
D y s K u s J E 

K. F i e d o r, ANTYPOLSKIE ORGANIZACJE W NIEMCZECH (1918-1933),
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, ss. 303. 

Książka K. Fiedora jest opracowaniem o dużej wartości poznawczej, głównie 
w tych partiach, które stanowią przedmiot szczególnej „pasji badawczej" Autora, 
gdyż rozdz. I: ,,Oficjalne czyńniki polityczne republiki weimarski�j wobec państwa 
polskiego w latach 1918-1933" ma w zasadzie charakter wtórny, podsumowywający 
osiągnięte już wyniki badawcze. Zdaniem recenzenta znacznie większe zaintereso
wanie mogą wzbudzić kolejne dwa rozdziały: ,,Cywilne organizacje społeczno-poli
tyczne" i „Organizacje paramilitarne", a już na wyraźne uznanie zasługuje próba 
przygotowania w miarę kompletnego indeksu obejmującego podstawowe informacje 
na temat prawicowych organizacji i związków działających w republice weimarskiej. 
Wymagało to ze strony Autora bardzo dużego wysiłku badawczego. 

Jak można przypuszczać, świadomość potrzeby przygotowania pierwszego kom
pendium podstawowych informacji na temat działających w weimarskich Niemczech 
antypolskich organizacji spowodowała, że Autor, niekiedy ze szkodą dla pogłębionej 
analizy, skoncentrował swój główny wysiłek na uporządkowanym zreferowaniu 
:iz.cz.cgółowcso materiału faktycznego. w tym celu w szerokim zaltres1e wykorzystał 
materiały archiwalne, źródła drukowane oraz literaturę przedmiotu . .Próby uzupeł
nienia tej ostatniej mogłyby objąć tylko nieliczne pozycje. 

Nietrudno o drobniejsze potknięcia formalne czy też merytoryczne w sytuacji, 
kiedy trzeba obracać się w istnym labiryncie rozmaitego rodzaju organizacji 1, duże 
też trudności musiała nastręczać Autorowi pełna identyfikacja ich przywódców 2. 

Wyraźnie skrótowe ujęcie, spowodowane zapewne względami o charakterze obiek-
. tywnym, nie zawsze też pozwalało Autorowi na pełniejsze omówienie charakteru 

poszczególnych organizacji. Niejedna z nich zasługuje na odrębne i bardziej pogłę
b!one opracowanie m.onograficzne. Ma więc praca K. Fiedora, obok wszystkich wa
lorów próby syntezy, i tę zaletę, że pokazuje rozległy wachlarz tematów oczekują-

1 Mimo pewnych drobnych uchybień Autor .w zasadzie bardzo poprawnie po
daje nazwy tych organizacji w ich oryginalnym brzmieniu. Również polskie odpo
wiedniki nazw tych organizacji są z reguły bardzo starannie opracowane, chociaż 
nie we wszystkich wypadkach. Np. tłumaczenia: Deutscher Grenzkampfbund na 
Związek Walki o Niemiecką Granicę (s. 186), czy też Arbeitsgemeinschaft Rossbach 
na Zespół Roboczy Rossbacha (s. 166), nie wydają się poprawne. 

2 Szkoda, że Autor nie podał w indeksie osobowym nazwisk z pełnymi imio
nami, a w niektórych przypadkach brak nawet pierwszej litery imienia. Rozumie
jąc trudności istniejące w tym zakresie chciałbym jednak zwrócić uwagę na możli
wość wykorzystania w szerszym zakresie b. dokładnych encyklopedii niemieckich 
oraz innego rodzaju leksykonów (np. Das Deutsche Filhrerlexikon 1934/1935, Ber
lin, b. r. w.). 
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,cych na dalsze badania. Badania takie, w sposób mniej lub bardziej bezpośredni 
wiążące się z omawianą tematyką, prowadzi się zresztą, żeby wspomnieć dla przy
kładu niedawno wydane prace, których Autor nie mógł już wykorzystać: T. Kowa
laka• i H. Kopczyka 4• 

Przechodząc do uwag bardziej szczegółowych recenzent chciałby poruszyć kilka 
kwestii, traktując tę część swojej wypowiedzi bądź jako próbę pewnych uzupełnień, 
.bądź teź jako głos w dyskusji. I tak np. wydaje się, że Autor, dając w zasadzie 
poprawną charakterystykę tzw. ruchu artamanów, w sposób nazbyt ogólnikowy 
.scharakteryzował ideologiczną podbudowę tej organizacji 5. Bund Artam e. V. -
tak chyba poprawnie brzmiała nazwa tej organizacji - działał zresztą dłużej, aniżeli 
to podaje Autor, przyjmujący jako krańcową datę 1930 r. Późniejszy ludobójca 
z Oświęcimia Rudolf Hoss o jeszcze· w H}32 r. występował na Pomorzu Zachodnim 
jako Artamscharfilhrer 7, a najprawdopodobniej organizacja ta działała jeszcze, przez 
pewien czas po hitlerowskiej Machtiibernahme. 

Jak słusznie podkreśla w swojej pracy K. Fiedor (s. 197), Deutschvolkischer 
Schutz.: und Trutzbund powstał z inspiracji Alldeutscher Verband i że za datę jego 
powstania przyjmuje się 1 X 1919 r. Była to jednak data zjednoczenia innych, dzia
łających już wcześniej organizacji. Recenzent robi tę uwagę nie w formie zarzutu, 
-że Autor faktu tego nie uwzględnił, ale po to, aby na tym przykładzie pokazać
ogrom trudności w ustalaniu proweniencji niektórych organizacji i stowarzyszeń.
A sprawa w t:ym wypadku przedstawiała się, jak następuje: Deutscher Schutz- und
';l'rutzbund powstał w począt�ach 1919 r. w Duisburgu, a w lipcu tego roku przeniósł
swą siedzibę do Hamburga. Na jego czele stanął radykalny działacz antysemicki,
od 1913 r. członek zarządu głównego Alldeutscher Verband, kapitan w stanie spo
czynku Alfred Roth. W kierownictwie tej organizacji działali również inni bardzo
znani działacze antysemiccy, jak np. wydawcy Julius Friedrich Lehmann i Theodor
Fritsch (autor osławionego Handbuch der Judenfrage, szeroko kolportowanego szcze
gólnie w okresie rządów hitlerowskich), historyk literatury Adolf Bartels oraz· ob
szarnik z Pomorza Zachodniego von Hertzberg-Lottin 8• Wypadało wspomnieć te
nazwiska choćby z powodu późniejszych związków tych ludzi z ruchem hitlerow
skim. W tym samym mniej więcej czasie nastąpiło częściowe zjednoczenie licznych
.antysemickich oraz volkistowskich związków· i stowarzyszeń w Gemeinschaft der
deutschvolkischen Biinde. W skład tej „wspólnoty" weszły, poza Deutscher Schutz
und Trutzbund, następujące inne organizacje: Deutschvolkischer Bund, Reichsham
merbund, Deutsch-Bund, Deutsche Erneuerungs-Gemeinde, Deutschvolkischer
Schriftstellerverband, Bund deutschvolkischer Juristen, Orden fiir arisches Wesen,
Auschuss fiir Volksaufklarung i Bund zur Pflege nordiscqer Kunst und Wissen
schaft. Na czele rady prezydialnej tej „wspólnoty'' stanął wspomniany wyżej
A. Roth. Do ściślejszego związku doszło pomiędzy organizacjami: Deutscher Schutz
und Trutzbund, który we wrześniu połączył się z Reichshammerbund, oraz
z Deutschvolkischer Bund. Połączone organizacje przyjęły nazwę Deutschvolkischer
Schutz- und Trutzbund. Godłem tej organizacji, podobnie jak niektórych innych (np.
Bund der Artam e. V.), stała się swastyka. Nie było też w tym przypadku, że po

