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KAROL FIEDOR (WROCłJA W) 

POLITYKA TRZECIEJ RZESZY WOBEC SERBOLUZYCZAN 
(1933-1945) 

Wspomniani po raz ipierwszy w kronice Fredegara z VII w. Serbowie 
zaliczani byli do południowo-zachodnich szczepów słowiańskich. W dru
giej połowie X w. żyli już w zwartych plemionach. Ich siedziby rozcią
gały się między rzeka'Illi: Saałą, dolnym· Bobrem i Kwisą, oraz Karko
noszami, Frankfurtem nad Odrą i Berlinem. Na czoło wysuwały się od 
najdawniejszych czasów dwa ich odłamy: Łużyczan (Łuzicenjo) i Miliczan 
(Milcenjo). Główną siedzibą pierwszych stał się Budziszyn, drugich -
Miśnia. Trudnili się rolnictwem i hodowlą bydła. Od XIII w. na ziemie 
Se!'bołużyczan napływała coraz to silniejsza fala kolonizacyjna niemiec
kich chłopów. Do XV w. zostały one całkowicie wcielone w marchie 
nadg,raniczne niemieckich feudałów. Odtąd też zwarte skupiska $erbo
łużyckie ulegały coraz większemu rozbiciu. 

Serbołużyczanie nie wytworzyli większych ośrodków miejskich, zwią
zani byli nadal z kulturą wiejską. Na przełomie XVII i XVIII w. brali 
udział w antyfeudalnych powstaniach; szczególnie wyróżnili się w okresie 
wojny trzydziestoletniej, a następnie w latach 1740-1752 1. Rozwój świa
domości narodowej Serbołużyczan, ich języka i kultury nastąipił dopiero 
w XIX w. Ośrod·kiem życia kulturalnego stał się przede wszystkim Bu
dziszyn. Od 1809 ,r. wychodził tu pierwszy miesięcznik w języku serbo
łużyckim „Serbski powedar a kurer". W latach 1818-1891 ukazywał się 
tygodnik „Jutrnicka" 2

• Działalność kulturalno-oświatowa działaczy z 
pierwszej połowy XIX w. przygotowała niejako grunt do demokratycz
nego ruchu, jaki ogarnął także ziemie między Saa-lą, Kwisą i dolnym Bo
brem w czasie Wiosny Ludów. Ponownie ludność wiejska tak Górnych. 
jak i Dolnych Łużyc czynnie zaangażowała się po stronie antyfeudalnego 
ruchu lat 1848-1849. Ten ok,res wpłynął również zasadniczo na wykrys
talizowanie się poglądów czołowych przywódców serbołużyckich. Do nich 
należeli w pierwszym rzędzie: adwokat S. E. Tzschirner, nauczyciele 

1 Szerszy rys historyczny Serbołużyczan patrz Die Sorben. Wissenswertes aus 

Vergangenheit und Gegenwart der sorbischen nationalen Minderheit, Bautzen 1970, 

oraz J. Les z czyń ski, Der Ktassenkampf der Oberlausitzer Bauern in den Jah
ren 1635-1720, Bautzen 1964. 

2 Die Sorben, s. 26 i n. 
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J. Radyserb-Wjela i J. Jurij Mjelda, publicysta J. Bartko, ksiądz i poeta
H. Zejler i wielu innych. Oni też wykształcili nowy narybek przywódców
ludowych i działaczy oświatowych z końca XIX w. Czołowe miejsce za
jął wśród nich M. Hórnik, założyciel pierwszego czasopisma literackiego
w języku serbołużyckim pt. ,,Łuzican" 3

