu przy KC SED, Centralnego Instytutu Akademii Nauk NRD oraz szkól wyż
szych. Przedmiotem obrad sesji były tradycje polsko-niemieckiej współpracy rewolu
cyjnej lat 1918-1945. Obie strony !Przedłożyły odpowiednie referaty pióra A. Czubiń
skiego i H. Gemkowa. Referenci podsumowali w swych wypowiedziach stan badań
nad tematem sesji, w związku z <CZym jej uczestnicy otrzymali okazję do skonfron
towania stanu zaawansowania badań naukowych w obydwu krajach. Okazało się, że
dokonano już znacznego postępu w odkryciu kart historii, obrazujących współpracę
polskiego. i niemieckiego proletariatu w omawianym okresie. Dotyczy to w szczegól
ności współdziałania KPP i K1PD, które to ,partie jako członkowie Międzynarodówki
KomunistycŻnej realizowały w praktyce zasady proletariackiego internacjonalizmu.

Współpraca ta rozpoczęła się już w okresie narodzin obydwu partii, kiedy to 
przypływ fali rewo1ucyjnej niósł ze sobą nadzieje na wybuch i sukces rewolucji 
socjalistycznej w całej Europie. Obydwie partie, działające w oparciu o państwo 
radzieckie i Międzynarodówkę Komunistyczną, przekonane były o rychłym zwy
cięstwie rewolucji proletariackiej w Niemczech i temu celowi podporządkowały 
swe bieżące i <perspektywiczne zadania taktyczne ,i strategiczne. Ostateczne cele 
rewolucji przysłonięte zostały jednak przez nienależycie ze strony 'komunistów do
ceniane problemy narodowe, w rezultacie czego „narastające od wielu dziesięcioleci 
sprzeczności na tle ·narodowościowym na pograniczu polsko-niemieckim przytłumiły 
na pewien czas sprzecz,ności klasowe i znalazły ujście w kolejnych polskich powsta
niach zbrojnych" w PQznańskiem i na Górnym $ląsku. ,,Tymczasem komuniści pró-
bowali ruch ten oceniać jako jednoznacznie burżuazyjny i nacjonalistyczny. Wy-
chodząc z -założenia, iż w ramach ustroju burżuazyjnego pełne rozwiązanie konflik
'tów narodowościowych nie jest możliwe, potępiali w -zasadzie Tuch powstańczy, tj. 
wzywali masy robotnicze Polski i Niemiec do obalenia burżuazji i stworzenia syste
mu radzieckiego" (A. Czubiński). Mimo to w wielu wypadkach da się stwierdzić 
bądź bezpośredni udział komunistów w plebejskich ruchach zbrojnych, którym 
usiłowano nadać oblicze klasowe, bądź co najmniej życzliwą pomoc w pośredniej 

formie, gdyż komuniści - bez względu na narodowość - zdawali sobie sprawę 
z antyimperialistycz,nego charakteru tych ruchów mas ludowych. 
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Okres republiki weimarskiej przyniósł zacieśnienie współpracy obydwu partii: 
komunistycznych, jakkolwiek w kwestii narodowej z obydwu stron popełniano 
jeszcze pewne błędy, zbliżając się stopniowo do przyswojenia sobie leninowskiego 
ujęcia zagadnienia narodowego. Wzajemna pomoc braterska, przerzuty literatury 
komunistycznej, organizowanie spotkań granicznych - demonstracyjnych imprez 
o internacjonalistycznym charakterze, wspólne organizowanie walk strajkowych,
kampanie w obronie pokoju, akcje solidarnościowe przeciwko niebezpieczeństwu
wojny, wspólne walki w obronie 8-godzinnego dnia pracy i zdobyczy socjalnych -
wszystko to prowadziło do aktywizacji bratniej współpracy między obydwu partiami.
,,Przede wszystkim zaś KPD i Czerwona Pomoc Niemiec zintensyfikowały swoją:
polityczno-moralną i materialną pomoc dla walczących w Polsce i uciskanych towa
rzyszy klasowych. Akcje protestacyjne przeciwko sądom doraźnym i nielud21kiemu
traktowaniu więźniów politycznych w Polsce, za pełną amnestią i legalizacją wszyst
kich organizacji robotniczych i chłopskich, nabrały masowego charakteru i liczyły
się na setki" (H. Gemkow). Najściślejsza zaś okazała się współpraca w okresie wiel
kiego kryzysu i dochodzenia faszystów do władzy, co szczegółowo w obydwu refera-
tach zostało udokumentowane. • 

