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75 — 85), m alborskiego (s. 12), królew ieckiego (s. 17), bratiańskiego (s. 24 i s. 86), 
szczególnie obszerne dane obwodu ryńskiego (25— 30) oraz obszaru m arszałka  
Zakonu (s. 56 — 62), gierdaw skiego (s. 64 — 66) i kętrzyńskiego (s. 69 —  75).

W ydaw ca zakończył sw ą pracę bardzo dokładnym  indeksem  m iejscow ości, 
osób oraz rzeczowym . W sum ie w ydaw nictw o to jest p ierw szorzędnym  źródłem  
do badań regionalnych.
- T adeu sz  G rygier

JAHRBUCH DER ALBERTUS — UNIVERSITÄT ZU KÖNIGSBERG (PR.) 
G öttinger A rbeits-K reis. K itzingen — W ürzburg 1958, t. VIII, s. 565.

Rocznik królew iecki, w ydaw any od 8 lat przez G öttinger A rbeits-K reis, jest 
dobrym  sejsm ografem  stosunków  polityczno-kulturalnych w  N iem czech Zachod
nich. Tom  VIII tego w ydaw nictw a w  całości jest negatyw ną oceną politycznych  
problem ów, zachodzących w  ciągu ostatnich dw u lat w  N iem ieckiej R epublice  
Federalnej '). U w ypukla on jaskrawo „prusacki” program  działania ośrodka 
getyndzkiego. J. Braun w  spraw ozdaniu z działalności G. A. K. za r. 1956/57 
(Der G öttinger A rbeitskreis — Tätigkeitsbericht 1956/57) podkreśla z całym  
naciskiem , że w  okresie spraw ozdaw czym  skoncentrow ano się na następujących  
problem ach:

a) starano się uprzytom nić społeczeństw u N iem iec Zachodnich niem ożność 
odrębnego traktowania Prus i Niem iec, z uporem  pow tarzając tezę Götz 
v. Selle, iż „N iem cy przekształcili się  w  Prusaków, jak następnie Prusacy  
sta li się N iem cam i” 2);

b) przeprowadzono ocenę strony praw nej w ysied leń  (s. 406): chodzi tu 
o „rozróżnienie odpow iedzialności za zbrodnie, o form ę odszkodow ania”, co w g  
G. A. K. „nie może być rozw iązane jedynie przez oddanie terytorium  w schodnio- 
niem ieckiego” 3);

c) w alczono z pew nym i objaw am i tzw. „legalizm u pow ojennego” („Nach
kriegslega lism us”): na terenie NRF coraz w ięcej słychać głosów  żądających  
zrezygnow ania z ziem  w schodnich, gdyż „w ysuw a się poglądy, iż dążności 
rew izjonistyczne utrudniają zjednoczenie N iem iec”; G. A. K. zdecydow anie  
przeciw staw ia się tym  poglądom  będąc zdania, iż „m y tego przed zaw arciem  
pokoju n ie m ożem y pow iedzieć, bow iem  słow o raz w ypow iedziane n igdy nie  
wraca.... m y nie m ożem y przew idzieć, jak to będzie w  dniu x ...” *);

b Zewnętrznym  w yrazem  tych przem ian jest pow stanie w  Lüneburgu O st
deutsche A kadem ie, która oficja ln ie niejako przejm uje zakres pracy G öttinger  
A rbeitskreis oraz H erder-Institut. Nas interesuje szczególnie placów ka tejże 
A kadem ii, Forschungsstelle für G egenw artsfragen M ittel -und O steuropas, 
organizow ana przez R udolfa Ncumanna, dotychczasow ego w spółpracow nika  
H erder-Institut. W ydaje się, że praca O stdeutsche A kadem ie w  Lüneburgu, 
ustosunkow anie się do niej tak G öttinger A rbeitskreis, jak i H erder-Institut, 
będzie ciekaw ą ilustracją zm ieniających się poglądów  na spraw ę polską w  NRF.

