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ZEITSCHRIFT FÜR OSTFORSCHUNG, LÄNDER UND VÖLKER IM ÖSTLI
CHEN MITTELEUROPA. Im Aufträge des Johann Gottfried Herder Forschungs
rates E. V. hrgb. von Hermann Aubin, Erich Keyser, Herbert Schienger, Jahr
gang I — V, Marburg/Lahn, 1952—1955.

Leży przed nami pięć roczników czasopisma „Zeitschrift für Ostforschung“, 
mającego — w myśl założeń redakcji — w czasie, „gdy większość badaczy została 
wygnana z ich stanowisk i ojczyzny“, skupić ludzi, którzy są gotowi „im geistigen 
Ringen unserer Zeit auch der Ostforschung wieder den Platz zu sichern, der ihm 
zukommt“. Wśród nazwisk pracowników Instytutu Herdera i autorów umieszcza
jących swe artykuły w czasopiśmie spotykamy szereg nazwisk nistoryków nie
mieckich znanych dobrze z czasów przedwojennych ze swego nacjonalistycznego, 
nieraz wręcz prohitlerowskiego nastawienia (H. Aubin, H. Ludat, E. Brzoska, 
E. Keyser, H. Grundmann i inni). Już przy pobieżnym przeglądnięciu czasopisma 
nazwiska te muszą budzić pewien niepokój, który potęguje się im bliżej wnikamy 
w treść „Zeitschrift für Ostforschung“.

Cele i zadania recenzowanego czasopisma formułują z jednej strony wstęp 
redakcji, krótki, ale nie pozbawiony zasadniczych charakterystycznych nastawień, 
oraz obszerny artykuł wstępny prof. H. Aubina. Pierwszy określa ogólnie cele 
i zadania nowego czasopisma; w myśl jego założeń są nimi „Erforschung und 
Darstellung der tiefgreifenden U m w a n d l u n g ,  der alle Völker und Staaten Ost- 
Mitteleuropas in der Gegenwart unterworfen sind" (podkreślenie moje — K. M.). Nie 
chcę tu nawet wchodzić w tendencyjność i wyraźne nastawienie kryjące się w ta
kim sformułowaniu. Prof. H. Aubin precyzuje w swym artykule wstępnym przede 
wszystkim pojęcie Europy wschodnio-środkowej (Ost-Mitteleuropa) jako terenu ma
jącego sięgać daleko na wschód poza granicę Odry, po linię Bałtyk — Morze 
Czarne. Ideałem dla Autora jest stan, jaki panował na tym terenie w wyniku 
postanowień kongresu wiedeńskiego z r. 1815. „Das ganze 19. Jahrhundert sah 
hier auf der Landkarte nichts als drei Grosstaaten. Hundert Jahrelang haben 
Österreich, Preussen-Deutschland und Russland in den Grenzen des Wiener-Kon
gressen diesen Teil Europas, einst voll lebhafter Unruhe und Verschiebungen, für 
das am äusseren staatlichen Bild haftende Auge in Beständigkeit und Frieden 
erhalten“. Przez oderwanie w r. 1918 części Prus i „wypędzenie niemieckich 
mieszkańców“, nawet z terytoriów daleko na wschodzie leżących, została według 
Autora uniemożliwiona misja dziejowa narodu niemieckiego. Narodowy socjalizm 
wystąpił z hasłami praw wszystkich ludów Europy wschodniej do własnej na
rodowości, a teza o nowym niemieckim porządku (Ordnungsprinzip) przyobiecywa
ła niemiecką pomoc w dalszym rozwoju. Hitler jednak jedynie swą osobistą dzia
łalnością unicestwił zdążające w tym kierunku zamierzenia, zawierając pakt ze 
Stalinem, a później zarzucając koncepcję „eines grossen über das Nationalitäten
problem stehenden Reiches“ na rzecz polityki ucisku i wytępienia. Stał się w ten 
sposób winien temu, że plan z r. 1939 nie udał się. Po śmierci Hitlera jednak nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby te cele dalej realizować. A więc nawrót do stanu



i
rzeczy z r. 1815, a może nawet do pretensji feudalnego cesarstwa niemieckiego 
do zwierzchnictwa nad wszystkimi krajami słowiańskimi.