3 T. K o  w a 1 a k, Prasa niemiecka w Polsce. 1918-1939, Warszawa 1:971. 
4 H. K o p c z y k, Niemiecka działaLność wywiadowcza na Pomorzu, 1920-1933,

Gdańsk 1970. • 
s Por. G. L. M o s s  e, Kryzys ideologii niemieckiej, Warszawa 1972, s. 157. 
6 Rudolf Hoss, a nie Rudolf Hess, jak w kilku miejscach błędnie podaje Autor. 
1 Por. B. D r e w n i a k, Początki ruchu hitlerowskiego na Pomorzu Zachodnim. 

1923-·1934, Poznań 1962, s. 36. 
s Nie G. von Herzberg, lecz Ernst von Hertzberg-Lottin. 
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przymusowym rozwiązaniu tej organizacji większość jej członków zasiliła ruch na
rodowosocjalistyczny. 

Z kolei kilka uwag uzupełniających na temat powiązania różnego rodzaju- ,.Ar
beitsgemeinschaftów" z oficjalnymi czynnikami rządowymi w Niemczech. W NRD 
pisał o tym F. W. Kaul w swym pitavalu grupującym wybrane sprawy procesowe 
z międzywojennych Niemiec D. Kaul oparł się jednak przede wszystkim na publika. 
cjach drukowanych, a więc materiałach dość ogólnikowych i niekompletnych. Tym
czasem do tematu obejmującego problem powiązania „Arbeitsgemeinschaftów" 
z czynnikami oficjalnymi - na co chciałbym zwrócić Autorowi uwagę - istnieją 
niezmiernie interesujące materiały źródłowe w Wojewódzkim Archiwum Państwo
wym w Szczecinie 10. Są to mianowicie zeznania pułkownika von Hammersteina 11,
który składał je jako rzeczoznawca przed niemieckimi sądami w związku z proce
sa�i o tzw. mordy kapturowe (Fememord). Pułkownik von Hammerstein stwierdził 
w swych zeznaniach, że członkowie „Arbeitsgemeinschaftów", nie będąc z formal
nego punktu widzenia żołnierzami, byli jednak pracownikami Reichswehry, a żoł
nierzami w ścisłym tego słowa znaczeniu mogli stać się automatycznie w \vypadku 
mobilizacji. Odpowiadając na pytanie sądu, czy członkowie tych zgrupowań mieli 
podstawy do uważania siebie samych za żołnierzy, von Hammerstein odpowiedział 
twierdząco. Wynikało to z okoliczności, że członkowie „Arbeitsgemeinschaftów": 
nosili na sobie uniformy wojskowe; posiadali specj"alne legitymacje Reischwehry, 
uprawniające ich do wstępu na teren koszar, twierdz i poligonów; wykonywali po
dobnie jak żołnierze Reichswehry oficjalną służbę wartowniczą; odbywali ćwiczenia 
wojskowe. 

Pułkownik .von Hammerstein przyznał otwarcie, że rozmaitego rodzaju „Arbeits
gemeinschafty" i „Arbeitskommanda" powoływane były za wiedzą, zgodą i w naj
ściślejszym porozumieniu z najwyższymi czynnikami rządowymi w Niemczech. 
Podstawowym zadaniem tych ugr_upowań miało być potajemne gromadzenie i prze
chowywanie broni. Zeznanie von Hammersteina w pełni udowadniało· machinacje 
socjaldemokratycznego rządu niemieckiego w stosunku do nadzorujących warunki 
zawieszenia broni wojskowych komisji alianckich. 

Na tle tych stwierdzeń wypadałoby jeszcze zwrócić uwagę na ścisły związek 
pomiędzy zamieszczonymi przez Autora hasłami: ,,Arbeitsgemeinschaft Rossbach" 
{s. 166, 167) i „Freikorps Rossbach" (s. 209). 

Wychowanek koszalińskiej szkoły kadetów, w czasie wojny podporucznik 175 
pułku piechoty Gerhard Rossbach, stopień porucznika otrzymał wkrótce po zakoń
czeniu działań wojennych w 1918 r. Pcd względem formalnym, stojąc później ofi
cjalnie poza Reichswehrą, Rossbach nie awansował już wyżej. Pozostał poruczni
kiem również i wtedy, kiedy był dowódcą oddziału o takim stanie liczebnym żoł
nierzy, którym mógłby dowodzić oficer w stopniu majora czy nawet pułkownika. 
Został dowódcą „korpusu ochotniczego" swego imienia i jako szef Freikorps Ross
bach wszedł do historii i legendy. 

Swój korpus zorganizował Rossbach w listopadzie 1918 r. na ziemiach polskich 
w rejonie granicznej twierdzy pruskiej Grudziądza. Jego zadaniem miała być obrona 
dawnych niemieckich granic przed polską inwazją. Trzon korpusu stanowili dawni 
podwładni Rossbacha, do których dość licznie dołączyli ochotnicy. Wśród nich znaj-

o F. K. K a  u 1, Justiz wird zum Verbrechen. Der Pitavai der Weimarer Re
pubiik, Berlin 1953. 

10 WAP Szczecin, Rep. 65a, akc. 1948, Polizei, nr 207. 
11 Gebhard Kurt Freiherr von Hammerstein-Equord, w czasie wojny oficer 

sztabu generalnego, po 1918 r. szef sztabu w dowództwie III okręgu wojskowego 
w Berlinie, od 1930 do początków 1934 r. szef Heeresleitung. 
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dowali się późniejszy SA-Obergruppeniilhrer Edmund Heines i komendant obozu 
w Oświ!lcimiu Rudolf Hoss. Przez blisko rok korpus Rossbacha „działał" w rejonie 
Grudziądza, Torunia i Chełmna. Później walczył u boku „Eiserne Division" generała 
Rildigera von der Goltza w Kurlandii. Eskapada w krajach bałtyckich zakończyła 
się jednak fiaskiem i w styczniu 1920 r. w Raciborzu pow. Szczytno (dawne Prusy 
Wschodnie) Freikorps Rossbach został rozwiązany. Rozwiązanie to było jednak 
tylko pozorne. Oddział Rossbacha przeniósł się bowiem na tereny Pomorza Zachod
niego i Meklemburgii, gdzie został rozlokowany na majątkach junkierskich. Na tych 
terenach podjął znów walkę, tym razem z niemieckimi rewolucjonistami. Oddział 
Rossbacha współpracował zupełnie oficjalnie z regularną armią niemiecką, szcze.: 