. W 1912 r. powstało na Łużycach
pierwsze stowarzyszenie kulturalno-oświatowe Domowina, łączące liczne
do tej pory samodzielnie działające lokalne serbołużyckie związki spo
łeczno-oświatowe. Przed wybuchem I wojny światowej Domowina zrze
szała już około 60 stowarzyszeń, liczących w sumie 9000 członków. Jej
naczelnym zadaniem było koordynowanie pracy kulturalno-oświatowej
i budzenie świadomości narodowej Serbołużyczan zarówno w Górnych,
jak i Dolnych Łużycach. Domowina ponadto zwracała uwagę na rodzące
się wśród niemieckich ugrupowań nacjonalistyc2'.nych tendencje do wy
naradawiania ludności serbołużyckiej. Równocześnie z tym ruchem kul
turalno-oświatowym rozwijał się i krzepł radykalny ruch chłopski, który
w latach dwudziestych tworzył już znaczną siłę polityczną 4_ Czołowym
jego ideologiem był K. Janak

O dojrzałości politycznej serbołużyckich działaczy świadczyło najlepiej 
.przystąpienie ich do utworzonego w 1924 r. w Niemczech Związku Mniej
szości Niemieckich (ZMiN). Jednym z czołowych jego działaczy był m. in. 
redaktor naczelny pisma ZMN „Kulturwehr", poeta i pisarz J. Skala. 
W 1926 r. powstał Związek Chłopów Serbołużyckich (Laiusitzer Bauern
bund). Do wybijających się przywódców Związku należeli A. Krawcik 
i H. Sykor. Oni też współpracowali z ugrupowaniami niemieckiej le
wicy, a przede wszystkim Komunistyczną Partią Niemiec (KPD) s. 

Styczeń 1933 r. nie wróżył nic dobrego dla 150 OOO narodu serbołużyc
kiego, zamieszkałego już przede wszystkim na terenie Górnych Łużyc, 
z głównym centrum w Budziszynie 6

• W kwietniu 1933 r. na fali anty
komunistycznych działań Trzeciej Rzeszy nastąpiły pierwsze aresztowania 
przywódców serbołużyckich: A. Barta, dra J. Cyza, M. Nowaka, J. Sajby, 
G. Janaka i wielu innych. 10 kwietnia rozwiązano stowarzyszenie spor
towe Sokół, a dzień później zlikwido.wano dziennik „Serbske nowiny".

30 kwietnia ·zakazano działalności organizacji kulturalno-oświatowych 
zrzeszonych w Domowinie oraz politycznej reprezentacji, jakim był Ko
mitet Narodowy Serbołużyczan (Serbski narodny wuberk). Na wiadomość 
o tym z inicjatywy powołanego na terenie Czechosłowacji Towarzystwa
Przyjaciół Łużyc (Spolecnost pfatel Luzice) w wielu miastach europej
skich podjęto akcje obronne Seribołużyczan. Przede wszystkim protesto-

a Tamże, s. 30. 

·
1 Patrz szerzej J. S o ł ta, Die Bauern der Lausitz. Eine Untersuchung des 

Differenzierungsprozesses der Bauernschaft im Kapitalismus, Bautzen 1968. 
5 M. K a  s pe r, Der Lausitzer Bauernbund. Ein Beitrag zur Geschichte der 

demokratischen Bauernbewegung in der Oberlausitz 1924-1932, Bautzen 1967. 

6 Die Sorben, s. 59.
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wano przeciwko likwidacji ich odrębności narodowej, podkreślając przy 
tym, iż Serbołużyczanie jako obywatele niemieccy domagaj� się jedynie 
autonomii kulturalnej i s�kół z serbskim językiem nauczania, a więc nie 
działają na szkodę narodu niemieckiego. 