W tymże pierwszym zeszycie „Zeitschrift für Ostforschung“ pomieszczony jest 
artykuł H. Ludata, znanego ze swych skrajnie nacjonalistycznych wystąpień sprzed 
wojny, a obecnie prof. uniwersytetu w Münster w Westfalii. Autor, omawiając 
w nim stosunek historiografii polskiej do problemu niemieckiego, ubolewa nad 
odrzuceniem przez nią w okresie dwudziestolecia tez wydawnictwa Deutschland 
und Polen (jak wiadomo, była to praca, w której nacjonalistyczne tezy dojrzewa
jącego hitleryzmu ujawniły się szczególnie jaskrawo). Relacjonując dalej bardzo 
szczegółowo wrocławską konferencję historyków z r. 1950, poświęconą stosunkom 
polsko-niemieckim, wydobywa Ludat starannie wszystko, co powiedziano na niej 
przeciw nacjonalizmowi polskiemu, przeciw przecenianiu wpływów kultury ro
mańskiej na wschodzie czy przeciw jednostronnemu odrzucaniu dodatnich kultu
ralnych oddziaływań niemieckich, zwłaszcza w zakresie gospodarczym, na Polskę. 
Pomija natomiast całkowicie wszystko, co wypow'edziano na tejże konferencji 
o zaborczości i gwałtach niemieckich klas posiadających czy o potrzebie doceniania 
rodzimego, polskiego rozwoju. Czy to jest rzetelne oddanie założeń stawiającej 
zresztą wówczas pierwsze kroki marksistowskiej historiografii polskiej, czytelnik 
łatwo osądzi.

W innym artykule, zawartym w recenzowanym czasopiśmie, stwierdza T. Schie- 
der, że idea suwerennego państwa narodowego przestała być aktualna, że chodzi 
obecnie o europejskie państwo ponadnarodowe. Mają w nim być zachowane obok 
siebie języki Goethego, Szekspira, Woltera czy Dantego, a nawet (aber auch) Pa- 
lackiego i Mickiewicza. Autorowi wydziera się w zakończeniu wreszcie westchnie
nie, że może „wenn die Stunde gekommen ist, die Grundlagen dafür zu schaffen, 
wird auch sich herausstellen, dass die Bemühungen der Generationen um die For
men und Gesetze des Zusammenlebens der Nationalitäten und Nationen nicht 
vergeblich gewesen sind“. Już z tych wyrwanych choćby sformułowań przebijać 
zdaje się wyraźnie wybitna segregacja narodowościowa i kulturalna społeczeństw, 
mających według pobożnych życzeń Autora tworzyć realizowane w myśl Jego 
założeń ponadnarodowe państwo związkowe (Bundesstaat)1.

Cóż to wszystko znaczy? Trudno, niestety, jeśli uwzględni się charakter prze
ważnej części artykułów czasopisma, traktować zakreślony w pierwszych zeszy
tach program jako jakiś przełom w poglądach większości historyków zachodnio- 
niemieckich, jakiś zwrot ku szczerej myśli opartej na zasadach sprawiedliwości 
„federacji europejskiej“, może tylko jeszcze skażonej „resztkami przesady“ na te
mat roli Niemiec w kulturze światowej. Chodzi, choć. w obsłonkach, wręcz o coś 
innego — o uzasadnienie niedopuszczalności utrzymania się obecnego stanu rzeczy 
na obszarze na wschód od Odry, o powrót do dawnych granic niemieckiego pa
nowania, a nawet o nową ekspansję poza te granice, choć po niepowodzeniu metod 
skrajnie brutalnych, tym razem w nieco zawoalowanej formie.