2) Program owym  dziełem  uzasadniającym  takie stanow isko w g zdania 
G. A. K. jest U niw ersytet K rólew iecki. Stąd w znow iono pracę G. v. Selle  
o h istorii tegoż U niw ersytetu  (G eschichte der A lbertus U niw ersität zu .K ön igs-  
berg in Preussen wyd. I K rólew iec 1944 oraz wyd. II G öttingen z r. 1957). Praca  
G. v. S elle  ma pokazać w kład kultury w schodnio-n iem ieck iej do kultury  
ogólnoniem ieckiej. (For. uw agi T. G rygiera w  artykule pt. „Janusow e oblicze  
zachodnio-n iem ieckiego rew izjonizm u. Warmia i M azury nr 4 za r. 1958).

3) Tezą zasadniczą jest, że N iem iecka R epublika Federalna ma obow iązek  
z jednej strony ponosić konsekw encję prawną za dz:ałalność państw a prusk ie
go — obecnie nie istniejącego; ale z drugiej strony rów nież m usi podjąć stara
nia o utrzym anie pozytyw nych stron „Preussen”. Chodzi tu o tzw. rehabilitację  
państw a pruskiego.

b  Chodzi tu o projekty z r. 1956 kondom inium  polsko-n iem ieck iego na zie
m iach zachodnich, o zrezygnow anie przez NRF z tych ziem; tezę o pow rocie  
przesiedleńców  na dawne ziem ie i nadania im obyw atelstw a polsk iego z r. 1957
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d) w ypracow ano obraz w łączenia się do w spólnoty europejskiej tych  naro
dów, które otrzym ały niem ieckie ziem ie w schodnie: zdecydow anie odrzucono 
w  tej m ierze punkt w yjścia  niektórych ham burskich polityków , że zlikw ido
w a n ie  Prus jest pom yślnym  faktem . G. A. K. z perfidią zarzuca im, iż zapom i
nają, że „gdyby n ie  P rusy — to.... R osjanie daw no by już sta li nad Łabą” 
(s. 421) 5);

e) dążono do w iększego uw zględnienia zagadnień regionalnych Prus 
W schodnich w  szkołach N iem iec Z achodnich6);

f) rozpracow ano spraw ę zachow ania w schodnio-n iem ieckiego chłopstw a  
(Bauerntum ) na terenach N iem iec Zachodnich (s. 490). Uznano za n iepom yślny  
objaw , że ty lk o  3°/'o chłopów  w schodnio-n iem ieckich  otrzym ało na teren ie N ie
m ieck iej R epublik i Federalnej pełne gospodarstwa chłopskie 7).

Znacznie też rozszerzono zakres prac G. A. K., tak jeśli chodzi o Prusy  
W schodnie, jak i pozostałe dzielnice, rozpoczęto w ięc już prace nad szczegóło
w ym  przedstaw ieniem  sytuacji w  pow iecie m rągowskim , w łączając i sytuację  
tegoż pow iatu  w  Polsce Ludowej; z drugiej strony postanow iono w ydaw ać  
„Jahrbuch der schlesischen Friedrich-W ilhelm s-U niversität zu B reslau”; Rocz
n ik  królew iecki w  sw ym  charakterze jest w ięcej filozoficzno-praw ny, nato
m iast rocznik w rocław ski ma być bardziej teologiczny (katolicki i protestancki), 
historyczny oraz gospodarczy 8).

T en program i zakres działania G. A. K. w  łatach 1956/57, przedstaw iony  
w  ostatnim  tom ie Rocznika królew ieckiego, zrozum iany być może dopiero w te
dy. gdy poda się „credo” polityczne tego elitarnego ośrodka rew izjonistycznego. 
N ależy podkreślić elitarnego, gdyż jak G. A. K. stwierdza: „wobec trudnych  
w arunków  politycznego działania trzeba stworzyć małą elitarną grupę, która 
m usi p ielęgnow ać pew ną m yśl polityczno-społeczną, by w  pom yśln iejszych  w a

oraz o projekty pom ocy gospodarczej NRF dla Polsk i w  odbudowie Ziem  Za
chodnich z r. 1958, tak jeśli chodzi o pomoc finansow ą, jak i techniczno-fachow ą.