gólnie z 9 brygadą Reichswehry w Schwerinie, na której czele stał wówczas osła
wiony generał Paul von Lettow-Vorbeck. Zaraz po zakończeniu działań w tym re
gionie dowództwo Reichswehry przerzuciło oddział Ross ba cha do Zagłębia Ruhry, 
gdzie toczyła się również walka przeciwko siłom rewolucyjnym. Oddział Rossbacha 
był już wówczas otoczony tak wielką niesławą ze względu na bezwzględność w po
stępowaniu z przeciwnikami i krwawy terror, że dla zmylenia opinii publicznej do
wództwo Reichswehry nadało mu kryptonim Reichswehr-Jager Bataillon 37. Krwa
v.ry terror podczas walk w Zagłębiu Ruhry zakończył kolejny okres w dziejach 
korpusu Rossbacha. 

Po stłumieniu rewolucji w maju 1920 r. na polecenie kierownictwa Reichswehry
korpus ochotniczy Rossbacha został ponownie zlikw(dowany. Likwidacja korpusu. 
nastąpiła w mieście Gilstrow (Meklemburgia) pod nadzorem wojskowej komisji 
alianckiej ze Szczecina. Jak było do przewidzenia, likwidacja ta była jedynie ko
lejnym posunięciem taktycznym, na rozkaz bowiem nowego szefa Reichswehry gen_ 
von Seeckta „likwidowane" oddziały wojskowe przekształcano w armię nieoficjalną,. 
tzw. ,,czarną Reichswehrę". Sprawom tym K. Fiedor poświęca stosunkowo dużo, 
miejsca w swojej pracy, słusznie zresztą, bo stanowią one istotne tło niemieckich 
poczynań wobec Polsk'i. 

Formalnie zlikwidowany korpus Rossbacha przyjął nazwę Arbeitsgemeinschaft 
Rossbach. Jej „wspólnocie roboczej" 12 Autor poświęca odrębne hasło (s. 166, 167) .. 

Można i tak, chociaż, jak się wydaje, jest to jeden nieprzerwany ciąg w historii 
oddziału Rossbacha (mimo dość znacznej fluktuacji „kadr"), występującego w róż-. 
nych okresach pod zmienionymi kryptonimami. 

Oficjalnym zadaniem „Arbeitsgemeinschaft Rossbach" miało być zapewnienie 
rossbachowcom materialnej opieki. Rozlokowano ich nie tylko w Meklemburgii, ale· 
przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim. Sam Rossbach urzędował ze swoim szta
bem w majątku Żabów (pow. Pyrzyce), należącym do miejscowego działacza Land
bundu W. Messnera. Rea'kcyjno-jun'kierski Landbuch stal się bowiem nowym pro-
tektorem rossbachowców. Zresztą nie tylko rossbachowców, i szkoda, że Autor nie 
poświęcił temu zagadnieniu, poza jedną, lakoniczną wzmianką (s. 192), więcej uwagi. 

Członkowie „wspólnoty pracy" Rossbacha otrzymali z powrotem już po kilku 
dniach oddaną niedawno broń. Do majątków junkierskich, gdzie przebywali, na
deszła ona w skrzyniach z napisem „części do maszyn". Ludzie Rossbacha zobowią-
zani zostali do dalszego bezwzględnego posłuszeństwa i otrzymali polecenie stania 
z bronią u nogi w oczekiwaniu na dalszy bieg wypadków. Oficerowie i podoficero
wie otrzymali fikcyjne posady urzędników w majątkach, żołnierze mieli natomiast. 
pracować jako robotnicy rolni. Obok normalnego wypnagrodzenia za pracę otrzymy
wali oni nadto w tajemnicy specjalny „dodatek za wierność", płacony przez Land
bund. W ten sposób uzbrojeni po zęby rossbachowcy stali się przyboczną gwardią 

12 Por. przyp. 1. 
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junkierstwa, gotową każdej chwili do rozprawienia się ·z przejawami wszelkiego 
rodzaju „niepokojów" wśród miejscowych robotników. Z faktyczną pracą na roli 
członkowie „Arbeitsgemeinsciaft Rossbach" niewiele mieli wspólnego. Miejscowi 
mieszkańcy w dzień i w nocy mogli oglądać patrole na motocyklach; w nocy roz
błyskiwały światła specjalnego systemu sygnalizacyjnego, odbywały się marsze 
i ćwiczenia wojskowe. Sterroryzowani mieszkańcy drżeli przed uzbrojoną bandą, 
obawiając się, zresztą nie bez podstaw u, aby za „zdradę stanu" nie otrzymać pota
jemnego wyroku śmierci. 

Do obowiązków żołnierzy Rossbacha należała także opieka nad tajnymi skła
dami broni. Otóż bowiem w największej tajemnicy przed aliantami Reichswehr
ministerium przekazywało zaufanym obszarnikom w depozyt duże składy broni 
i amunicji. Broń ta miała być użyta przeciwko rewolucjonistom w Niemczech bądź 
też do walki z Polską. Dowództwo wojskowe zarządziło, aby przy użyciu wszelkich 
dostępnych środków zachowana została bezwzględna tajemnica, nawet w stosunku 
<io władz terenowych administracji pa11stwowej. 

Udział w walkach przeciwko powstańcom polskim na $ląsku to oficjalnie ostat
nie zbrojne wystąpienie oddziału Rossbacha. Jako jednostka wojskowa oddział został 
zlikwidowany, żyjąc jednak nadal w całym szeregu nacjonalistycznych i paramili
tarnych organizacji. Jedną z nich było Vereinigung zur Wahrung der Interessen 
Deutscher Grenzmarker, co skrupulatnie zaznacza zresztą w swojej pracy Autor 
(s. 252). Wkrótce zresztą zna�omita większość rossbachowców znalazła swoje miejsce 
w szeregach SA. Natomiast ciekawym problemem, czekającym jeszcze na bliższe 
wyjaśnienie, są związki samego Rossbacha z ruchem hitlerowskim. Wystarczy 
wspomnieć, że nie kogo innego, lecz właśnie Rossbacha uznali hitlerowcy za autora 
projektu wprowadzenia do bojówek nazistowskich brunatnych koszul, ponurego 
.symbolu narodowego socjalizmu, chociaż sam Rossbach próbował się odciąć od tego 

wątpliwego zaszczytu. O powiązaniach b. freikorpslerów z ruchem hitlerowskim 
pisze zresztą K. Fiedor dość dużo, ale informacje na ten temat wydają się nazbyt 
rozrzucone - wpłynęła na to przyjęta konstrukcja pracy - i nie we wszystkich 
szczegółach doprowadzone do końca. 

