
nowej siły roboczej z Polski. Obszerne cytaty uczonych niemieckich są w tym 
względzie bardzo sugestywne.

W zakresie zagadnień gospodarczych skutecznie podważa Autor tezę, pod
noszoną i obecnie w rewizjonistycznej nauce niemieckiej, o zależności gospodarki 
Rzeszy niemieckiej od śląskich surowców i produktów żywnościowych. Posługując 
się danymi statystycznymi wykazuje, że nadwyżki produkcyjne gospodarki ów
czesnych niemieckich prowincji wschodnich były bardzo małe i nie mogły odgry
wać poważniejszej roli w ekonomice niemieckiej.

W konkluzji Autor zdecydowanie wypowiada się za uznaniem „de iure” Nie
mieckiej Republiki Demokratycznej i ostatecznym uznaniem granicy na Odrze 
i Nysie Łużyckiej.

Minusem tej ciekawej i pożytecznej pracy jest stosunkowo nikłe wykorzy
stanie literatury polskiej. Z wydawnictw krajowych Autor wykorzystał tylko pra
ce B. Wiewióry, J. Lubojańskiego, roczniki statystyczne i Ziemie Staropolskie, 
t. VI, pod redakcją K. Piwarskiego 1, którego Autor uparcie nazywa Piwowarskim. 
Opiera się natomiast głównie na literaturze anglosaskiej oraz w niewielkim sto
sunkowo stopniu niemieckiej.

Reasumując należałoby sobie życzyć, aby ta rzetelna praca nie była odo
sobnionym zjawiskiem na zachodnim rynku wydawniczym i aby zachodnia opinia 
publiczna była co najmniej w podobny sposób informowana o problemach współ
czesnej Polski.

Adam Basak i Adolf Juzwenko

AUF DEN SPUREN DER „OSTFORSCHUNG”. EINE SAMMLUNG VON BEI
TRÄGEN DER ARBEITSGEMEINSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG DER WEST
DEUTSCHEN „OSTFORSCHUNG” BEIM INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER 
EUROPÄISCHEN VOLKSDEMOKRATIEN. (Gesamtredaktion: Dr Claus Remer. 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Lepzig, Gesellschafts
und Sprachwissenschaftliche Reihe, Sonderband I. Leipzig, 1962, s. IX +  234).

Zespół roboczy z lipskiego Instytutu Historii Europejskich Republik Ludowych 
do spraw walki z zachodnioniemieckimi „badaniami Wschodu” opublikował zbiór 
studiów demaskujących rolę i zadanie nauki, podporządkowanej zachodnioniemiec- 
kiemu rewizjonizmowi.

Prof. dr Basil Spiru, kierownik lipskiego zespołu roboczego, precyzując we 
Wstępie pojęcie „Ostforschung”, zwraca uwagę na zdecydowanie antykomunistycz
ne ostrze tej nauki, służącej interesom najbardziej reakcyjnych kół w Niemiec
kiej Republice Federalnej. W zasięgu badań prowadzonych w ramach tej nauki 
znajdują się nieprzypadkowo Związek Radziecki, jak również inne państwa bu
dujące socjalizm, w szczególności Polska i Czechosłowacja. „Ostforschung”, po
święcając wiele uwagi historii nowożytnej i dziejom najnowszym krajów środ
kowej i środkowo-wschodniej Europy, uwzględnia w swych badaniach w szero
kim zakresie inne dziedziny życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kul

1 B. W i e w i ó r a ,  Granica na Odrze i Nysie w świetle prawa międzynarodo
wego, Poznań 1957; J. L u b o j a ń s k i ,  The Reconstruction and Organisation of 
the Economy of the Western Territories, 1945—1948, 2 parts, Zachodnia Agencja 
Prasowa, No. 11 and 12 (December, 1957); Ziemie Staropolski, t. VI, „Odbudowa 
Ziem Odzyskanych”, pod red. K. Piwarskiego i S. Zajchowskiej, Poznań 1957.



turalnego tych krajów Autor Wstępu wskazuje również na silne powiązania tej 
gałęzi nauki z „Ostforschung” hitlerowskiej Rzeszy.