Akcji protestacyjnej na terenie państwa czechosłowackiego patrono
wała kkademia Nauk i Związek Pisarzy Czeskich. W Polsce kierowały 
nią działające w Warszawie i Poznaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Serbo
łużyczan. Podobne związki istniały w Paryżu, Belgradzie, Zagrzebiu 
i Lublanie. Te organizacje wniosły latem 1933 r. do Ligi Narodów pro
test przeciwko ciemiężeniu narodu serbołużyckiego. We wrześniu Fede
racja Przyjaciół Łużyc z siedzibą w Paryżu, w której skład wchodziły 
przede wszystkim Towarzystwo Przyjaciół Narodu Łużyckiego i Akade
mie-kie Koło Przyjaciół Łużyc z Warszawy, Towarzystwo. Przyjaciół Ser
bołuży<:zan z Poznania oraz podobne towarzystwa w Jugosławii i Czecho
słowacji, opublikowała memorandum o sytuacji Serbołużyczan w Niem
czech 7. Ten niewątpliwie powszechny odzew na to, co działo się w Trze
ciej Rzeszy, wpłynął w pewnym stopniu na· zmianę metod narodowych 
socjalistów wobec mniejszości narodowych w tym kraju. 17 V 1933 r. 
bowiem nowy kanclerz Rzeszy w swej słynnej „pokojowej" mowie 
oświadczył m. in., że narodowy socjalizm nie zamierza germanizować 
obcych narodowości a. 

30 sierpnia z kolei doszło w Ministerstwie Spraw Zagranicznych do 
narady poświęconej polityce wobec Serbołużyczan. Wzięli w niej udział 
m. in. przedstawiciele rządu saskiego. Ustalono tu, iż ze względów poli
tycznych, a także na dobro niemczyzny zagranicznej, władze Trzeciej
Rzeszy muszą prowadzić tolerancyjną politykę wobec mniejszości naro
dowych żyjących w ich kraju 9. Zgodnie z tymi założeniami rząd saski
wydał 26 IX 1933 r. oświadczenie, w którym zapewniał ,o swobodnym
rozwoju życia kulturalnego. i używania języka serbołużyckiego w s�ko
łach i kościele w miejscowościach zamieszkałych przez Serbołużyczan 10. 

Zarówno oświadczenia majowe kanclerza Hitlera, jak i rządu saskiego 
były jedynie manewrem taktycznym. Narodowy socjalizm, wbrew oficjal
nym zapewnieniom, nie zamierzał bowiem tolerować rozwoju kultural
nego, czy też politycznego skupisk słowiańskich w nowych Niemczech. 

1 Memorandum relatif a la Situation des Serbes de Lusace (Wendes en Alle

magne), Paryż 1933. 
s E. K u r  oń ski, Położenie prawne ludności polskiej w III Rzeszy, Katowice 

1938, s. 10, oraz M. Dom a r  u s, Hitier. Reden und Proklamationen 1932-1945, t. I, 
cz. I, Wiesbaden 1973, s. 269 i n. 

9 M. Ka sper, J. S o ł ta, Aus Geheimakten nazistischer Wendenpolitik, Bau

tzen 1960, s. 7. 
10 „Gebrauch der wendischen Sprache im tliglichen Leben und bei kulturellen 

Veranstaltungen und die Erhaltung und die Pflege ihrer volkstumlichen Eigenarten, 
Sitten, Trachten und Brliuche". Cyt. za: Die Sorben, s. 60. 
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Organizacją, która miała likwidować jakąkolwiek próbę samodzielnego 

życia owych ugrupowań narodowych, był Związek Niemieckiego Wscho.

du (Bund Deutscher Osten - BDO). Powołany do życia 26 V 1933 r., od 

pierwszych chwil przystąpił do rozbijania, a następnie podporządkowania 

sobie istniejących jeszcze kół Domowiny. Związek miał całkowite popar

cie najwyższych czynników 'Partyjnych i państwowych Tirzeciej Rzeszy. 