Kończąc to omówienie należy podkreślić, że uwagi recenzyjne na temat bardziej 
-doskonałego ujęcia niektórych zagadnień szczegółowych nie mogą podważać zasad
niczych walorów pracy K. Fiedora. Podjęty temat jest bardzo trudny ·i bardzo roz
legły i chyba w ten sposób, jak to uczynił Autor, należało przystąpić do jego roz
wiązywania. Pełne rozwiązanie może nastąpić na dalszym etapie, sam bowiem
Autor pokazał nam, ile jest jeszcze do zrobienia w dziedzinie badań nad antypol
skimi organizacjami w Nie!T!,czech. Wartościowa książka K. Fiedora spełnić może
niezwykle konstruktywną rolę w profilowaniu prac badawczych nad tą tematyką.

• • 

• 

Bogusław Drewniak 

Pokaźny już ilościowo zestaw polskiej li tera tury historycznej, traktującej o roz
nych aspektach stosunków pąlsko-niemieckich w okresie międzywojennym, stale 
jest jeszcze jednak daleki od stanu, który umożliwiłby ich pełne ujęcie. Uwaga 
większości badaczy tych stosunków skoncentrowana była dotychczas na dziejach 

1a B. Dr e w n i a k, op. cit., s. 243. 
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·relacji międzypaństwowych polsko-niemieckich oraz dziejach mniejszości polskiej
w Niemczech i niemieckiej w Polsce. W tych też zakresach dysponujemy najbar
dziej wartościowym dorobkiem badawczym, żeby wymienić tu tylko tytułem przy
kładu prace J. K r  a s u s  k i e g o  1, M. W o j  c i e c  h o  w s k i e g o  2 i W. W r z e
s-i ń s k i e g o 3. Wprawdzie i w tych za1'.kesach dają o sobie znać zbyt liczne jeszcze
ułomności, jak np. zbyt małe w dalszym ciągu uwzględnianie międzynarodowych
uwarunkowań dwustronnych stosunków polsko-niemieckich. Największe jednak
braki, jak się wydaje, występują w zakresie poznania zmian zachodzących w reak
cjach społeczeństw obu krajów na proces kształtowania się tych stosunków. Nie
wiele do tej pory wiemy o formowaniu się opinii społeczeństwa polskiego o polityce
niemieckiej w ciągu całego dwudziestolecia. Nie lepiej rysuje się też nasza znajomość
zasięgu społecznego i siły oddziaływania polityki i propagandy antypolskiej w Niem
czech. Ciągle tylko w sferze przypuszczeń i domniemań pozostaje niebagatelna prze
cież kwestia wpływu poczynań i postaw antypolskich na narastanie tendencji nacjo
.nalistycznych i odwetowych w Niemczech w ogóle. Wydaje się, że poza nielicznymi
wyjątkami nasza znajomość tych zjawisk nie wykracza poza krąg wyobrażeń
·ukształtowanych przez współczesną publicystykę polską, związaną w dużym stopniu
ze .Związkiem Obrony Kresów Zachodnich. Do tych nielicznych wyjątków, wzboga
-cających nasze poznanie, należy praca K. Fiedora.

Zgodnie bowiem z zapowiedzią zawartą w tytule przedmiotem analizy są w jego
pracy organizacje, stowarzyszenia i związki, działające w republice weimarskiej
i prowadzące wyłącznie lub m. in. różnego rodzaju poczynania o charakterze anty-
1>olskim. Mimo wyeliminowania przez Autora z zasięgu swoich zasadniczych zain
teresowań partii politycznych oraz części organizacji i stowarzyszeń, przede wszyst
kim tych, które ogniskowały swą działalność na sprawach nauki i kultury, powzięty
przez niego zamysł badawczy był w moim przekonaniu aż· nazbyt ambitny. Biorąc
pod uwagę aktualny stan badań, zamysł ten de facto przekracza siły i możliwości
pojedynczego badacza. Trudno sobie bÓwiem wyobrazić, by jeden historyk zebrał
całość informacji źródłowych, czy nawet tylko ich podstawowy zestaw, dotyczących
wszystkich organizacji politycznych, ich wzajemnych powiązań, a także zależności
ich poczynań od polityki rządów i głównych partii republiki weimarskiej. Nic też
dziwnego, że Autorowi jedynie w części udało się swój pierwotny zamysł zrealizo
wać. Po raz pierwszy, w rezultacie jego iście benedyktyńskich poszukiwań, otrzy
maliśmy w naszej literaturze historycznej próbę usystematyzowanego wYkładu pre
zentującego organizacje i stowarzyszenia, które" w latach 1918-1933 prowadziły
aktywną działalność antypolską, bądź to uczestnicząc w zwalczaniu niepodległościo
wych dążeń ludności polskiej Wielkopolski, Pomorza i Górnego Sląska, bądź to
przyczyniając się do narastania w Niemczech tendencji rewizjonistycznych i odwe
towych. K. Fiedor wypełnił w ten sposób doktliwą lukę w naszym stanie badań,
·ukazując przynajmniej częściowo zasięg społeczny tendencji rewizjonistycznych
w Niemczech.

Innymi słowy wartości poznawczych w pracy K. Fiedora doszukuję się przede
wszystkim w rozdz. II i III, w których przeprowadza on analizę rozwoju organi
zacji i stowarzyszeń antypolskicfl': oraz w „Podstawowych informacjach o prawi
•cowych stowarzyszeniach i związkach w republice weimarskiej". Jeżeli nawet tu
i ówdzie można doszukać się tam pewnych braków szczegółowych, to nie są one
w moim przekonaniu w stanie podważyć dużej wartości tej części pracy.

Nie nasuwa też żadnych poważniejszych zastrzeżeń wybór okresu historycznego,
:gdyż lata istnienia republiki weimarskiej tworzą osobny rozdział nie tylko w dzie
jach Niemiec, ale także w dziejach stosunków polsko-niemieckich, jakkolwiek
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trudno nie dostrzec dzielących ten okres wyraźnych cezur wewnętrznych. Jedną 
z nich tworzą na pewno decyzje w sprawie podziału Górnego Sląska, drugą -· 
postanowienia konferencji w Locarno. Jeżeli zwracam uwagę na wewnętrzne zróż
nicowanie badanego przez K. Fiedora okresu, to m. in. dlatego, że w ciekawych 
i -wartościowych rozdz. II i III ginie nieco ewolucja_ zarówno ogólnego układu sił. 
politycznych w Niemczech, jak i stanu nastrojów rewizjonistycznych. Mniej oczy
tany odbiorca będzie miał znaczne trudności w zrozumieniu przyczyn powodzenia 
haseł rewizjonizmu niemieckiego wśród części publicystów i intelektualistów fran
cuskich w końcu lat dwudziestych {np. s. 89), jeżeli nie dość wyrażnie podkreślo
ny jest wpływ Locarna na wzrost tendencji pacyfistycznych. Brakuje tu także 
dostrzeżenia możliwości wykorzystywania przez rewizjonizm niemiecki na Zachodzie. 
faktu młodości politycznej państwa polskiego oraz charakterystycznych dla niego, 
słabości, jak np. konfliktów z sąsiadami i wewnętrznych, pochodnych m. · in. od 
dużej liczebności mniejszości narodowych. I jeszcze jedna kwestia; która w moim 
przekonaniu w znacznym stopniu ułatwia rewizjonizmowi niemieckiemu docieranie 
do znacznej części elit przywódczych państw zachodnich, a która w naszych pra
cach niemcoznawczych jest prawie zupełnie pomijana. Mam tu na myśli wykorzy-· 
stywanie dużego udziału kultury niemieckiej w rozwoju kultury europejskie,j. 
Autor np. na s. 93 wspomina o posługiwaniu :Się przez Niemców na terenie państw 
skandynawskich argumentami ekonomicznymi, co odpowiada prawdzie, ale wcale· 
niebagatelny na tym terenie walor, szczególnie w Szwecji, miała teza o uniwer
salizmie kultury niemieckiej. Myślę, że na naszym spojrzeniu na możliwości wielo
stronnego oddziaływania niemieckiego na zdecydowaną większość państw i spo
łeczeństw europejskich w latach 1918-1932 w zbyt wielkim stopniu ciążą póżniej
sze doświadczenia. 