Na projekty kondom iniów  G. A. K. odpowiada, że dotychczasow e dośw iad
czen ie w  tej m ierze n ie spełn iły  pokładanych w  nich nadziei zarówno jeśli cho
dzi o W yspy Sam ojskie, czy Szlezw ig i Holsztyn. Na projekty zaś S ievekinga. 
opublikow ane w  czasopiśm ie „A ussenpolitik”, G. A. K. argum entuje, że gdyby  
zrealizow ać projekt Sievekinga, to -wówczas N iem cy stanow iliby obyw ateli pol
skich II k lasy  i m usieliby żyć z osiedlonym i Polakam i na Ziem iach Zachodnich. 
U w aża S ievekinga za m'erealnego polityka, który w ysuw a tezę, że „niem ieckie  
siły  są dla Folaków  w artościow e ekonom icznie, tak jak i n iem iecki kap ita ł”. 
Podkreśla się nierealność m iędzy „m iłością do bliższej ojczyzny (H eim atliebe) 
a w iernością w obec państw a (Staatstreue)”. W ydaje się, że ostatnia dyskusja  
na tem at płaszczyzny porozurrrenia m iędzy Polską a NRF (Karol Górski: N ie
m ieckie rozdroża, Tygodnik P ow szechny nr 36 z 7. IX. 1958 oraz S tefan  Jelenta: 
A by móc się porozum ieć, Tygodnik Pow szechny nr 45 z d. 9. XI. 1958) w ysuw a  
konieczność generalnej oceny ostatnich w ystąpień  niem ieckich.

5) G. A. K. z przekąsem  stwierdza jednak, że „zagranica — i co jest pożało
w ania godne — niektóre nasze środowiska są innych zapatryw ań niż my. 
To nam utrudnia pracę” (s. 423).

6) Jahrbuch.... t. V, s. 372. J. Braun podkreśla, że spraw y przesiedleńców  
m uszą być spraw am i w szystk ich  N iem ców , że „musi w alczyć z gettem  prze
siedleńców , z poglądem , że ich troski nie dotyczą otaczającego kręgu ludzi”. 
(Jahrbuch t. VI, s. 3C9).

7) Jahrbuch.... t. VIII, s. 423.
8) V/ propagandzie zm ierzającej dj> utrw alenia tradycji w schodnio-pruskich  

sięga się naw et po takie środki jak np. nadanie now ozbudowanem u okrętow i 
nazw y „E artenstein” (s. 490). Stw ierdza się, ze G .A . K. „chodzi specjalnie  
o inform ow anie A nglii” (s. 422). Ma to być kontrakcja na książkę E. W iskem ann: 
Germ any’s Eastern N eighbours, Londyn 1956. W ydaje się, iż w  jak najszybszym  
czasie należy w obec tak-ej sytuacji zakończyć studia rad  pow iatem  m ragow - 
skim, rozpoczęte w  r. 1953 przez T. M łodkow skiego (zob. M łodkow ski: Z do
św iadczeń arch iw isty  pow iatow ego w  zakresie badań regionalnych. A rcheion  
t. XXIV, r. 1958, s. 74 — 86).
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runkach działania nie stanąć przed próżnią”. Tym bardziej że w  NRF atm osfera  
jest taka, iż „przesiedleńcy czują się jakby w próżni. U dow adnia się im oficja l
nie, że duchow o stracili oni sw ą ojcow iznę (Heimat) już dawno, gdyż inaczej nie  
do pom yślenia byłaby katastrofa z roku 1945” 9). R ów nież i sam i przesiedleńcy, 
ich  organizacje, ziom kostw a w g zdania G. A. K. nie spełn iają  należycie sw ej 
roli. „Błędem  ziom kostw  jest to, że zajm ują się stale spraw am i organizacyj
nymi, a nie m eritum  zagadnienia. Stąd słaba ich praca i w ynik i w  działalności 
kulturalnej i politycznej” 10). Z drugiej strony G. A. K. negatyw nie ocenia dzia
ła lność naukow ych ośrodków i uniw ersytetów  zachodnio-niem ieckich, jeśli 
chodzi o badania nad zagadnieniam i w schodnich N iem iec. N aw et ten  zarzut 
staw ia  się Instytutow i Herdera w  Marburgu. J. Braun, sekretarz G. A. K., tak  
form ułuje sw e uw agi na ten  tem at: „Z przykrością na leży  stw ierdzić fakt, że 
nasza oficjalna nauka zaniedbała i zaniedbuje jeszcze w  badaniach i nauce 
(w  w ykładach uniw ersyteckich) problem y wschodnie... W ydaje mi się, że spra
w a ta w iąże się z poglądam i zachodnio-niem ieckich naukow ców  o nauce jako 
tak iej, upraw iających naukę tylko dla nauki odizolow anej od ogólnych w yda
rzeń narodu niem ieckiego” u ). Ten w łaśnie styl pracy specjaln ie zw alczał 
prof. Götz v. Selle, duchow y kierow nik G. А. К. U w ażał on, że n ie można upra
w iać nauki dla nauki, że „w prawdzie istnieje jedna nauka, ale są różne sty le  
pracy naukow ej. Otóż sty l pracy byłego ośrodka królew ieckiego jest wzorem, 
jak nauka łączy się ściśle z życiem  ogólnym  społeczeństw a” 12).