Jest rzeczą ogromnie charakterystyczną, że poszczególne artykuły „Zeitschrift 
für Ostforschung“ nie tylko sięgają swą tematyką na tereny dzisiejszego Związku 
Radzieckiego, ale starannie uwypuklają dalsze istnienie ludności polskiej na te
renie Litwy czy Ukrainy, nazywając te tereny „Ostpolnische Gebiete“ 1 2. Z drugiej 
střeny o tym, jaki cel przyświeca czasopismu i wielu autorom, świadczy choćby 
stałe i konsekwentne używanie terminów takich, jak Warthegau, Siidpreussen czy

1 T. S c h i e d e r, Nationalstaat und Nationalitätenproblem, 1952, I, z. 2.
2 Per. np. R. N e u m a n n .  Ostpolnische Gebiete nach 1945, 1956, V, z. 2,

s. 395 nn. ■ /



wprost GG, czy wreszcie nazw poszczególnych miejscowości wprowadzonych przez 
chrzty hitlerowskie. Oczywiście, nawet przy najbardziej wyraźnym stanowisku 
redakcji czasopismo nigdy nie jest całkowicie jednolite i konsekwentne. Zawsze 
jest tak, że piszą w nim ludzie o różnych poglądach, jedni uderzający w ton dla 
założeń pisma pożądany, drudzy ledwie tolerowani. Dlatego powyższe uwagi o kie
runku „Zeitschrift für Ostforschung“ nie mogą się odnosić do wszystkich zawartych 
w nim prac. Przykładami takiego obiektywnego stosunku do spraw polskich 
mogą być, choćby tylko w roczniku 1956, omówienie przez K. Hartmanna twórczości 
literackiej w Polsce powojennej, przez W. Maasa prac geograficznych prowadzo
nych w Toruniu czy przez E. Behrensa losu zabytków sztuki na Śląsku — proble
mu, jak wiadomo, dla nas niestety szczególnie drażliwego. Mimo to Autor reje
struje starannie wszelkie usiłowania polskie w kierunku zabezpieczenia czy od
budowy zabytków, a uwadze Jego o szkodliwości wywożenia dzieł sztuki śląskiej 
do Polski centralnej nie można odmówić słuszności3 4. Podobnym ’ przykładem 
obiektywizmu może być krytyczna ocena, jaką poświęca H. Martensen pracy 
W. Kuhna Geschichte der Deutschen Ostsiedlung K Niestety, choć przykłady takie 
dałoby się jeszcze może pomnożyć, sięgając do zeszytów poprzednich, nie one 
jednak wyciskają zasadnicze piętno na całości, nawet ostatniego rocznika, do czego 
jeszcze wrócimy.

Zainteresowania czasopisma obejmują wszystkie kraje i narody mieszkające 
na wschód od linii Łaby, a więc wschodnią Brandenburgię, Polskę, Czechy, Sło
wację, Węgry, wreszcie zachodnie tereny Związku Radzieckiego. Oprócz artykułów 
na powyższe tematy, rozrzuconych po poszczególnych zeszytach czasopisma, spoty
kamy całe -zeszyty poświęcone specjalnie danym krajom (np. IV/1 i IV/2 częściowo 
Czechosłowacji, III/2 krajom bałtyckim, 1/4 Prusom Książęcym i Królewskim, IV/4 
Wielkopolsce, II/2 Pomorzu i Meklemburgii). Obok artykułów i miscellaneów pokaźną 
pozycję stanowią każdorazowo recenzje z książek, przede wszystkim niemieckich, 
traktujących o problemach wschodnich, w mniejszym stopniu z literatury histo
rycznej krajów słowiańskich. Jest to bardzo symptomatyczny objaw, jako że z dru
giej strony prowadzone przeglądy bibliograficzne, ogólne i terytorialne5, rejestrują 
na ogół bardzo skrupulatnie bieżące publikacje ukazujące się na wschód od gra
nicy Sudety — Odra — Nysa.