Okres pierwszy owej polityki, przypadający na lata 1933-1936, charak

teryzował się jednak stosunkowo mniej agresywnymi poczynaniami BDO 

wobec Serbołużyczan i pozornym przestrzeganiem postanowień wrześnio

wego oświadczenia rządu saskiego. Nie znaczyło to, jak już wspomnieliś

my, iż władze polityczne Trzeciej Rzeszy zamierzały tolerować rozwój 
kulturalno-polityczny Serbołużyczan. 23 I 1934 1r. w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Rzeszy doszło ,ponownie do kolejnej narady przedstawi

cieli rządu saskiego z władzami centralnymi Niemiec, na której zapadły 

decyzje stopniowego włączania serbołużyckich stowarzyszeń kulturalnych 

podległych Domowinie do niemieckich związków, a ponadto utworzenia 

Wydziału Serbołużyckiego w Budziszynie, na którego czele stanął dr Sie

vert, kierującego całokształtem .polityki władz państwowych wobec lud

ności serbołużyckiej (Wendenabteilung der Arntshauptmannschaft Baut

zen) 11• Toteż ten pierwszy okres, w którym wyikonawcą poleceń władz 
centralnych było BDO, charakteryzował się powolnym ograniczaniem 
języka serbołużyckiego w szkole, zwłaszcza w powiecie Kamieniec, usu

waniem z terenów Łużyc nauczycieli Serbołużyczan i przenoszeniem ich 

w głąb Rzeszy, systematyczną inwigilacją tak życia społecznego, jak 

i kulturalno-politycznego ludności serbołużyckiej przez „mężów zaufania" 

BDO i wreszcie baczną obserwacją działalności Domowiny i jej czoło
wych przywódców 12

. W odpowiedzi na tę na pozór nieuchwytną akcję 

BDO Domowina przystąpiła do ożywionej działalności organizacyjno-de

monstracyjnej, protestując w ten sposób przeciwko ograniczaniu swobód 

kulturalno-politycznych Ser,bołużyczan, 'będących obywatelruµi Trzeciej 

Rzeszy. Wymownym tego przykładem był zjazd pisarzy i działaczy Do
mowiny w lipcu 1934 r. w Radiborze oraz memoriały kierowane zarówno 

do rządu saskiego w Dreźnie, jak i Rzeszy w Berlinie, domagające się 
zagwarantowania praw do samodzielnego życia kulturalno-politycznego 

mniejszości narodowej Ser'bołużyczan 13. 

Nieugięta postawa przywódców owej mniejszości zaniepokoiła z kolei 

Wydział Serbołużycki w Budziszynie, a zwłaszcza jego przewodniczącego 

dra Sieverta, który domagał się zarówno ,od BDO, jak i organizacji na

rodowosocjalistycznych podejmowania bardziej operatywnych antyserbo

łużyckich akcji. Zapewne z jego inicjatywy doszło 14 V 1935 r. do kolej

nego spotkania przedstawicieli rządu saskiego, władz NSDAP, BDO oraz 

11 K asper, Sol ta, op. cit., s. 30 i n. 
12 Die Sorben, s. 55. 

13 Tamże, s. 62 i n. 
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Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rzeszy, poświęconego zagadnieniom 
serbołużyckim. Wtedy to zapadła decyzja podporządkowania Domowiny 
Związkowi Niemieckie.go Wschodu, co oznaczało pozbawienie jej samo
dzielności i skierowanie na tory organizacji drugorzędnej, kultywującej 
stare tradycje ludowe w ujęciu narodowego socjalizmu 14. 

Po drezdeńskim spotkaniu w maju 1935 r. wyraźnie nasiliła się także 
działalność antyserbołużycka samych członków NSDAP, którym już nie 
wystarczała polityka powolnego ograniczania Domowiny 15• Kiedy jednak 
metody powolnego ujarzmiania ruchu serbołużyckiego nie przynosiły 
takich rezultatów, jakich spodziewały się władze polityczne nowych Nie
miec, postanowiono siłą rozprawić się z czołowymi przywódcami Domo
winy. 13 I 1936 r. Wydział Serbołużycki wystosował do ,przewodniczącego 
Domowiny pismo z żądaniem zmiany niektórych paragrafów statutu sto
warzyszenia; w razie nieuw2Jględnienia tych .postulatów - stwierdzono
czynniki polityczne będą zmuszone do rozwiązania tejże organizacji. 
Zmiana statutu z kolei oznaczała uznanie Serbołużyczan za Niemców po
sługujących się jedynie nieniemieckim językiem (wendischsprechende 
Deutsche), a ruch kulturalno-oświatowy tej społeczności - za odmianę 
„Volkstumsarbeit" w ujęciu BDO. Propozycja władz budziszyńskich była 
niewątpliwie uzgodniona z czynnikami politycznymi na szczeblu central
nym. Toteż przywódcy serbołużyccy odpowiedzieli na nią „nie". Oznacza
ło to zapoczątkowanie nowego okresu w polityce Trzeciej Rzeszy wobec 
ludności ser,bołużyckiej, zakończonego w październiku 1939 r. 16 