W praw dzie w  r. 1955 pow itano z zadow oleniem  plan rządu federalnego, m ó
w iący  o „ogólno-niem ieckiej akcji” (gesam tdeutsche Aktion), ale do tej akcji 
ze strony G. A. K. w ysuw ano zastrzeżenia, gdyż „w sam ej R epublice Federalnej 
pojęcie „gesam tdeutsch” łączy się tylko z terytorium  czterech stref okupacyj
nych Niem iec, bez terenów' w schodnich dawnych N iem iec” 13). Tym czasem  n ie- 
skrystalizow any ustrój polityczny N RF „powoduje tak sam o znaczną dezorien
tację  przesiedleńców ”. G. A. K. w idzi przyczynę tego stanu rzeczy w  „błędnym  
nastaw ien iu , jakoby państw o m iało spełniać w  stosunku do obyw ateli tylko  
funkcje techniczne. U rzędnicy  stali się ty lko  adm in is tra toram i zam iast być  
n osicielami św iadom ości państwow ej"  u ).

P ruski ośrodek państw ow y w  G etyndze — tak by należało nazw ać G. A. K. — 
uznał zjaw isko braku poczucia państw ow ego u N iem ców  zachodnich za typow e  
dla całej zachodniej Europy. Stw ierdza się, że instytucja państw ow a od daw na  
bj'ła podryw ana. Po roku 1945 zjaw isko to spotęgowało się przez dw a zaistn iałe  
procesy — z jednej strony federalizm u, a z drugiej strony ideę w spólnoty euro
pejsk iej („Europaidee”). „Między tym i dwoma ekstrem am i leży obecnie pusta  
przestrzeń. Ta pusta przestrzeń jest szczególnie przykra dla przesied leńców ” 15).

°) Jahrbuch.... t. IV, s. 377.
10) Jahrbuch.... t. V, s. 386.
” ) Jahrbuch.... t. V, s. 371.
12) Jahrbuch.... t. VIII, s. 408 Götz v. Seile: Von der Eigenart der A lbertina  

 K einesw egs w ill der A rbeitskreis einer Scientificierung seiner A n gelegen
heiten  Vorschub leisten . Es ist v ie lle ich t kaum  notw endig, das G esagte zu 
erklären, nur sei bem erkt, dass der A rbeitskreis seine A ufgabe gerade darin  
sieht, seine T ätigkeit in die G esam theit der geistigen  und politischen Problem e  
zu stellen ; hier w ird also keine Spezialiesirung m it dem Ziel der Isolierung  
getrieben....”.