Stosunkowo dużo miejsca zajmują pozycje dotyczące historii Polski (nie licząc 
artykułów i recenzji dotyczących Pomorza i Prus), a więc przede wszystkim 
z dziejów Polski średniowiecznej (około 11 artykułów i 5 recenzji); dzieje nowo
żytne (lata 1492—1864) są już znacznie słabiej reprezentowane (ogółem 7 pozycji); 
natomiast dzieje Polski po tej dacie, a zwłaszcza przemiany po r. 1945 i dzieje 
Polski Ludowej, przyciągają znów uwagę czasopisma (9 artykułów i miscellaneów, 
12 recenzji, nie licząc bibliografii, o której wyżej była mowa).

Na odcinku średniowiecza niepoślednie miejsce zajmują wypowiedzi autorów 
na temat wczesnych stosunków polsko-niemieckich; należy tu przykładowo obszer
ny artykuł H. D. Kahla o poglądach Brunona z Kwerfurtu na temat misji chrze

3 E. B e h r e n s ,  D. mittelalterliche Kunst in Schlesien, 1956, V, z. 4, s. 556—561.
4 1956, V, z. 2, s. 263 nn.
5 Tak np. 1952, I, z. 1—3: Bibliographie der deutschen Ostgebiete; I, z. 4: 

Schriftumsverzeichnis der deutsch-polnischen Beziehungen; 1952, II, z. 3: biblio
grafia archeologii słowiańskiej; II, z. 2, V, z. 2—3: bibliografia Pomorza; IV, z. 3, 
V, z. 1: bibliografia Prus Królewskich i Książęcych; IV, z. 4: bibliogrąfia wschod
niej Brandenburgii (!); II, z. 1: bibliografia terytoriów na południowym brzegu 
Bałtyku; III, z.. 2—3: bibliografia bałtycka; II, z. 4, III, z. 1: bibliografia Śląska; 
IV, z. 1: bibliografia sudecka (!); IV, z. 2: bibliografia litewska.

Sobótka R. XII 1957, z. 2 9



ścijańskiej wśród Słowian połabskich6 7 8 czy tegoż syntetyczne wypowiedzi na te
mat misji narodu niemieckiego wśród Słowian we wcześniejszym średniowieczu \  
Z drugiej strony można zarejestrować obszerny wywód Rhodego na temat rozwoju 
wschodniej granicy Polski w średniowieczu8 czy H. Ludata, referującego uwagi 
Reckego -na temat badań nad początkami państwa polskiego i organizacji badań 
wczesnośredniowiecznych w Polsce9. Specjalne zainteresowanie czasopisma wzbu
dzają dzieje Prus i Pomorza w średniowieczu. Terytoriom tym poświęcono, jak 
wspomniano, specjalne zeszyty (1/4 Prusy, II/2 Pomorze Zachodnie i Meklemburgia) 
zawierające m. in. szereg drobnych przyczynków do historii średniowiecznej tych 
terytoriów (np. H. D. K a h l ,  Das Ende des Triglaws in Brandenburg III/l; E. K e y -  
ser, Oppiduum Kunigsberg IV/3; H. L u d a t ,  Annalistische Aufzeichnungen zur 
Geschichte des deutschen Ordens im XIV. Jahrhundert V/l).

Słabiej niż kraje bałtyckie, które ogółem reprezentowane są we wspomnianych 
rocznikach ,"Ostforschung“ w 39 pozycjach (licząc razem Pomorze, Prusy i kraje 
bałtyckie Związku Radzieckiego), ale mimo wszystko pokaźnie reprezentowany jest 
Śląsk (ogółem 16 pozycji, nie licząc recenzji). Duża ilość artykułów dotyczy zwła
szcza roli niemieckiej sztuki i kultury na Śląsku. Taką treść mają np. artykuły
H. Bachmanna o wpływie czeskiej plastyki na Śląsk w XIV w. czy I. Eckerta 
o freskach śląsko-morawskiego malarza Sebastiniego (około r. 1750) lub miscella
nea C. Fischera o budowlach Peintera (połowa XVIII w.), czy wreszcie próba 
syntetycznego ujęcia problemu przez A. Aubina, próbującego rozwiązać pojęcie 
„rozwoju stylu narodowego“, oczywiście, z idealistycznego punktu widzenia10 11. 
W formie artykułów częściowo sprawozdawczych omówione zostały nadto niektóre 
problemy z dziejów średniowiecznych Śląska, a znowuż W. Klawitter i B. Sta- 
siewski poświęcają parę uwag, pierwszy początkom czasopiśmiennictwa śląskiego 
(od Wöchentliche Avisen Baumanna z r. 1629 do wydanych po raz pierwszy 
w r. 1742 Schlesische Privilegierte Staats-Kreis und Friedenszeitung), drugi stra
tom ludnościowym niemieckim na terenie całej Polski, a szczególnie Śląskan.