W okresie hitlerowskim natomiast, kiedy KPD zmuszona została represjami do 
pracy nielegalnej, komuniści polscy udzielali niemieckim towarzyszom daleko idącej, 
pom'ocy, przekazując im przede wszystkim własne doświadczenia w pracy konspira
cyjnej. Podczas II wojny światowej wreszcie polscy i niemieccy antyfaszyści walczyli 
ramię przy ramieniu o przyspieszenie klęski ludobójczego systemu hitlerowskiego, 
o nowe demokratyczne Niemcy, o uwolnienie Polski spad władzy okupanta.

W interesującej dyskusji głos zabrało kilkunastu mówców. M. Orzechowski pod
kreślił w swym wystąpieniu polityczną wagę współpracy historyków PRL-NRD, 
która bazuje na ,postępowym haśle polskich demokratów z pierwszej polowy XIX w.: 
,,Za Waszą i naszą wolność", i która stanowi jeden z elementów przełomu, ja
ki dokonał się w stosunkach polsko-niemieckich w wyniku powstania NRD. 
Stopniowo też w rezultacie procesu przeobrażeń kształtuje się nowy model stosun
ków między PRL i NRD, który stanowi swoisty wzorzec nowych internacjonalistycz
nych postaw w obozie socjalizmu. Jest to z jednej strony realizacja testamentu pol
skich i niemieckich rewolucjonistów, marzących o likwidacji wszystkich dawnych 
sporów i uprzedzeń, z drugiej strony zaś ta braterska ws ·pólpraca obydwu krajów po 
obu brzegach Odry i Nysy Łużyckiej znajduje się pod obstrzałem zachodnionie

mieckiego imperializmu, który nie pogodził się w pełni z istnieniem granicy pokoju. 
Dr J. Kalisch przedstawił dzieje komunistów gdańskich, którzy odegrali szcze

gólną rolę pośrednika w niesieniu pomocy dla KPD i KPP. Przez Gdańsk prowadziła 
droga zarówno do Berlina, jak i do Moskwy. Komuniści gdańscy ściśle współpraco

wali z komunistami gdyńskimi, zwłaszcza w okresie strajków, kiedy chodziło o po
wstrzymanie przepływu łamistrajków na ogarnięty walką teren. 

T. Jędruszczak w obszernej wypowiedzi scharakteryzował główne kierunki ba
dań w Polsce w zakresie problematyki internacjonalistycznego współdziałania pol
sko-niemieckiego. Dopiero w Polsce Ludowej doprowadzono do przewartościowania 

dziejów naszego kraju, przy czym 'historiografia polska dorobiła się nowego spojrzenia 

na stosunki polsko-niemieckie, odróżniając siły postępowe od reakcyjnych i kładąc 

nacisk na zbadanie polsko-1J1iemieck'.ich koneksji w łonie rewolucyjnego ruchu robot
niczego. Referując niewątpliwe osiągnięcia (opracowania, wydawnictwa źródłowe, 
wspólne badania historyków PRL-NRD), mówca zgłosił trzy zasadnicze postulaty: 
trzeba zintensyfikować tłumaczenie wartościowych prac na drugi język, częściej pu-
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blikować recenzje z prac ogłoszonych w sąsiednim kraju, organizować .wspólne przed
sięwzięcia badawcze i edytorskie. 