Wydaje się, iż zasadniczą przyczyną występowania nieco statycznego ujęcia 
rozwoju organizacji antypolskich było wyodrębnienie przez Autora w osobny roz
dział problematyki polityki rządu niemieckiego wobec Polski w latach 1918-1933. 
Włączenie pewnych zawartych w nim treści podniosłoby walory poznawcze dwóch 
następnych rozdziałów, pozwoliłoby na wyraźniejsze osadzenie w realiach zmienia
jącej się epoki· analizy organizacji rewizjonistycznych. W obecnym natomiast ukła
dzie konstrukcyjnym rozdział ten jest jakby sztucznie przyczepiony, zbędny. Na 
to, by odegrał on w pełni rolę rozdziału wprowadzającego, trzeba było wzbogacić 
go a. próbę ukazania stopnia powszechności nastrojów krzywdy i odwetu, o zasygna
lizowanie specyfiki nacjonalizmu niemieckiego. Pozbawiony tych elementów ogra
nicza się on do przypomnienia części dobrze już czytelnikowi polskiemu znanych 
informacji. 

Nie jest wprawdzie celem mojej wypowiedzi wnikanie w ujęcia szczegółowe, 
ale na kilka z nich pragnę zwrócić uwagę Autora, gdyż wydaje się, iż ta książka 
jest tylko pierwszą, ale nie ostatnią jego próbą przedstawienia organizacji anty
polskich w republice weimarskiej. Nie bardzo rozumiem, na czym w Niemczech 
polegał „antypolski kompleks'.' (s. 15). W dalszym toku swego wykładu Autor pisze 
wprawdzie o wykorzystywaniu posunięć gospodarczych do walki z Polską (np. s. 33), 
ale dlaczego brak ich zasygnalizowania w katalogu sporządzonym na s. 2-2? _Co 
to oznacza: ,,Oraz warstw ze średnim stopniem wykształcenia"? Mało precyzyjnie 
chyba jest sformułowane to zdanie: ,,W przeciwieństwie do wszystkich innych 
formacji paramilitarnych SA nie stawiała sobie za zadanie ochrony stanu posia
dania jednej klasy społecznej, lecz narodu". Chyba zbyt dos�ownie potraktowano 
w tym wypadku enuncjacje propagandowe tej organizacji. 
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Na zakończenie pragnę jeszcze raz podkreślić pożyteczność naukową omawianej 
pracy, ułatwiającej pełniejsze spojrzenie na stosunki polsko-niemieckie w dobie 
-republiki weimarskiej. Spełnia ona także pożyteczną rolę i w innych zakresach,
uczulając nas na potrzebę stałego wzbogacania zestawu pytań badawczych w od
.niesieniu �o całości problematyki niemcoznawczej.

Roman Wapiński 

• * 

• 

Jeżeli książka pobudza do dyskusji i wymiany myśli, to spełniła swój cel. 
'Tak też ma się rzecz z omawianą pozycją, która skłania do polemiki i dyskusji, 
,do kontynuacji badań i do uściślenia sądów. W poniższym głosie pragnę nawiązać 
do przedstawionych poglądów i poddać je dyskusji w szerszym gronie. 

Najpierw chciałbym się zastanowić nad poglądem Autora, który twierdzi, że 
w Niemczech „tendencje skrajnie nacjonalistyczne zostały najpełniej rozbudowane 
i podniesione przez koła rządzące do rangi najwyższej" (s. 5). Wydaje mi się, że 
· osąd ten jest zbyt skrajny. Trzeba bowiem pamiętać, że nacjonalizm ten rodził
się bardzo długo i stopniowo, pełniąc pocz·ątkowo pewne funkcje pozytywne, szcze
_gólnie w okresie dążenia do' zjednoczenia Niemiec. Co więcej - nawet jeszcze
w początkach XX w. w kolach rządzących w cesarskich Niemczech panował dość
powszechny pogląd, że poczucie odrębności i dumy narodowej wśród Niemców
-wykazuje znaczne luki i braki. Dotyczyło to wielu przedstawicieli nie!T!ieckich
dynastii panujących,.co stwierdzał niejednokrotnie Wilhelm II i Herbert Bismarck 1.
W związku z tym wydaje mi się, że polska historiografia ma pewne skłonności do
przesady: kwestia polska dla Niemców nie była z pewnością sprawą numer 1 -
.a taki właśnie stereotyp już w okresie międzywojennym zagościł w naszej historio
grafii, nie mówiąc już o tym, że po II wojnie światowej, w wyniku ludobójczej
praktyki hitleryzmu, pogląd ten wrósł w świadomość szerokich rzesz polskiego
społeczeństwa. Kompleksy antyfrancuski i antybrytyjski odgrywały w społeczeń
.stwie niemieckim znacznie większą rolę niż problemy antypolskie. Naszemu na
rodowi natomiast wydawało się, że niemiecka polityka stale i systematycznie
zwrócona jest jedynie przeciwko Polsce \ Polakom, co na pewno nie odpowiada
rzeczywistości.