Szczegółowa polemika ze wszystkimi pozycjami przechodzi możliwości i kom
petencje recenzenta, a nawet polemika z tymi tylko, w stosunku do których czuje 
się kompetentny, musiałaby zająć zbyt dużo miejsca. Niewątpliwie potrzebne jest, 
aby szeregiem prac zamieszczonych w „Zeitschrift für Ostforschung“ zainteresowali 
się poszczególni historycy polscy; do niektórych będzie miał i recenzent spo
sobność na innym miejscu powrócić. W żadnym wypadku nie powinniśmy milczeć 
w stosunku do zachodnioniemieckiej historiografii, czyli mutatis mutandis czynić

6 H. D. K a h l ,  Compellere intrare. Die Wendenpolitik Bruns von Querfurt 
im Lichte hochmittelalterlichen Missions und Völkerrechts, 1955, IV, z. 2—3.

7 H. D. K a h l ,  Zum Geist der deutschen Slavenmission des Hochmittelalters, 
1953, II, z. 1.

8 G. R h o d e ,  Die Ostgrenze Polens im Mittelalter, 1953, II, z. 1.
9 W. R e c k e ,  Vorbereitung zur 1000-Jahrfeier Polens im. Zeichen des histo

rischen Marxismus, 1952, I, z. 1; t e n ż e ,  Organisation der frühgeschichtlicher For
schung in Polen, 1952, I, z. 2.

10 H. B a c h m a n n, Schlesien und die böhmische Pląstik des 14. Jahrhunderts;
I. E c k e r t ,  Die Fresken des schlesisch-mährischen Malers Fr. A. Sebastiani; 
Ch. F i s c h e r ,  Zur den Bauten J. B. Peinters; H. A u b i n ,  Der Beitrag der jün
geren schlesischen Kunstgeschichte zur Methodik der Stammesforschung; H. T i n 
t e  1 n o t, Kunstforschung in Breslau; G. G r u n d m a n n ,  Deutsche Romantiker 
als Entdecker ostdeutscher Baudenkmale, 1953, II, z. 4.

11 W. K l a w i t t e r ,  Aus der Frühzeit der schlesischen Zeitungen, 1954, III, 
z. 1; B. S t a s i e w s k i ,  Schlesien im Rahmen der Dokumentation über die Ver
treibung der Deutschen aus Ostdeutschland, 1956, V, z. 2.



tego samego, co zdaje się robić ta ostatnia w stosunku do badań śląskoznawczych, 
Jest bowiem niewątpliwie rzeczą zastanawiającą, że z polskich prac i artykułów 
poświęconych Śląskowi, a specjalnie jeśli chodzi o pozycje umieszczane w cza
sopismach i nie tak nielicznych, omówienia w „Zeitschrift für Ostforschung“ do
czekały się bodaj tylko: Dobrowolskiego Sztuka na Śląsku, Kiersnowskiego arty
kuł o wałach śląskich czy wreszcie pierwszy zeszyt Kodeksu dyplomatycznego 
Śląska i bibliografia wydana przez podpisanego. Trudno oczywiście przesądzać, 
w jakim stopniu sytuacja w Niemczech zachodnich w stosunku do wydawnictw 
polskich jest taka, jak u nas w stosunku do wydawnictw zachodnioniemieckich, 
tzn. że wydawnictwa nie docierają do rąk ogółu historyków. W niektórych jednak 
wypadkach na pewno tak nie jest, jak można sądzić choćby po przesyłanych 
egzemplarzach wymiennych. Mimo woli nasuwa się myśl o świadomym doborze 
prac recenzowanych w organie, który ma służyć przede wszystkim oddziaływaniu 
na społeczeństwo zachodnioniemieckie.