W zbiorze studiów zamieszczono 9 artykułów opracowanych przez history
ków NRD, Związku Radzieckiego i Czechosłowacji, od lat zajmujących się pro
blematyką zachodnioniemiecką.

W. T. Paszuto i W. I. Sałow, pracownicy naukowi Instytutu Historii Akademii 
Nauk ZSRR, w artykule pt. Russland und Europa (s. 1—39) poddali gruntownej 
analizie krytycznej główne twierdzenia nacjonalistycznej historiografii niemiec
kiej, wypaczającej rzeczywisty obraz dziejów narodów Związku Radzieckiego. Au
torzy artykułu w oparęiu o bogaty materiał naukowy wykazali tendencyjność hi
storyków NRF w interpretowaniu dziejów Rosji i Związku Radzieckiego. Za
sadnicza koncepcja „Ostforschung” sprowadza się do twierdzenia, że Rosja od 
wieków zagraża Europie. Identyfikując zaborczość caratu z wolą narodu rosyjskie
go, przedstawiciele rewizjonistycznej historiografii zachodnioniemieckiej lansują 
tezę o „radzieckim imperializmie” (Sowjetimperialismus), mającym stanowić kon
tynuację zaborczej polityki carów. Hasło nacjonalistycznej historiografii Niemiec 
schyłku X IX  w.: „Rosja wrogiem Europy”, pojawiło się w republice bońskiej 
w zmienionej postaci: „Związek Radziecki wrogiem zintegrowanej Europy”. Rów
nocześnie zaś historycy z „Ostforschung” starają się przedstawić Niemcy jako 
czynnik stabilizacji w Europie, zdolny przeciwstawić się rzekomej agresji ro
syjskiej.

W ciągu ostatnich lat opublikowano w NRF znaczną ilość prac historyków, 
poświęconych zarówno dziejom Rosji carskiej, jak również państwa radzieckiego. 
Paszuto i Sałow podjęli polemikę z tezami niektórych czołowych rzeczników histo
riografii Niemiec zachodnich, które zniekształcają prawdę dziejową. Autorzy arty
kułu ustosunkowali się do opracowań naukowych badaczy dziejów Rosji tej mia
ry, co W. Markert, R. Wittram, G. v. Rauch, B. Meissner.

Kilka dalszych artykułów zamieszczonych w omawianym zbiorze studiów mo
że szczególnie zainteresować czytelnika polskiego. W pracach tych bowiem omó
wione zostały istotne dla naszego kraju problemy, związane z koncepcjami za- 
chodnioniemieckiego rewizjonizmu, który występuje z roszczeniami terytorialnymi 
również pod adresem Polski.

Prof. dr Peter Alfons Steiniger, kierownik Instytutu Prawa Międzynarodowego 
przy Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie, w artykule Die neofaschistische 
Bonner These vom „Recht auf Heimat” (s. 40—58) poddał krytyce lansowane od sze
regu lat w Niemieckiej Republice Federalnej tezy, uzasadniające prawo społeczeń
stwa zachodnioniemieckiego do rewizji granic ustalonych po rozgromieniu hitlerowskiej 
III Rzeszy. Dotyczy to głównie tzw. „prawa do stron ojczystych” (Recht auf Hei
mat), jak również wyeksponowanego na centralne miejsce w polityce rewizjoni
stycznej „prawa do samostanowienia”. 1

1 H. Aubin, jeden z czołowych reprezentantów powojennej „Ostforschung”, 
stwierdził, iż „badania Wschodu” powinny pretendować do roli „Ganzheits
forschung”. H. A u b i n ,  Ein einem neuen Anfang der Ostforschung (Zeitschrift 
für Ostforschung, 1952, nr 1, s. 13). B. Spiru w sposób następujący scharakteryzo
wał zakres działalności „Ostforschung”: „Wenn der Antikommunismus zeigt, welch 
äussersten Grad des Verfalls die bürgerliche Ideologie erreicht hat, dann ist 
die Ostforschung ein Zerfallprodukt der bürgerlichen Gesellschaft sui generis: 
Erhebt sie doch den Anspruch auf eine Art Universalismus ihrer Forschungen, 
auf die Gleichsetzung von »Ostforschung« und »Ganzheitsforschung«. Sie will nicht 
nur die Geschichte als ihr Hauptanliegen umfassen, sondern auch die Geographie, 
das Recht und Völkerrecht, die Kunst- und Literaturwissenschaft, die Wirtschafts
wissenschaft, die Religionsgeschichte, die Pädagogik, die Slawistik und nicht 
zuletzt die »Wehrkunde«” (B. S p i r u ,  Zum Geleit, s. VIII).