W okresie republiki weimarskiej nastąpiła też pewna zmiana ,w tej dziedzinie.
Jej przyczyny wylicza K. Fiedor w swej pracy na s. 7, ale i tu, jak sądzę, Autor
nieco przeholował. Antypolskie tendencje z lat 1919-1933 były częścią powszechnej
kampanii antywersalskiej i też nie stanowiły samodzielnego elementu. Przegrana
przez Niemcy wojna w połączeniu z brakiem gruntownej akcji wychowawczej
w celu wychowania narodu niemieckiego na nowych demokratycznych podsta
wach spowodowała; że wszystkie jej skutki i dolegliwości, odczuwane przez tzw.
szarego człowieka, przypisywano „dyktatowi wersalskiemu", którego integralną
,część stanowiły ustępstwa terytorialne na rzecz nowo powstałego państwa pol
skiego, co z kolei na zasadzie' pars pro toto posłużyło wielu niemieckim partiom
politycznym jako pretekst w akcji zjednywania sobie zwolenników do atakowania
Polski i Polaków. Ba, nawet antypolskie wystąpienia - jako część ktyryki traktatu

1 J. K r  a s u s  k i, Stosunki polsko-niemieckie 1919-1925, Poznań 1962; te n ż e„ 
Stosunki polsko-niemieckie 1926-1932, Poznań 1964. 
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wersalskiego - traktowane były jako „narodowy" i „patriotyczny" obowiązek„ 
a uchylających się od jego spełnienia uważano niemal za „zdrajców narodu". Pod. 
tym względem czerpano ze skarbnicy wzorów bismarckowskich. Dlatego też poli

tykę republiki weimarskiej traktowałbym raczej jako kontynuację zastanych stereo-· 
typów antypolskich i tradycji poprzedników, a nie jako zupełne novum. Dowo
dem może być fakt, że - obok wielu nowych organizacji antypolskich - stare,. 
doświadczone i wypróbowane już w swym działaniu funkcjonowały nadal w wa
runkach demokratycznej republiki burżuazyjnej, mimo iż powstały na zupełnie 
innym etapie historycznego rozwoju. W sumie sądzę - wbrew stanowisku Autora _.: 

że w republice weimarskiej kontynuowano „prowadzenie antypolskiej polityki 
w duchu epoki Bismarcka, działaczy z Ostmarkenverein, czy też z Alldeutscher 
Verband'' (s. 7). Zmieniły się jedynie formy, które dopasowano do aktualnych 
uwarunkowań. Cała polityka władz i organizacji niemieckich wobec Związku Po
laków w .Niemczech może być tego jaskrawym dowodem. 

Nie bardzo rozumiem, dlaczego Autor dzieła pominął w swoich wywodach 
partie polityczne. Pod tym względem K. Fiedor jest niekonsekwentny. Najpierw· 

pisze, że będzie usiłował wykazać powiązania badanych organizacji „z czynnikami 

rządowymi i partiami politycznymi" (s. 8), potem poza nawias swych dociekaQ 
wyłącza „partie polityczne ... których działalność ... nie nosiła znamion poczynań· 
antypolskich" (s. 9), wreszcie daje definicję analizowanych organizacji (,,większe
lub mniejsze zbiorowości ludzi zrzeszonych w celu podejmowania działalności na 

polu politycznym" - tamże), z której jednoznacznie wynika, że partie polityczne
wchodzą bez żadnych trudności w zakres tego pojęcia. Mimo to zostały pominięte. 
Dla czytelnika książki nie ulega zaś najmniejszej wątpliwości, że zdecydowana 
większość rozpatrywanych organizacji· w sposób bezpośredni lub pośredni była 
inspirowana przez poszczególne partie polityczne, o czym świadczą m. in. koneksje 

personalne między kierownictwami partii a przywódczymi gremiami odnośnych 
organizacji. Zresztą wiele z tych organizacji i związków stanowiło mniej lub 
bardziej oficjalne filie i przybudówki partyjne. W związku z tym rzeczą bardzo 
pouczającą byłoby zbadanie podobieństw i różnic między polityką poszczególnych 
partii w stosunku do Polski i Polaków. ·

Książka jest w pewnym sensie jednostronna. Nie zorientowany czytelnik może· 
odnieść wrażenie, że: 1 ° - cała polityka kolejnych rządów republiki weimarskiej 
obracała się wyłącznie w sferze antypolskich koncepcji, które z kolei rzutowały 

na wszystkie inne zagadnienia niemieckiej polityki zagranicznej; że wobec tego, 

wszelkie pociągnięcia Niemiec były jedynie funkcją stosunku tego państwa do 
Polski; 2° - oprócz antypolskich organizacji nie było w Niemczech elementów 

filopolskich i propolskich. Obraz z takich komponentów złożony jest oczywiście 
fałszywy. Do celów badawczych można i trzeba wyodrębnić jedną z wielu stron 

zagadnienia i poddać ją dokładnej analizie. Do tego nasz Autor był w pełni upraw
niony. Rzecz w tym jednak, by przestrzec czytelnika przed jednostronnym i po

chopnym wnioskowaniem, jako że została mu zaprezentowana tylko jedna część:· 

obrazu, złożona z samych cieni. 

Poskąpił ·nam Autor rozważań dotyczących skutków działalności omawianych 

organizacji. Do tego zresztą celu potrzebne byłoby analogiczne opracowanie dla 

okresu hitlerowskiego z osławionym Bund Deutscher Osten na czele. To opraco
wanie czeka na swojego autora. K. Fiedor w każdym razie utorował swymi bada
niami drogę i oczyścił przedpole. A może on sam podejmie trud kontynuowania 
tej frapującej tematyki? 
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Wreszcie drobne potknięcia. Nie tłumaczyłbym „Rat der Volksbeauftragten" 
jako „Radę Komisarzy Ludowych" (s. 15), bo to zbyt zaszczytna nazwa dla tej 
reformistycznej instytucji. Na s. 25 wypadł fragment tekstu, czego nie uwzględnio
no w erracie i co spowodowało zniekształcenie myśli Autora. Autor tłumaczy 
,,Landtag" raz jako „Sejm Krajowy'' (s. 30), raz jako „Sejm Pruski" (s. 31). Zupeł
nie nie mogę sobie wyobrazić, o jakim to Ministerstwie Pomocy mówi się na s. 31. 
Bardzo dużo nazwisk pozbawionych iostało imion. Zniekształcona została pisownia 
nazwiska Oskara Hergta (s. 56, 57, 289). Dlaczego Autor zalicza Gliwice do Górnego 
Sląska, a Racibórz do $ląska Opolskiego (s. 58), skoro obydwa te miasta w omawia
nym okresie wchodziły w skład prowincji górnośląskiej, złożonej z jedynej rejencji 
opolskiej? Bałamutnie podany został skład Komisji Wschodniej Sejmu Pru�kiego 
na s. 105, gdzie obok posłów SPD figurują bliżej nie określeni socjaldemokraci. 
Dlaczego w przyp. 44 na s. 133 powtórzono dane z tekstu głównego w sprawie
liczebności Selbstschutzu? Kiedy ostatecznie MiędzysoJusznicza Komisja Kontroli 
przystąpiła do wykonywania swych obowiązków: wiosną (s. 134) czy latem 1921 r. 
(s. l 36)? 

Część encyklopedyczna, stanowiąca ok. 400/o podstawowego tekstu książki, jest 
celowa i bardzo potrzebna, gdyż w układzie alfabetycznym prezentuje czytelnikowi 
podstawowy zasób informacji o wielu antypolskich organizacjach. Autor opracował 
specjalny kwestionariusz pytań, a· jeśli założonego schematu nie zawsze zdołał 
wypełnić odpowiednimi danymi, to wina leży w braku materiałów źródłowych. 