13) Jahrbuch.... t. V, s. 372.
,4) Jahrbuch.... t. V, s. 377 zob. rów nież U lrich Scheuner: D eutsche S taa ts

trad ition  und D eutscher Osten (Jahrbuch.... t. III, s. 64) podkreśla, że charakte
rystykę Prus można streścić do dwu cech — kraju pogranicznego oraz tw orzy
w a państw ow ego niezależnego od narodowych podstaw. Stąd w g Scheunera  
P ru sy  cechow ał m ilitaryzm  oraz gospodarcza, a nie polityczna suprem acja nad  
N iem cam i...”.
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Dla spraw dzenia siły  poczucia państw ow ego w społeczeństw ie zachodnio- 
niem ieckim  G. A. K. rozpisał konkurs na pracę naukową na temat: „poczucie 
pań stw ow e a urzędnicy” (Staatsbew ustsein  und Beam tentum ). Okazało się jed
nak, że żadna praca konkursow a nie stała na poziom ie, w yraźnie w skazując, ze 
pojęcie poczucia państw ow ego jest „pustym  dźw iękiem  naw et dla szczytów  
in te ligen cji zachodnio-n iem ieckiej” 1B). Staw ia się naw et pytanie, czy ,,w ogóle  
państw'o jest dzisiaj elem entem  konstruującym  życie społeczne (ist der S taat  
heute noch als konstitu tives Elem ent der Societas möglich?), czy w yłaniają się  
inne siły , które są w  stanie now y porządek społeczny w prowadzić, czy też sub
stancja  państw a spoczyw a na dnie, pogrążona w  śnie letargicznym , podobnie 
jak w ie le  innych” 1T). Otóż odrodzenie państw ości n iem ieckiej w edług G. A. X. 
może nastąpić tylko przez naw iązanie do tradycji państw a pruskiego. 
Stąd „N iem cy Zachodnie muszą przez nas przesiedleńców  przeżywać spraw y  
w schodnich  N iem iec tak intensyw nie, by odczuw ali je jako integralną część  
ca łości n iem ieckiego życia politycznego, kulturalnego i gospodarczego” ls). 
Prof. Götz v. S elle  w yraźnie podkreślał, że „Prusy to je s t  zasada  (Preussen ist 
ein  Prinzip), obojętne jest to, czy Prusy istn ieją czy nie, ale bezw zględnie ich  
m yśl państw ow a m usi w  dalszym  ciągu żyć. To zadanie m usi spełnić G.A.K.” 10).

Drugą grupą zagadnień, obok programu politycznego G. A. K., które zajm ują  
pow ażne m iejsce w  tom ie VIII Rocznika K rólew ieckiego, są spraw y m iędzy
narodow e. Omawia je Hans Koch: D ie W eltpolitische Lage unter besonderer 
B erücksichtigung der Ostproblem e 20). W ydaje się, że ocena sytuacji m ięd zy
narodow ej dokonyw ana przez G. A. K. w\'m aga specjalnego om ów ienia z dw u  
w zględów : organizacji pracy G. A. K.  i zasadniczego łączenia tej problem atyki 
z zagadnieniam i przesiedleńców . Chodzi w ięc o instytucję tzw . lektoratów  
G. A. K. Otóż ci w spółpracow nicy G. A. K. z poszczególnych krajów  „bez opóź
nień dostarczają potrzebnych m ateriałów ”. D alej w yraźnie podkreśla się, że 
„m usim y oceniać sytuację m iędzynarodową z punktu w idzenia przesiedleńców , 
a szczególnie chodzi nam o Sow iety  i ich stanow isko” 21). Zagadnienia w ięc  
przesied leńców  nie traktuje G. A. K. tylko w  aspekcie w ew nętrzno-niem ieckim , 
a le  na tle ogólnej polityki europejskiej i św iatow ej, obejm ującej spraw y
30.000.000 przesiedleńców  w  Europie, w  tym  18.000.000 N iem ców, oraz
30.000.000 ludzi z A zji. „N aw et obecna akcja łączenia rodzin nie jest w ca le  
tylko problem em  polsko-niem ieckim , ale całego obozu socjalistycznego, w y ra 
zem panslaw istycznych celów  politycznych M oskwy. (G. A. K. z prem edytacją  
utożsam ia obóz nacjonalistyczny z obozem słow iańskim  — uwaga T. G.). 
Zresztą strata ojcow izny (Heimat) następow ała i następuje nieprzypadkowo, ale  
w konsekw encji określonych zasad politycznych, które mogą każdej ch w ili 
dosięgnąć nie dotknięte nim i państw a zachodniej Europy.” 22). G. A. K.  określa,