Nowe wytyczne wobec Serbołużyczan sprecyzował ostatecznie T. Ober
Hinder na spotkaniu przedstawicieli rządu saskiego, Ministenstw Spraw 
Wewnętrznych i Zagranicznych Rzeszy, odbytym w Dreźnie w dniu 7 
IV 1936 r. Zalecały one przyśpieszenie procesu asymilacji Serbołużyczan 
poprzez ograniczenie do minimum prawa używania ich języka ojczystego, 
nasilenie germanizacji dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach, za
hamowanie działalności kulturalno-oświatowej, a przede wszystkim 
Domowiny. Nadal jednak Oberlander zalecał elastyczną polity�ę wobec 
tej -ludności, nieatakowanie jej wprost, lecz zręczne „demaskowanie" po
jedynczych przywódców, odciąganie od „starych form działalności kul
turalno-oświatowej" i angażowanie do narodowosocjalistycznych stowa
rzyszeń 17• 

Kwietniowe spotkanie oznaczało ponadto ostateczne zdystansowanie 

14 K a sper, S o ł t a, op. cit., s. 22 i n. 
1s Jeden z działaczy NSDAP z okręgu partyjnego Lobau na posiedzeniu instruk

tażowym przywódców BDO stwierdzał: ,.Wir milssen uns mit' unserem Parteiapparat 
in die Massnahmen der Domowina eins<:halten und ihr einen deutschen Charakter 
geben. Wir milssen auch die Domowina zu unseren Parteiversammlungen hinzu
ziehen ... Man muss zwischen die wendische Bevolkerung und ihre jetzige Fiihrung 
einen Keil treliben". Cyt. za: Die Sorben, s. 63. 

16 Die Sorben, s. 63 

11 K a s p e r, S o ł t a, op. cit., s. 40. 
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przez BDO innych organizacji i urzędów lokalnych na polu polityki anty
serbołużyckiej. Odtąd też, aż do października 1939 r., BDO był jedyną 
siłą kierującą i inspirującą akcję przeciwko autonomii kulturalnej Serbo
łużyczan. Zgodnie z nową taktyką w posiedzeniach Domowiny brali 

udział także członkowie BDO; zmuszali oni niejednokrotnie do .prowa
dzenia zebrań w języku niemieckim, a często na skutek prowokacyjnych 
wystąpień paraliżowali jej obrady. BDO zachęcał ponadto społeczeństwo 
serbołużyckie do udziału w organizowanych przez siebie „wieczornicach" 

i „odczytach". Pracę na tym odcinku prowadzili „mężowie zaufania" 
związku. 

Niezależnie od metod rozbijania od wewnątrz jedności Domowiny 
BDO nasilił kolportaż literatury propagandowej na terenach Górnych Łu
życ. W drugiej połowie lat trzydziestych pojawiło się tu wiele nowych 
,,antysłowiańskich" broszur i publikacji „naukowych", ,przypominają
cych, iż Serbołużyczanie to Niemcy posługujący się jedynie nieniemiec
kim językiem 1s. W tym też czasie władze polityczne zakazały wydawa
nia literatury w języku ludności rodzimej; zabroniono wydawania sztuk 
Serbołużyczan, a w pierwszym rzędzie J. Wjela. 