Nie wszędzie zatem zdołał K. Fiedor określić ramy chronologiczne poszczegól
nych organizacji, liczbę członków, zasięg terytorialny, organy prasowe, personalny 
skład kierownictwa, konkretne wpływy i powiązania. Nie myślę z tego powodu 
robić Autorowi jakichkolwiek zarzutów, gdyż zdaję sobie sprawę z faktu, jak 
pracochłonne było opracowanie zaprezentowanego informatora. Niemniej sądzę, 
że niektóre luki można było uzupełnić, a pewne braki usunąć. Tak więc na s. 20!!'

i 219 Autor odsyła czytelnika expressis verbis do hasła „Einwohnerwehr", ale 
hasła tego w informatorze nie ma, chociaż na s. 131-133 tej właśnie organizacji 
poświęcono sporo uwagi. Podobnie pominięto „Technische Nothilfe", aczkolwiek 
w tekście wykładu podstawowego Autor podał wiele danych o tej organizacji 
łamistrajków. Bez uzasadnienia wprowadził K. Fiedor Sportowe Zrzeszenie Strze
lectwa Małokal�browego (s. 218); z tekstu notatki nie wynika, że była to organizacja 
antypolska. Pominięto natomiast „Oberschlesische Arbeitsgemeinschaft fiir die Inte
ressen Oberschlesiens" - organizację powstałą 31 VII 1919 r. w charakterze ośrod
ka koordynującego walkę o utrzymanie Górnego $ląska w granicach Rzeszy 2, 
Zdaje się, że „Kuntzepartei" należało umieścić pod hasłem „Deutschvolkische 
Freiheitsbewegung" (np. w wypadku tej p a r t  i i politycznej Autor odszedł od 
zasady pomijania w swych rozważaniach partii). Niepotr�ebnie podaje K. Fiedor 
kilka dat rozwiązania Oberschlesisches Freiwilligenkorps: kwiecień (s. 203), czer
wiec i lato 1919 r. (s. 224). 

Kilka wskazówek dla dodatkowych źródeł informacji. Materiały do dziejów 
Deutschvolkische Freiheitsbewegung zawarte są m. in. w AP Wrocław, zesp. RO I, 
sygn. 1795. Dla Technische Nothilfe - tamże, sygn. 10051. Obfite materiały dla 
różnych pominiętych organizacji zawarte są w WAP Opole, zesp. Nadprezydium 
Prowincji Górnośląskiej, sygn. 313. Tu występuje np. Arbeitsgemeinschaft vater
landischer Jugendverbande, Frontkriegerbund, Verband ehemaliger Selbstschutz
kampfer und Interessenvertreter der oberschlesischen Heimat, Schwarze Schar -. 

2 M. W ojc i e c  h o  w s k i, Stosunki polsko-niemieckie 1933-1938, Poznań 1965.,
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a nadto materiały do uwzględnionych przez Autora organizacji: Schill-Jugend, 
Tannenberg-Bund, Artamanen-Bund i in. Dla dziejów Bund Oberland ważne ma
teriały zawiera poszyt 314 w tym samym zespole; tamże źródła dla nie prezento
wanych przez Autora związków: Oberschlesische Heimwehr i Organisation Blilcher. 
Dla dziejów korpusu Aulocka pominięto fundamentalną pozycję W. Leithausera, 
Die Geschichte d.es Freikorps v. Auiock, Wrocław 1921 (wznowiona jako: Banda

Auiocka. Z pamiętnika iejtnanta Leithćiusera, Opole 1967). Bund der Oberschlesier 
(s. 175-176) nie tylko działał w 1919 r., lecz isfniał do 1923 r. 3 

W sumie te krytyczne uwagi o dostrzeżonych brakach i błędach nie są w stanie 
zmienić zasadniczej oceny książki K. Fiedora. Jest to poważne osiągnięcie naukowe, 
wynik wieloletniego trudu, rezultat pracy doj�załego badacza. Otrzymaliśmy po
ważne kompendium wiedzy o zinstytucjonalizowanych formach walki z Polską 
i Polakami w Niemczech weimarskich. Wypada wyrazić nadzieję, że dzieło to 
doczeka się uznania w oczach specjalistów, a szczególnie tych, którzy na co dzień 
zajmują się problematyką niemcoznawczą okresu międzywojennego. Autorowi 
można pogratulować udanej pozycji i zachęcić go do kontynuowania badań nad 
tą niezwykle ważną tematyiką. 

Franciszek Hawranek 

* .. 

• 

Zamieszczone powyżej recenzje stanowiły punkt wyJsc1a dyskusji nad książką 
1(. Fiedora Antypoiskie organizacje w Niemczech w iatach 1918-1933 (Wrocław 
1973), zorganizowanej 14 II 1974 r. przez Wrocławskie Towarzystwo Miłośników 
Historii i Redakcję „Sląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka". Dyskusję 
zagaił prezes WTMH prof. A. Galos, podkreślając znaczenie problematyki, którą 
książka się zajmuje. Po wystąpieniu dra habil. F. Hawranka z Instytutu Sląskiego 
w Opolu oraz odczytaniu recenzji - pod nieobecność Autorów - prof. prof. B. Drew
niaka i R. Wapińskiego z Uniwersytetu Gdańskiego (wszystkie 3 teksty były 
uprzednio nadesłane), jako pierwszy zabrał głos dr F. Biały z Instytutu Historycz
nego UWr. Mówca podkreślił duże walory poznawcze pracy, dającej usystematyzo
wany wykład o organizacjach antypolskich, a tym samym prezentującej szeroki 
fragment historii życia politycznego i społecznego Niemiec w okresie republiki 
weimarskiej. Zasługa Autora w tym, że skrzętnie zebrał rozproszony materiał 

.źródłowy dotyczący organizacji antypolskich, form ich działalności i programów, 
powiązań klasowych i politycznych. Zdaniem F. Białego słuszna jest przyjęta 
w pracy koncepcja oddzielenia partii politycznych od organizacji i stowarzyszeń 
nie posiadających charakteru partii, z pominięciem w rozważaniach tych pierw
szych, choć nie zawsze był Autor do końca konsekwentny (np. znalazło się w pracy 

.omówienie Deutschvolkische Freiheitsbewegung). Praca zawiera też wiele nowych 
danych dotyczących organizacji paramilitarnych, mających charakter wojskowy, 
ale formalnie nie wchodzących w skład wojska (razi tylko używany w książce 
termin „związki wojackie"). 