P. A. Steiniger stwierdza w swej pracy, iż zarówno „Recht auf Heimat”, 
jak również „Selbstbestimmungsrecht”, wysuwane przez oficjalne czynniki rządu 
bońskiego oraz ziomkostwa, stanowią w dobie obecnej takie samo nadużycie, jak 
osławiony „Volksgruppenrecht” Hitlera, użyty do podsycania irredenty w krajach 
sąsiadujących z Niemcami. „Prawo do stron ojczystych” ma stworzyć szansę po
wrotu przesiedleńców na byłe tereny niemieckie. Ponieważ powrót ten wiąże się 
w planach rewizjonistów z wyparciem z tych obszarów ludności polskiej i czes
kiej, realizacja drugiego żądania, tzn. prawa do samostanowienia, oznaczałaby 
‘w konsekwencji oderwanie tych terenów od Polski i Czechosłowacji celem przy
łączenia ich do Niemiec.

Autor artykułu ujawnił w oparciu o bogaty materiał źródłowy właściwe mo
tywy polityczne wysuwanych przez zachodnioniemiecki rewizjonizm argumentów 
prawno-międzynarodowych, jak również bezzasadność głoszonych haseł. Nie mógł 
On w swym objętościowo niedużym opracowaniu uwzględnić wielu ważnych ma
teriałów źródłowych. Niemniej wydaje się, iż ze względu na znaczenie i charakter 
ruchu rewizjonistycznego, wysuwającego coraz ostrzej w oparciu o argumenty 
prawno-międzynarodowe roszczenia terytorialne pod adresem Polski i Czecho
słowacji, należałoby w artykule uwzględnić w szerszym stopniu materiały ofic
jalnych rzeczników rządu i ziomkostw, zwłaszcza z lat 1960—1961, tj. z okresu, 
kiedy notowano szczególne nasilenie ruchu odwetowego. Dotyczy 'to w szczególno
ści opublikowanych na jesieni 1960 r. w „Bulletin des Presse- und Informations
amtes” dwóch referatów przedstawicieli władz NRF, precyzujących stanowisko 
rządu w sprawach „Ostpolitik” 2.

Doc. dr Helmut Harke z Instytutu Geograficznego przy Uniwersytecie w Halle 
demaskuje w opracowaniu zatytułowanym Die Legende vom mangelnden Lebens
raum  (s. 59—105) geopolityczne koncepcje, uzasadniające konieczność zdobycia 
przez Niemcy zachodnie utraconych po drugiej wojnie terytoriów. Współcześni re
wizjoniści szermujący hasłem „braku przestrzeni życiowej” nawiązują do starych 
tez niemieckiej geopolityki (F. Ratzel, K. Haushofer).

H. Harke, poddając krytyce głoszone przez rzeczników zachodnioniemieckiego 
imperializmu tezy, wykazuje na przykładzie rozwoju ekonomicznego NRD absur
dalność koncepcji o rzekomym „braku przestrzeni życiowej” Niemców. Również 
sytuacja gospodarcza NRF zadaje kłam twierdzeniom współczesnych przedsta
wicieli geopolityki niemieckiej. Sporo uwagi poświęca Autor artykułu roli, jaką 
odegrały ziemie leżące na wschód od Odry i Nysy w ekonomice Rzeszy przed 
pierwszą wojną światową i w okresie międzywojennym, wskazując — jak to nie
jednokrotnie podkreślała historiografia polska — na upośledzenie tych terenów 
w ramach państwa niemieckiego.

W omawianym zbiorze studiów i rozpraw zamieszczono szereg niezmiernie 
interesujących prac omawiających różne aspekty zachodnioniemieckiej nauki hu
manistycznej, podporządkowanej doraźnym celom polityki NRF.

