Gespräch unter „Brüdern“: DDR und Volksrepublik Polen
Rozmowa między „braćmi“: NRD i Polska Rzeczpospolita Ludowa

Das raue Klima des Kalten Krieges verminderte die bis DE
Mitte der 1950er Jahre noch bestehenden Kontakte zwischen
Wissenschaftlern aus dem Westen und Osten Deutschlands.
Mit zunehmender Abschottung gab die DDR-Führung der
Geschichtswissenschaft den Marxismus-Leninismus als
Leitlinie vor.
Die DDR und die Volksrepublik Polen, beide Mitglieder des
sozialistischen Lagers, rückten enger zusammen. Kulturelle
und wissenschaftliche Kontakte waren für die Machthaber
ein Mittel, sich ihre politische Verbundenheit zu zeigen.
Im Mai 1956 wurde eine Historikerkommission zwischen
beiden Ländern einberufen. 1969 auch eine Schulbuchkommission.

Die „Brücke der Freundschaft“ zwischen Görlitz und Zgorzelec / „Most Przyjaźni“ między Görlitz a Zgorzelcem

DE

Die Delegationen unterstanden auf der polnischen Seite der Polnischen Akademie der Wissenschaften (PAN), auf Seiten der DDR bis 1969 dem Ministerium für Fach- und Hochschulwesen, dann
ebenfalls der Akademie der Wissenschaften.
Die Historikerkommission traf sich jährlich abwechselnd in der DDR oder Polen. Die Gespräche
sollten wissenschaftliche Kontakte, Forschungsinitiativen und gegenseitige Archivbesuche fördern.
Darüber hinaus war es eines der Ziele der Kommission, sich gegenseitig bei der Abfassung
der Lehr- und Handbücher zu unterstützen.

PL

Delegacja polska podlegała Polskiej Akademii Nauk (PAN), a delegacja NRD do 1969 roku
Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego, później zaś także Akademii Nauk.
Spotkania Komisji Historycznej odbywały się co roku na zmianę w NRD i w Polsce. Celem rozmów
było wspieranie kontaktów naukowych, inicjatyw badawczych i wzajemnych wizyt w archiwach.
Ponadto jednym z celów Komisji było wzajemne wspieranie się w redagowaniu podręczników i
pomocy dla nauczycieli.

DE

Die Geschichtswissenschaften der DDR und Polens entwickelten sich sehr unterschiedlich. In Polen
verfügte die Geschichtswissenschaft über größere Freiräume als in der DDR.
In der Kommission stießen deshalb zwei ideologisch unterschiedliche Konzepte aufeinander.
In einem internen DDR-Bericht von 1981 heißt es:
„Magister Adamski (aus Polen, d.Red.) meinte, dass der „Prozess der demokratischen Erneuerung ein kleines
Erdbeben“ für die Geschichtslehrbücher gebracht habe, da die bisherigen Lehrbücher lediglich ein Instrument
der jeweiligen politischen Führung, der Propaganda gewesen seien (...) Es käme jetzt darauf an, nicht nur den
Marxismus-Leninismus darzustellen, sondern auch andere philosophische Richtungen (…) Die polnische
Seite meinte, dass in der Vergangenheit der Marxismus-Leninismus „als Katechismus“, als Religion, gelehrt
worden sei (...) Eine Polemik über Fragen eines offensichtlichen Antisowjetismus in verschiedenen Lehrbüchern ergab sich aus den Beispielen, die die polnische Seite zur neuesten Geschichte darlegte („HitlerStalin-Pakt zur Teilung Polens“, Katynfrage). Die polnische Seite begründete dieses Herangehen mit einer
„wahrheitsgerechteren Darstellung der Geschichte.“
Bericht Eva Steinbrück vom 7.12.1981 über die 10. Tagung der Gemeinsame Schulbuchkommission DDR- VR Polen, in: SAPMO-BArch DR 2, A 9018, hier S. 2 ff.