Dr H. Dress w interesującej wypowiedzi zaprezentował wyniki swych badań do
tyczących stosunku niemieckich ugrupowań antyfaszystowskich w okresie II wojny 
światowej do Polski. Okazało się, że prawicowa grupa C. Goerdelera i U. v. Hassela 
zajmowała stanowisko antypolskie; zdaniem tych przywódców, Polska miała udział 
w wywołaniu wojny, gdyż powinna była zgodzić się na żądania Hitlera w sprawie 
Gdańska i „korytarza". Nawet po klęskach 1944 r. spiskowcy ci nie zdobyli się na 
realistyczne podejście do sprawy polskiej, zamierzając utrzymać ziemie polskie pod 
bezpośrednimi wpływami niemieckimi. Druga grupa spiskowa (Kreisauer Kreis, 
C. Stauffenberg) przykładała dużą wagę do prawidłowego uregulowania granicy pol
sko-niemieckiej i postulowała utworzenie niepodległego państwa polskiego, które sta
nowić miało podstawowy warunek pokojowego współżycia obydwu narodów.

F. Hawranek przedstawił dotychczasowe wyniki współpracy między Instytutem
Sląskim w Opolu a IML-em w Berlinie. Dotyczy ona wydania wspólnego tomu 
źródeł obrazujących współdziałanie proletariatu obydwu narodów na pograniczu pol
sko-niemieckim w okresie międzywojennym. Kilkuletnia kwerenda archiwalna 
w PRL i NRD ujawniła sporo interesujących źródeł, które powinny czym prędzej 
wejść w obieg naukowy. Większość zebranych materiałów terytorialnie dotyczy Sląs
ka, co nie oznacza, by na innych terenach tej współpracy nie było; po prostu liczba 
źródeł z terenów pozaśląskich okazała się stosunkowo mniejsza, co związane być mo
że ze stanem zachowania materiałów, a nie z natężeniem samego zjawiska. Mówca 
postulował wydanie analogicznego tomu relacji i wspomnień działaczy ruchu robotni
czego, przystąpienie do pełnego opracowania tej tematyki z jednoczesnym rozsze
rzeniem jej na socjaldemokratów, liberałów i pacyfistów. W kwestii merytorycznej 
dyskutant proponował przy ocenie wzajemnych stosunków między KPD i K.PP, ich 
współpracy oraz popełnionych przez nie błędów uwzględnić w znacznie szerszym 
stopniu stanowisko Międzynarodówki Komunistycznej, która sprawie rewolucji nie
mieckiej przyznawała uprzywilejowane miejsce i temu punktowi widzenia podpo
rządkowała strategię innych partii komunistycznych. Analogicznie wyraźniejszego 
uwypuklenia domagają się różnice między warunkami pracy KPD i KPP; gdy ta 
pierwsza w okresie republiki weimarskiej działała jawnie i legalnie (z wyjątkiem 
przełomu lat 1923 i 1924), to polscy komuniści przez cały okres dwudziestolecia 
międzywojennego pracowali w konspiracji, co rzutowało na odmienne doświadcze
nia obydwu partii i utrudniało KPD przejście do podziemnej działalności w okresie 
hitlerowskim. 