Helmut Schnitter, pracownik naukowy Instytutu Historii Niemieckiej Akade
mii Nauk w Berlinie, opracował artykuł na temat współdziałania „Ostforschung’ 
z kołami wojskowymi Niemiec zachodnich („Ostforschung” und Militarismus, 
s. 106—116).

Grupa pracowników naukowych z NRD (Otto Boldemann, Ilse Simon, Karl-

2 K C a r s t e n s ,  Das Problem der Oder-Neisse-Linie, nr 191; F. T h e -  
d i e c k ,  Selbstbestimmungsrecht und Heimatrecht. Grundbegriffe einer gesamt
deutschen Politik — Im Geist europäischer Zusammenarbeit, nr 208.



heinz Jackstel, Magdalena Siebenbrodt, Claus Remer) w artykule Ostkunde — ein 
Mittel zur revanchistischer Verhetzung der westdeutschen  Kinder (s. 117—150) 
przedstawiła w oparciu o bogaty materiał faktograficzny etapy przenikania na 
teren szkoły zachodnioniemieckiej zasad reprezentowanych przez ruch rewizjoni
styczny. „Ostkunde” — nauka o tzw. niemieckim Wschodzie — wprowadzona 
z wielkimi oporami do szkół NRF w 1951 r. w ciągu następnych kilku lat awan
sowała do jednego z głównych przedmiotów nauczania.

Eberhard Wolfgramm, docent w Instytucie Historii Europejskich Demo
kracji Ludowych przy Uniwersytecie lipskim, jest autorem dwóch rozpraw za
mieszczonych w omawianym tomie. W jednym ze swych artykułów Wolfgramm 
ujawnił polityczny charakter badań prowadzonych przez slawistykę Niemiec za
chodnich w ramach „Ostforschung” (Slawisten in der Ostforschung, s. 151—166). 
Drugi artykuł Wolfgramma prezentuje sylwetkę H.-Ch. Seebohma, czołowego 
działacza „Ziomkostwa Niemców Sudeckich” (Seebohm  — das Porträt eines west
deutschen Revanchisten, s. 224—233).

W ramach „Ostforschung” podejmuje się — zgodnie z założeniami programo
wymi tej podporządkowanej polityce odwetu gałęzi wiedzy — badania dotyczące 
różnych przejawów życia społeczeństw w krajach środkowej i środkowo-wschodniej 
Europy. Wiele uwagi poświęcają przedstawiciele „Ostforschung” zagadnieniom 
kulturalnym. Dwa ostatnie artykuły zamieszczone w zbiorze traktują o sprawach 
związanych ze sztuką i literaturą.

Ingrid Schůze, pracownik naukowy Instytutu Historii Sztuki przy Uniwersytecie 
w Halle, opublikowała pracę pt. Bürgerliche deutsche Kunstgeschichtsforschung 
im Dienste imperialistischer Ostpolitik (s. 167—206). Alojzy Hofman z Instytutu 
Filologii Czechosłowackiej Akademii Nauk w Pradze ogłosił szkic na temat anty- 
czeskich tendencji w zachodnioniemieckiej powieści (Antitschechischer Rewan- 
chismus im westdeutschen Gegenwartsroman, s. 207—223).

Omawiany tom studiów, stanowiący owoc pracy zespołu roboczego, uwzględnia 
szeroką problematykę, ujawnia różne aspekty działalności „Ostforschung” w Nie
mieckiej Republice Federalnej. Dobór tematyczny opublikowanych studiów i roz
praw był w znacznym stopniu uwarunkowany od indywidualnych zainteresowań 
historyków — współautorów zbioru. Z tego też względu nie wszystkie, nawet naj
istotniejsze problemy, znamienne dla kierunku badań reprezentowanego przez 
rewizjonistyczną naukę niemiecką, mogły znaleźć należyte odzwierciedlenie 
w zbiorze. Pominięte sprawy zostaną niewątpliwie uwzględnione w następnym 
tomie przygotowanym przez lipski zespół, kierowany przez prof. B. Spiru.

Franciszek Biały