Trotz bestehender Schwierigkeiten und Unlust vor allem auf polnischer Seite trafen sich Historiker
aus der DDR und Polen bis 1989. Einige der Wissenschaftler aus Polen nahmen parallel oder zeitversetzt sowohl an Gesprächen mit Kollegen aus der Bundesrepublik als auch aus der DDR teil.

PL

Historiograﬁa NRD i Polski przechodziła różne drogi rozwoju. W Polsce dysponowała ona
większymi swobodami niż w NRD.
Dlatego też w ramach Komisji zetknęły się dwie różnorodne koncepcje ideologiczne. W jednym z
wewnętrznych sprawozdań NRD z roku 1981 pisano:
„Magister Adamski (z Polski, przyp. red.) uważał, że „proces demokratycznej odnowy spowodował małe trzęsienie
ziemi w podręcznikach historii”, ponieważ dotychczasowe podręczniki były wyłącznie instrumentem danych
władz politycznych, propagandy (...) Teraz chodzi o to, żeby przedstawić nie tylko marksizm i leninizm, ale także
inne kierunki ﬁlozoﬁczne (...) Strona polska uważała, że w przeszłości marksizm i leninizm nauczany był „jako
katechizm”, jako religia (...) Polemika na temat oczywistych nastrojów antyradzieckich w różnych podręcznikach
wynikła po przedstawieniu przez stronę polską przykładów z historii najnowszej (pakt Ribbentrop-Mołotow o
podziale Polski, problematyka Katynia). Strona polska uzasadniała to podejście pragnieniem „bliższego prawdzie
przedstawienia historii.”
Sprawozdanie: Eva Steinbrück z 7.12.1981 na temat X-go posiedzenia Wspólnej Komisji Podręcznikowej NRD – Polska Reczpospolita Ludowa, w: SAPMO-BArch DR 2, A 9018, tutaj str. 2 i następne.

Mimo istniejących trudności i niechęci, zwłaszcza po stronie polskiej, historycy z NRD i z Polski
spotykali się aż do roku 1989. Niektórzy naukowcy z Polski brali udział w tym samym czasie albo z
pewnym przesunięciem czasowym zarówno w rozmowach z kolegami z Republiki Federalnej
Niemiec, jak i z NRD.

Surowy klimat zimnej wojny ograniczył istniejące jeszcze PL
do połowy lat 50-tych kontakty między naukowcami ze
Wschodnich i z Zachodnich Niemiec. Wraz z przybierającą
na sile izolacją kraju władze naczelne NRD nadawały
historiograﬁi ideologię marksizmu i leninizmu jako
ideologię przewodnią.
NRD i Polska Rzeczpospolita Ludowa, jako obydwa kraje
należące do obozu socjalistycznego, zacieśniały więzy.
Kontakty kulturalne i naukowe były dla piastujących
władzę środkiem do ukazania powiązań politycznych.
W maju 1956 roku powołana została do życia Komisja
Historyczna dla obydwu krajów. W roku 1969 powstała
także Komisja Podręcznikowa.

Die Themen der Jahrestagungen
sprechen ihre eigene Sprache eine Auswahl:
1970: „Die Beziehungen zwischen der
DDR und der Volksrepublik Polen ein Ausdruck des sozialistischen
Internationalismus“
1971: „Die sozialistischen Umgestaltungen und die wissenschaftlich-technische Revolution in
unseren beiden Ländern“
1973: „Die gemeinsamen revolutionären Traditionen des Kampfes
der deutschen und der polnischen
Arbeiterbewegung in der Zeit von
1917/18 bis 1945“

Język, w jakim formułowano tematy
corocznych obrad, mówi sam za
siebie – przykłady:
1970: „Stosunki między NRD i Polską
Rzeczpospolitą Ludową wyrazem
socjalistycznego internacjonalizmu“
1971: „Przemiany socjalistyczne i
rewolucja naukowo-techniczna w
naszych obydwu krajach“
1973: „Wspólne tradycje rewolucyjne
walki polskiego i niemieckiego ruchu
robotniczego w okresie od 1917/18 do
1945“