Dr H. Dickmann przedstawił w oparciu o własne badania zawartości jednoli
tofrontowej prasy w Polsce lat trzydziestych (,,Dziennik Popular-ny", ,,Lewar", ,,Mar
chołt", ,,Sygnały") interesującą dyskusję prowadzoną na jej lamach na temat istoty 
niemieckiego faszyzmu. Okazuje się, że prasa polskiego frontu ludowego walczyła 
o uwolnienie C. v. Ossietzky'ego z obozu koncentracyjnego, demaskowała zbrodnie
niemieckiego faszyzmu, ostentacyjnie publikowała teksty znanych antyfaszystów
(I. Erenburg, H. Barbusse), a wśród nich również niemieckich (F. C. Weiskopf).
J. Kiefel, znany i zasłużony weteran ruchu robotniczego, opowiedział nie tylko
o swojej największej akcji - walce grupy pięciu niemieckich antyfaszystów w 1944 r.
na ziemiach polskich, zakończonej tragicznie potyczką pod Pawonkowem koło Lu
blińca 26 XI 1944 r., lecz również o swej pracy_ w środowisku polskich robotników
na terenie Bawarii w latach 1919-1931. Relacja tego naocznego świadka wywarła
ogromne wrażenie na słuchaczach.
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J. Chlebowczyk w obszernym teoretycznym wywodzie dokonał klasyfikacji tery
toriów, na których kształtowała się nowoczesna świadomość społeczna i narodowa. 
Na obszarach zwartych pod względem narodowym występują albo państwa narodo
we typu zachodnioeuropejskiego, w których proces narodotwórczy zamknięty został 
w okresie rewolucji burżuazyjnej, po czym szybko narastała świadomość klasowa 
proletariatu, albo społeczności narodowe walczące o zinstytucjonalizowane formy 
bytu narodowego, tj. o samorząd, a następnie o suwerenność. Inaczej ma się sprawa 
na obszarach pogranicznych, mieszanych pod względem narodowym, jak np. na Sląs
ku Górnym i Cieszyńskim, gdzie proces narodotwórczy nie objął całego społeczeń
stwa. Występowały tu bądź grupy nieuświadomione pod względem narodowym, bądź 
grupy la:bilne. Obok walki klasowej występowała tu walka narodowa w postaci 
żądań równouprawnienia językowego, przeciwstawienia się dyskryminacji narodo
wej oraz dążeń do suwerennych form bytu państwowego. W okresie walk o granice 
(1918-192'1) punkt widzenia komunistów, głoszący, że rozwiązanie spornych proble
mów narodowych przyniesie niejako automatycznie rewolucja socjalistyczna, docie
rał do proletariatu narodu panującego, nie znajdował natomiast echa wśród robot
ników mniejszości narodowej, co w konsekwencji stwarzało pewien dystans między 
komunistami a proletariatem. Zresztą kwestia ta w rozmaitych częściach Sląska 
przedstawia się w sposób zróżnicowany. 

Dr J. Wagner w zwartym wystąpieniu scharakteryzował stosunek niemieckiej 
postępowej literatury okresu międzywojennego do Polski. Nie ma wtedy już „Po
lenliteratur" w XIX-wiecznym wydaniu, gdyż zastąpiona została ona przez rewo
lucyjną literaturę masową, zmierzającą do wychowania mas w duchu internacjo
nalizmu. Rewolucyjni pisarze ukonstytuowali się w 1928 r. we własnym związku 
twórczym (Bund der revolutionaren Schriftsteller Deutschlands), a jego organ „In
ternationale Literatur" publikował sporo materiałów o Polsce i Polakach. Jednym 
z głównych motywów internacjonalizmu stała się wojna w Hiszpanii, podczas któ
rej ukształtowały się bezpośrednie więzy braterstwa na polu walki przeciw fa
szyzmowi w postaci brygad międzynarodowych, co znalazło wyraz m. in. w twór
czości A. Seghers. Jeżeli postępowa literatura niemiecka w okresie hitlerowskim 
rozwijała' się jedynie na emigracji i z natury rzeczy nie mogła wywrzeć większego 
wpływu na własne społeczeństwo, to sytuacja uległa radykalnej zmianie po 1945 r., 
kiedy literatura ta awansowała do roli jednego z głównych instrumentów wycho
wania narodu niemieckiego. 