Ta ostatnia funkcja wystąpiła szczególnie jaskrawo w artykule B. Stasiew- 
skiego Schlesien in Rahmen der Dokumentation über die Vertreibung der Deu
tschen aus Ostdeutschland,12 13. Jest to właściwie recenzja z pracy F. Zipfela Ver
nichtung und Austreibung der Deutschen aus den Gebieten östlich der Oder — 
Neisse L inie,13 opartej głównie na trzech woluminach maszynopisu relacji du
chowieństwa. Autor, a za nim recenzent dostrzegają wprawdzie, że różnica między 
liczbą zaludnienia na dzisiejszych ziemiach polskich z r. 1939 a stanem z r. 1954, 
kiedy miało tam jeszcze przebywać 835 000 ludności niemieckiej i brak w osta
tecznym rozrachunku 2 167 000 ludzi (na Śląsku 874 000 ludzi), zostały spowodowane 
nie tylko owym „brutalnym wypędzeniem“, ale i stratami ludnościowymi w  wy
niku działań wojennych, niemniej recenzja nie tylko nie próbuje choćby ustalić 
rozmiarów strat ludnościowych w wyniku wojny (dla samego Wrocławia straty 
ludności cywilnej, z wyłączeniem wojska, szacuje się dla okresu oblężenia miasta 
przez wojska radzieckie, bez osób, które zmarły w czasie ewakuacji miasta przez 
władze hitlerowskie, na około 60 000 osób), ale jest całkowicie bezkrytyczna w sto
sunku do wszystkich „okropności“, które owemu wypędzeniu miały rzekomo to
warzyszyć, a nawet je, rzec można, namiętnie uwypukla. Repatriacja ludności nie
mieckiej, osiadłej z dawna na Śląsku, na pewno była dla niej moralnie bolesna. 
Mogły tu i ówdzie zaistnieć nawet nadużycia w stosunku do tej ludności w ciągu 
procesu jej wysiedlania, ale na pewno z metodami hitlerowskimi zestawiać tych 
nadużyć nie wolno. Jest rzeczą jednak szczególnie charakterystyczną, że ze słów  
Recenzenta przebija dość wyraźnie niewiara, panująca nawet w Niemczech za
chodnich w stosunku do owych „okropności“, i to jeszcze w r. 1946. „Wenn es 
1946 Menschen gegeben haben sollte — pisze Stasiewski po zacytowaniu pisma 
niemieckich biskupów z 31 marca 1946 — die an die Berechtigung dieser Hirten
worte zweifelten“, to omawiane dokumenty mają ich upewnić w ich sądach 
o przeszłości. Bo oto i teraz „viele verschliessen gem — cytuje Stasiewski za 
Zipfelem — die Augen vor dem Umfang des Unheils, das vor und nach 1945 in 
Ost-Mitteleuropa angerichtet wurde, und begnügen sich mit der gleitenden Ge
genwart“. Toteż wzywa Stasiewski wyraźnie do tego, aby wzmóc propagandę, która 
jest obowiązkiem „każdego odpowiedzialnego historyka niemieckiego“.

Jako na ostatni, decydujący argument powołuje się tu Stasiewski na książkę

12 Ibid.
13 Drukowana w „Jahrbuch für die Geschichte Mittel und Ostdeutschlands“, 

Tübingen 1954, III, s. 145—187.



K. Zieschego, Das methaphysische Problem des deutschen Ostens, wydaną w r. 1953. 
Do czego tu, zapyta trzeźwy czytelnik, metafizyka? Zipfel, a za nim Stasiewski, 
odpowiada na to: „Berichte über das furchtbare Geschehen, das sich im Ausgang 
des Zweiten Weltkrieges im deutschen Osten vollzog, wollen einen Frieden der 
Gerichtigkeit den Weg bereiten helfen ... Sie sollen eine ernste Mahnung sein, dass 
eine Welt ohne Gott aus den Fugen gerät, die Menschenwürde zertritt und im 
Begriffe ist sich selbst zu zerstören“. Zgoda, jeśli autor ma na myśli 3 000 000 osób 
zagazowanych choćby w komorach Oświęcimia. Ale Stasiewski ma na myśli wy
siedlenie Niemców z terenów na wschód od linii Odra — Nysa.