■5) Jahrbuch.... t. V, s. 378. Dla w ypełn ienia tej pustki rozpoczęto specjalne
badania na tem at roli poczucia państw ow ości. G. A. K. ogłosił dwa konkursy na
tem at: 1) O stdeutsche G rundlagen des preussischen und österreichischen
Staatsbew ustseins, oraz 2) K antisches Staatsdenken und der Preussische Staat. 
(Jahrbuch.... t. IV, s. 263).

le) J. Braun: D er G öttinger A rbeitskreis. T ätigkeitsbericht (Jahrbuch.... 
t. IV, s. 264).

,7) Jahrbuch.... t. V, s. 371.
Jahrbuch.... t. V, s. 375.

10) Jahrbuch.... t. IV, s. 263.
2“) Jahrbuch.... t. VIII, s. 298 — 336.
£1) Jahrbuch.... t. V, s. 376.
Z2) Jahrbuch.... t. IV, s. 83. Zob. Gotthold Rhode: Z w angsum siedlungen i-n 

der G eschichte, w yraźnie podkreśla, że spraw y przesiedleńców  dotyczą rów nież  
Finów, Łotyszów, Estończyków , Litw inów , Polaków , Ukraińców , Czechów, S ło 
w aków , W ęgrów, R um unów, Bułgarów , Turków i Tatarów. „...Damit ist der 
V erlust der Heim at durch U m siedlung und V ertreibung nicht nur ein deutsches,
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że „przesiedlenia są w ynik iem  istnienia absolutystycznego ustroju państw o
w ego, nietolerancyjności państw a oraz braku poczucia praw  człow ieka” 23).

N astępnie łączy się „sprawę przesiedleńców  z zagadnieniam i m iędzynarodo
w ym i, bo od nich zależna jest postaw a przesiedleńców . Oni bow iem  ponieśli 
najw iększe skutki katastrofy N iem iec i dlatego m uszą m ieć prawo głoszenia  
w obec zagranicy sw ych postu latów ”. W ysuw a się następujące postulaty:

a) poczdam skie uchw ały, oddzielające w schodnie N iem cy, obciążą polityczny  
rozw ój w ypadków  na dłuższy okres w  sposób nie do utrzym ania;

b) rozstrzygnięcia zw ycięskich  m ocarstw  mają stanow ić znaczne niebezpie
czeństw o dla stabilizacji stosunków  europejskich;

c) w ym iana not z berlińskiej konferencji r. 1954 w skazyw ała, że m ocarstw a  
zachodnie podkreślały prow izoryczność rozw iązań Poczdam u; takie stanow isko  
każe np. Eberhadtow i M enzlow i przypuszczać, że ostateczne uregulow anie  
spraw  granicy polsko-niem ieckiej m usi się oprzeć na innej koncepcji niż Odra 
i N y s a 24);

d) odrzucenie przez N iem iecką Republikę Federalną uchw ał poczdam skich  
„nie jest w yrazem  nacjonalizm u czy szowinizm u, N iem cy stanow ią naturalny  
obszar narodow y i nie można go dzielić; nation une et indivis ib le;

e) prawo do bliższej ojczyzny (Das R echt auf die H eim at) nie znajduje oby
w atelstw a  w  praw ie m iędzynarodowym , w ięc trzeba podjąć rew izję n iem iec
kich  argum entacji w  w alce z polskim i tezam i (historycznych praw, odszkodo
w ań i kom pensaty); now ym i argum entam i m ają być: praw  o sam ostanowienia  
oraz zak az  a n e k s j i25);