W. Wrzesiń5ki w swojej wypowiedzi trafnie uwypuklił fakt, iż w przeszłości
zbyt wiele uwagi poświęcano elementom dzielącym, a nie łączącym obydwa narody. 
Nie została dotąd w zadowalający sposób opracowana kwestia stosunku rewolucyj
nego ruchu robotniczego Niemiec do polskiej mniejszości narodowej w tym kraju. 
Wśród ludności polskiej wystąpiła zasadnicza dysproporcja między liczebnością 
(1,5 mln) a jej stanem organiizacyjnym (kilkadziesiąt tysięcy członków Związku Po
laków w Niemczech); trwał tu proces pogłębiania się świadomości klasowej, rozwi
jający się w miarę postępu proletaryzacji tej ludności. Rozwijała się świadomość 
narodowa, a jednocześnie postępy czyniła akcja germanizacyjna. W tej sytuacji ro
dzi się interesujący problem badawczy: dlaczego komuniści posiadali stosunkowo 
nikle wpływy w społeczności polskiej, złożonej w zdecydowanej większości z ro
botników i chłopów? Odpowiedź na to pytanie jest skomplikowana. Jak się wydaje, 
pewną rolę odegrały tu tradycje XIX w., kiedy to w okresie walki z Bismarckiem 
ukształtował się wśród Polaków stereotyp chadecko-endeckiego działacza przeciw
stawiającego się postępowemu programowi społecznemu; po wtóre zaś - powią
zania z państwem polskim wpłynęły niewątpliwie na zachowawczy charakter pro-
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gramu społecznego polskich organizacji w Niemczech Mimo tych niesprzyjających 
okoliczności wytworzyła się stopniowo taka sytuacja, że wbrew wzajemnym nie
przyjaznym wypowiedziom ze strony kierownictw KPD i Związku Polaków w Niem
czech obserwujemy bardzo liczne przykłady współpracy między szeregowymi człon
kami obydwu organizacji. Po przewrocie hitlerowskim wielu komunistów weszło 
w szeregi Związku, który stanowił jedyną legalną ekspozyturę opozycji antyfaszy
stowskiej w Niemczech. Jest też rzeczą charakterystyczną, że po rozbiciu Związ'ku 
w 1939 r. działacze polscy i komuniści niemieccy spotkali się ze sobą w obozach 
koncentracyjnych, gdzie rozwiały się ich wzajemne uprzedzenia i nieufności i gdzie 
przystąpili do ścisłej współpracy. 

Dr R. Schumann w odpowiedzi niejako na społeczne zamówienie przedstawiła 
stosunek liberałów i pacyfistów niemieckich do sprawy polskiej w okresie między
wojennym. Sztandarową postacią tego ugrupowania był H. v. Gerlach, który wielo
krotnie manifestował swe filopolskie uczucia i przekonania na lamach „Die Men
schenrechte" i „Die Welt am Montag". Gerlach, L. Quidde, P. v. Schoenaich i inni 
pacyfiści walczyli z pozycji humanizmu z reakcją i faszyzmem we własnym kraju, 
szukali kontaktów z polskim ruchem pacyfistycznym, orgalllizując wspólne konfe
rencje polsko-niemieckie w Królewcu, Pile, Berlinie, Warszawie i Gdańsku. Dalsze 
badania w tym zakresie rokują obiecujące wyniki. 

T. Sznurkowski, kierownik Ośrodka Kultury Polskiej w Berlinie, zgłosił szereg
konkretnych propozycji w celu spopularyzowania dorobku · sesji wśród społeczeń
stwa NRD. Chodzi o rozpowszechnienie przedstawionych referatów, rozpropagowa
nie konlkretnych przykładów współpracy, ustalenie i upamiętnienie miejsc spotkań 
granicznych z okresu międzywojennego, uwzględnienie w ekspozycjach muzealnych 
problemu współpracy polsko-niemieckiej itp. 