W części encyklopedycznej książki na podkreślenie zasługuje fakt zaprezento
wania m. in. organizacji mało przez dotychczasową historiografię uwzględnianych, 
a przecież ważnych, jak np. Deutscher Fichte-Bund, Bund der Freunde Schlageters 

a W. W r z e  s i  ń s k i, Poiski ruch narodowy w Niemczech 1922-1939
� 

Po
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czy Deutscher Herrenklub (choć brak danych o poprzedniku tej ostatniej organi
zacji Juniklub). Dobrze stało się również, że Autor ograniczył swoją uwagę tylko 
do 2 najważniejszych organizacji pracy (Arbeitsgemeinschaft Bergerhof i Rossbach). 
Ze spraw szczegółowych F. Biały zwrócił uwagę, tytułem przykładu, na omawianą 
na s. 214 organizację Heimatverband Schlesien. Autor podał jako datę jej powsta
nia 1922 r. Brak jest natomiast choćby drobnej wzmianki o tym, że była ona 
kontynuacją utworzonej w 1920 r. we Wrocławiu organizacji o innej nazwie. 

Drugim dyskutantem był prof. K. Jonca z Instytutu Nauk Prawno-Ustrojo
wych Wydziału Prawa i Administracji UWr. Mówca podkreślił, że praca K. Fiedora 
spełnia jego zdaniem wszelkie wymogi stawiane rozprawom habilitacyjnym. Mimo 
to dużą korzyścią dla pracy byłoby zorganizowanie podobnej dyskusji . nad jej 
maszynopisem przed oddaniem do druku, gdyż pozwoliłoby to uniknąć wielu 
potknięć. Mianowicie wątpliwości budzić może sam tytuł książki, gdy·ż w Niemczech 
w latach 1-918--1933 nie było antypolskich. organizacji, a sama teza jest zbyt ostro 
sformułowana w tytule. ;Raczej powinna ona brzmieć: niemiecka prawica wobec 
spraw polskich. Z chwilą nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Pol
ską a republiką weimarską nie mogło być w Niemczech antypolskich organizacji°. 
Wątpliwości budzą również tytuły rozdziałów. Mało precyzyjny jest tytuł rozdz. I 
„Oficjalne czynniki polityczne republiki weimarskiej wobec państwa polskiego 
w latach 1918--1933". Również z punktu widzenia prawa nie ma cywilnych orga
nizacji społeczno-politycznych (tytuł rozdz. II). Co prawda, dostrzec można intencję 
Autora, który używając tego określenia pragnął podkreślić różnice pomiędzy orga
nizacjami paramilitarnymi a „cywilnymi". Sprawy te można było jednak zmienić 
przed drukiem. 

Rozprawa K. Fiedora oparta jest na bogatych źródłach i literaturze, niemniej 
jednak zawarty w niej obraz przedstawiony jest statycznie. W tytule pracy, jest 
mowa o organizacjach,. lecz w tekście nie znajdujemy odpowiedzi na pytanie, jaka 
była treść polityki antypolskiej. Autor nieustannie podkreśla, że ta polityka anty
polska rozwijała się, nie podając jednak dowodów. Ujęcie tematu nie powinno 
być ujęciem historii organizacji, lecz historią myśli politycznej, która była kon
serwatywna, nacjonalistyczna. I tu rodzi się dalsza wątpliwość, �laczego Autor 
nie sięgnął po tę literaturę niemie�ką, która traktuje o. myśli politycznej. Obraz 
stosunków polsko-niemieckich w latach 1918--1933 nie był jednolity. Do 1925 r. 
Niemcy obawiali się Polski, po 1925 r., po Locarno, sytuacja zmieniła się, aczkol
wiek nie jest to generalnie polityka wzmożonego rewizjonizmu. Kończąc swoje 
wystąpienie prof. Jonca stwierdził raz jeszcze, że pracę koniecznie należałoby 
uzupełnić materiałem ukazującym niemiecką myśl polityczną. 

Kolejnym mówcą był dr S. Żyga z Instytutu Historycznego UWr., który uważa 
że Autor zbyt marginesowo potraktował zagadnienie walki ekonomicznej . tych 
wszystkich organizacji, o których pisze. Wskazywał też na małe uwzględnienie 
problemu ruchu spółdzielczego w Niemczech w prowincjach wschodnich i powiązań 
tego ruchu z omawianymi organizacjami. Wymieniał też mówca nie wykorzystane 
zespoły źródłowe i literaturę, która by pomogła te problemy przedstawić. 

Jako ostatni głos zabrał K. Fiedor dziękując Zarządowi WTMH w osobie pre
zesa prof. A. Galasa i Redakcji „Sobótki" w osobie Redaktora prof. J. Leszczyń
skiego za umożliwienie zorganizowania dyskusji. Autor wyjaśnił, że temat jego 
pracy miał być· szerszy, ukazujący m. in. powiązania omawianych organizacji 
z instytutami naukowymi i · placówkami badawczymi republiki weimarskiej itp., 
lecz konieczność skrócenia tekstu maszynopisu przed drukiem spowodowała wy
eliminowanie tych spraw z książki. Okres republiki weimarskiej jest kontynuacją 

8 - Sobótka 3/74 
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działalności prawicowych organizacji antypolskich w Niemczech w zakresie pod
porządkowania mniejszości polskiej państwu niemieckiemu, wzbogaconym o próby 
zmiany granic ustalonych traktatem wersalskim, przeciwko któremu wszystkie 
partie polityczne w Niemczech zajęły negatywne stanowisko \(nie budziła natomiast 
takiego sprzeciwu np. sprawa utraty kolonii). Sprawa traktatu wersalskiego w rozu
mieniu omawianych w książce organizacji i stowarzyszeń, oznaczała głównie ko
nieczność dążenia do zmiany granic wschodnich. Blisko 660/o utraconych ziem 
i 600/o strat ludnościowych Niemiec po I wojnie światowej, to straty na rzecz 
Polski. Te same wskaźniki wynosiły odpowiednio na rzecz Francji: ok. 21% 
i ok. 300/o, na rzecz Danii 4,80/o i 2,70/o, na rzecz Belgii 1,4°/o i 0,90/o i na rzecz 
Czechosłowacji 0,40/o i 0,70/o, Atakując więc traktat wersalski, atakow;no go przede 
wszystkim pod kątem zmiany granicy wschodniej Niemiec. Oficjalne czynniki 
państwowe nie występowały przeciwko Polsce. Czyniły to prawicowe organizacje 
,,cywilne'' i paramilitarne, które jednakże poprzez powiązania z partiami poli
tycznymi i czynnikami rządowymi oraz wojskowymi dysponowały dużą siłą. 

K. Fiedor stwierdził, że pominął w swojej pracy partie polityczne, gdyż
uwzględnienie ich przerastało możliwości badawcze jednej osoby. W polskiej histo
riografii, i nie tylko polskiej, wiele mówi się o niemieckich organizacjach i sto
wsrzyszeniach mających ostrze antypolskie. Celem dociekań badawczych Autora 
było uporządkowanie tych spraw i przedstawienie prawicowego nurtu niemieckiej 
myśli politycznej. Chodziło też o wykazanie, że prawicowa myśl polityczna w okre
sie republiki weimarskiej różniła si� od wcześniejszej - bismarckowskiej i póź
niejszej - hitlerowskiej. 

Romuald GeUes 