f) ustalenie granic nie jest tylko sprawą polsko-niem iecką, ale sprawą  
ogólnoeuropejską; stw ierdza się, że „nie ma bodaj żadnego praw ie sąsiada, 
który by nie chciał skorzystać z osłabienia N iem iec: gdy w  r. 1947 londyńska  
konferencja m inistrów  spraw  zagranicznych m iała zająć się regulacją granic 
N iem iec, to Dania zażądała Sslezw igu , Holandia znacznych korektur granic, toż 
sam o B elgia, A ustria, Czechosłow acja, a naw et Francja” 26);

g) spraw y m iędzynarodowe są szczególnie w ażne w  pracach G. A. K„ gdyż 
„rząd NRF rozpoczął dopiero w  r. 1954 odbudow yw ać sw ą politykę w schodnią

sondern ein europäisches Problem ...”. Problem y te niem ieccy uczeni poddają  
analizie rów nież od strony historycznej (por. Rhode: V ölker auf dem  W ege. 
V erschiebungen der B evölkerung in O stdeutschland und Osteuropa seit 1917. 
K iel 1952 oraz Fr. Gause: V ertriebung und Z w angsum siedlung als historisches 
Problem . G eschichte in W issenschaft und U nterricht 1953 t. IV, s. 45 — 70). 
Problem  ten rów nież w ym aga z naszej strony szczegółow ego om ów ienia.

-3) Jahrbuch.... t. IV, s. 83. Gotthold Rhode: Zwangsum siedlungen... s. 83 — 
117. H. Kraus: M assenaustreibung und Völkermord (Jahrbuch.... t. IV, s. 118 —  
121) podkreśla, że w obec zasad przesiedleńczych zastosow ać trzeba prawo do 
bliższej ojczyzny (Das R echt auf die Heimat), które znowu m usi w p łynąć na 
praw o powrotu (Das R echt auf Rückkehr). Praw o to przysługiw ać w inno nie  
ty lk o  obyw atelom  danego państw a, a z drugiej stronÿ w inno upraw niać do 
w yboru  m iejsca zam ieszkania w  sam ym  państw ie. (Por. uw agi J. Brauna  
w  t. VI... s. 309).

24) Jahrbuch.... t. V. s. 174. Eberhard Menzel: Das Selbstbestim m ungsrecht 
der V ölker und des A nexionsverbot. Ein B eitrag zur Klärung der deutschen  
R echtsansprüche auf W iedervereinigung m it den deutschen O stgebieten s. 179 
w yraźn ie w idzi konieczność „rew izji dotychczasowych argum entacji, m ających  
na celu  zjednoczenie ziem  n iem ieckich”.

2o) Spraw a ta dla rew izjonistów  niem ieckich jest o ty le ważna, że w g G.Ä.K. 
kryterium  sam ostanow ienia n ie ma w yrażać się tylko w  technicznym  jego w y
k o n a n iu — plebiscytach — które bądź co bądź nie zdały w  przeszłości egzam inu.

26) Stąd też oświadczono, że „wir haben vielm ehr klar zu erkennen, dass die  
Forderung nach A nw endung das Selbstbestim m ungsrechts eine politische For
derung ist, und daher auch im politischen Bereich ihre E rfüllung finden m u ss” 
(Jahrbuch.... t. V, s. 206).
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(O stpolitik), w ynik i badawcze w  tym  zakresie w ydają się szczególnej w agi, stąd  
projek tu je  się utw orzenie specjalnego uniw ersytetu  w schodniego (O st
un iversitä t) w  N R F”, w zględnie założoną już w yżej w spom nianą akadem ię  
w schod n io-n iem iecką (O stdeutsche Akadem ie).