Rzecz tedy stoi jasno. Metafizyka okazuje się bliską krewną rewizjonizmu, który 
chce się podniecać i podtrzymać rozdzieraniem zasychających już, choćby nawet 
tylko w części prawdziwych, ran. Odpowiedzieć możemy na ów „Frieden der Ge
rechtigkeit“* czyli inaczej mówiąc na atak na granice na Odrze i Nysie, tylko 
tyle: Polacy nie zaprzestaną zapalać świateł na miejscach hitlerowskich kaźni, 
ale są gotowi współżyć ze wszystkimi uczciwymi ludźmi. Sprawiedliwością nie 
można jednak żonglować.

Recenzja Stasiewskiego, charakterystyczna w swoim lęku o załamywanie się 
propagandy, nie jest jedyna, która świadczy o zagnieżdżającej się, mimo względ
nego obiektywizmu niektórych autorów, w „Zeitschrift für Ostforschung“ myśli 
rewizjonistycznej. Nieuznawaniu granicy na Odrze i Nysie przez czasopismo służą 
też liczne zawarte właśnie w ostatnim zeszycie z r. 1956 pozytywne omówienia 
licznych popularnych pozycji z zakresu uprawianej w stosunku do Śląska w Niem
czech zachodnich „Heimatsforschung“ 14. Gwałtowny protest przeciw możliwościom 
akceptacji granicy na Odrze i Nysie zawiera też recenzja książki E. Wiskemann 
Germany’s Eastern Neighbours (Oxford 1956), którą określono jako „weit ange
legtes Plädoyer für die Beibehaltung der jetzigen Volks- und Verwaltungsgrenzen 
zwischen Deutschen, Polen und Tschechen“ 15. Recenzent protestuje też przeciw 
jej angielskiemu omówieniu ze strony G. Barraclough wzywającemu do zamienie
nia stanu istniejącego de facto na stan de iure, tj. uznaniu obecnej granicy na 
Odrze i Nysie jako sprawiedliwej granicy pokoju16.

Czytelnik polski, przeglądając kartki „Zeitschrift für Ostforschung“, mimo 
zupełnie jasnej, rewizjonistycznej tendencji zasadniczej czasopisma, choćby tylko 
z rozsianych po nich wzmianek i z trzeźwych, obiektywnych głosów niektórych 
badaczy niemieckich, może się ostatecznie utwierdzić w przekonaniu, że wbrew 
wszelkiej propagandzie świat pójdzie naprzód drogą rozsądku i rzeczywistej spra
wiedliwości.

Karol Maleczynski

14 Por. np. H. H u p k a, Breslau, Hauptstadt Schlesiens in 71 Bildern, München 
1955; Hirschberg im Riesengebirge, ein Heimatsbuch, hrgb. v. A. Höhne, Wolfen
büttel 1953; F. A. V o i g t ,  Gerhard Hauptmann der Schlesier, München [1953]; 
Schlesien. Eine Vierteljahrschrift für Kunst, Wissenschaft und Volkstum. Neu
markt (Opf. 1956, I; Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins, 
z. 15) 16, hrgb. v. A. Perlick, Dortmund 1955.

15 1956, V, z. 4, s. 570 nn.
16 G. Barraclough, kierownik Instytutu Królewskiego dla Międzynarodowych 

spraw, omówił książkę E. Wiskemann w „International Affairs“ 1956, październik, 
z następującymi konkluzjami: „Indeed, her argument as a whole may be summed 
up in the Statement that the best solution would be a rapid transformation of 
the existing »de facto« Situation into a »de iure« settlement. One can only hope, 
though it would be purblind to expect, that her words will be heeded in Whitehall 
and Washington“.