W. Berthold w swej wypowiedzi uznał za kluczowy okres współpracy polsko
-niemieckiego rewolucyjnego ruchu robotniczego lata '1929'--1933, kiedy to dojrzewał 
faszyzm w Niemczech, a jednocześnie w międzynarodowym ruchu komunistycznym 
krystalizowały się między VI i VII Kongresem Międzynarodówki Komunistycznej 
formy skutecznej walk'i przeciw faszyzmowi. Szczególną role w tej reorientacji 

ruchu komunistycznego odegrał opracowany przez KPD Program narodowego i spo

łecznego wyzwolenia ludu niemieckiego z 24 VIII 1930 r., który zapoczątkował prze
myślenia taktyczne w innych partiach komunistyc�nych i zainicjował tworzenie jed
nolitego frontu i frontu ludowego. Mówca zwrócił uwagę na bardzo, jego zdaniem, 
zaniedbany odcinek badań, mianowicie na pióro historyka pilnie oczekują dzieje 
współpracy robotników polskich i niem'ieckich na terenie Zagłębia Ruhry. Ponieważ 
zaś od pierwszych dni istnienia NRD wielką rolę we współpracy tego kraju z Pol
ską odgrywały tradycje przyjaźrti polsko-niemieckiej, mówca zaproponował wydanie 
siłami historyków obydwu krajów dużego wydawnictwa źródłowego, w którym ze
brano by całość dostępnej dokumentacji źródłowej na ten temat. 

J. Tomicki na konkretnym przykładzie przeprowadzonej w Polsce kampanii
o uwolnienie E. Thalmanna wykazał, że akcja ta znalazła w Polsce nie tylko gorą
cych zwolenników, lecz wywarła również wpływ na kształtowanie się jednolitego
frontu w naszym kraju. Dr M. Pikarsk'i w swojej źródłowo udokumentowanej wy
powiedzi przedstawiła formy i środki pomocy, jakich KPP udzieliła w 1933 r. KPD,
po przejściu tej ostatniej do pracy nielegalnej. KPP miała w tej dziedzinie dłuższe
doświadczenia, które z niemałym pożytkiem prz�azala niemieckim komunistom.
J. Leszczyński-Leński dwukrotnie spotkał się na przełomie lutego i marca 1933 r.
z E. Thiilmannem w tej sprawie, A. Fornalski w ciągu 10 miesięcy pomagał bez
pośrednio w reorganizacji pracy KPD. KPP współdziałała przy urządzaniu systemu
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łączności, wydawaniu nielegalnej prasy i ulotek, tworzeniu systemu baz zagranicz

nych itp. 

Na zakończenie obrad obydwaj referenci dokonali podsumowania„ A. Czubiński 

skonstatował, iż delegacja polska koncentrowała się raczej ,na kwestii narodowej, 

gdy niemieccy partnerzy położyli nacisk na kontakty organizacyjne między KPD 

i KPP. Ta różnica w podejściu do tematu posiada swoje uzasadnienie historyczne, 

gdyż kwestia narodowa w polskim ruchu robotniczym odgrywała z,nacznie poważ

niejszą rolę aniżeli w ruchu niemieckim. A. Czubiński w dłuższym wywodzie przed

stawił perypetie polskiego ruchu komunistycznego, by unaocznić słuchaczom nie

zwykle skomplikowane problemy historii polskiego ruchu robotniczego. H. Gemkow 

w swej końcowej wypowiedzi podkreślił fakt, że aktualna współpraca między PRL 

i NRD jest kontynuacją w ·nowych warunkach dawnego braterskiego współdziałania 

między KPP i KPD, które miało ścisły związek organiczny z szerszym nurtem pro

letariackiego internacjonalizmu, zogniskowanego wokół idei obrony państwa radziec

kiego przed niebezpieczeństwem nowej interwencji. Uczestnicy obrad odnieśli zgod

ne wrażenie, że istnieje spFzyjająca atmosfera dla intensyfikacji współpracy histo

ryków obydwu krajów. Można mieć nadzieję, iż w ślad za tym znalezione zostaną 

odpowiednie organizacyjne formy prowadzenia wspólnych badań. 