Z drobniejszych spraw, które przynosi t. VIII Rocznika K rólew ieckiego, 
w arto  zaznaczyć rozprawę Bruno G leitze: Der D eutsche Osten in seiner w irt
sch a ftlich en  und bevelkörungsm ässigen Funktion für D eutschland 27). U zasad
n ia  on tezy, że:

a) n iem ieck i w schód zw iązany jest z N iem cam i i św iatem  poprzez pro
d ukcję rolną, w ęgiel śląski, m ały i średni przem ysł oraz biologiczny rozw ój 
(naturalny przyrost);

b) strata ziem  za Odrą i N ysą w ynosi ca 100 m iliardów  marek, czyli lU ogó l
nych  niem ieckich  strat wojennych;

c) rozw ój kom unikacyjny doprowadził do integracji gospodarki regionalnej 
w schodniej części N iem iec w  państw o niem ieckie;

d) 9Va m iliona ludzi n iem ieckiego w schodu produkow ało żyw ności dla 
15 m ilionów  N iem iec Zachodnich;

f) w ielk ą  w artość dla N iem iec Zachodnich stanow ił w  przeszłości rezerw uar  
s ił roboczych w schodnich części N iem iec;

g) zapom ina się o oszczędnościach kapitału  wschodniego, a n iesłusznie się  
przecenia niem iecką pomoc finansow ą dla w schodu (O stpreussenhilfe) — ta  
ostatn ia  w ięcej była kredytem  dla w łasności ziem skiej niż dla przedsiębiorstw  
przem ysłow ych: ze w schodu odchodził na zachód kapitał w  postaci procentów .

R olę w schodnio-n iem ieckiego protestantyzm u i jego tradycji podkreśla H ans  
R ust: D ie G eltung des G esetzes des A lten  B undes im  Neuen; W. U ngern
Sternberg om aw ia ostatnie lata zakonu w  Inflantach (Zum Ende des D eutschen  
Ordens in Livland), а K. Forstreuter znaczenie K anta dla narodów Europy 
w schodn iej (Kant und die V ölker Osteuropas). Hennig von  B orcke-Stargardt 
podkreśla, że nie można m ów ić o uw olnieniu  chłopów  (Bauernbefreiung), gdyż  
tych  poddanych chłopów  w  r. 1807 było bardzo mało. Raczej należy m ów ić
0 regulacji stosunków  (R egulierung und A b lösu n g)28). K. R uff przedstaw ia  
dzieje K łajpedy w  r. 1807.

C iekaw ostką bibliograficzną jest w iadom ość o ukazaniu się t. 8G za rok 1956 
Z eitschrift .für G eschichte u. A ltertum skunde Ermlands oraz o działalności 
H istorische V erein für Ermland tow arzystw a obchodzącego w  r. 195G stu lec ie  
sw ego istnienia.

Tadeusz G ryg ier

WALTER PAULY, A is L an dra t in Ostpreussen. Ragnit-AUenstein ,  H olzner 
V erlag, W ürzburg 1957, O stdeutsche B eiträge aus dem G öttinger A rbeitskreis, 
Bd. VIII, s. 152.

„Jako landrat w  Prusach W schodnich. R agneta — O lsztyn” to tytu ł w spom 
n ień  autora, obejm ujących okres od 1890 do 1915 oraz kilka la t z czasów dru
giej w ojny św iatow ej. Autor w  latach 1905 — 1915 był landratem  w  O lsztynie
1 tem u okresow i p ośw ięcił najw ięcej uw agi i m iejsca. Potoczysta forma oraz 
lekki styl czynią w spom nienia P au ly’ego lekturę dostępną dla szerokich kół 
niem ieckich czyteln ików  interesujących się spraw am i w schodnim i.

Na w stęp ie nasuw a się jedna uwaga. W ydaw nictw o P au ly ’ego jest w  zasa
dzie pozycją nienaukow ą, opartą na przeżyciach osobistych autora, p isanych  
z dość dużej od ległości czasowej, a jednocześnie odzw ierciedlających w  p ew 

27) Jahrbuch.... t. VIII, s. 281 — 297.
28) H. B orcke-Stargardt: Aus der V orgeschichte zu den preussischen A grar

reformen. Por. rów nież artykuł Siegfrieda Kortha: D ie Entstehung und E nt
w icklung des ostdeutschen G rossgrundbesitzes (Jahrbuch.... t. III, s. 148— 181).
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