18 III 1937 r. ostatecznie zabroniono działalności Domowiny oraz pod
ległych jej stowarzyszeń kulturalno-oświatowych jako „niezgodnej z pro
gramem narodowosocjalistycznym i zakłócającym spokój i porządek 
w luaju". Zlikwidowano tak.że prasę serbołużycką, rozwiązano towarzy
stwo naukowe Maćica Serbska i Serbski dom, a wydawnictwa i książki 
popularnonaukowe skonfiskowano 19. W czerwcu ukazały się na terenie 
Górnych Łużyc zarządzenia kładące kres jakimikolwiek poczynaniom 
oświatowo-kulturalnym nienarodowosocjalistycznych organizacji wśród 
miejscowej ludności. Godziły one także i w szkolnictwo serbołużyckie. 
Tym, którzy nie podporządkowali się nowym „wytycznym", grożono kon
sekwencjami administracyjnymi 20. 

Odtąd BDO jawnie występował przeciwko używaniu języka serbo
łużyckiego w miejscach publicznych. W większych skupiskach ludności 
wiejskiej nasiliła się akcja zakładania przedszkoli, w których poddawano 
dzieci totalnej germanizacji. Do inwigilacji członków mniejszości serbo
łużyckiej wprzągnięto nawet młodzież HJ, tworząc specjalne grupy 
(HJ-Lausitzdienst), pozostające do dyspozycji BDO. Ta „nowa" polityka 
władz narodowosocjalistycznych Niemiec zaktywizowała skupiska serbo
łużyckie. One też na równi z niemiecką lewicą demaskowały tak w kraju, 

jak i poza jego granicami poczynania narodowych socjalistów 21. To z ko-

1s Die Sorben, s. 63; M. R oth bart h, Der Bund Deutscher Osten (1933-1943). 

Instrument aggresiver Ostpolitik des faschistischen deutschen Imperialismus, Ros

tock 1970, s. 201 j n. 

19 Die Sorben, s. 65. 

20 Tamże, s. 66. 
?1 Patrz szerzej Die Sorben, s. 71. 
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lei rodziło nowe plany· ,,rozwiązania" problemu ludności serbołużyc
kiej. Opracował je H. Himmler, który na mocy tajnego rozporządzenia 
Hitlera z dnia 7 X 1939 r. został mianowany komisarzem do spraw umac
niania niemczyzny (Reichskommissar zur Festigung des deutschen Vol!ks
tums - RKFdV) 22. 

Przejęcie kierownictwa walką ze słowiańskim elementem przez Him
mlera zapoczątkowało trzeci okres poiityki hitlerowskich Niemiec wobec 
ludności serbołużyckiej, charakteryzujący się zdecydowanym niszczeniem 
jakiejkolwiek próby jej samodzielnego życia polityczne.go i kulturalnego. 
Ostatecznie przedstawił go Himmler kanclerzowi w memorandum z dnia 
15 V 1940 r. (Denkschrift zur Behandlung der Fremdvo1kischen im Osten). 
Przewidywał on wzmożenie walki z inteligencją po uprzednim jej izolo
waniu od reszty społeczeństwa, rozbicie zwartych skupisk serbołużyckich 
poprzez wysiedlenie �o Generalnej Guberni „niepożądanego elementu" 
i W['eszcie totalną germanizację młodzieży za pomocą szkoły, organizacji 
Ar'beitsdienst i wojska 23. W sumie plan Himmlera przynieść miał osta
teczne rozpłynięcie się w morzu niemczyzny rozbitej i sterroryzowanej 
ludności serbołużyckiej 24_ 

DIE POLITIK DES DRITTEN REICHES GEGENUBER DEN SORBEN 

Anhand der Gegenstandsliteratur stent der Autor die Lage der Sorben in der 
Zeit des Hitlerfaschi'smus dar. Dieses Volk, das sich d�rch eine reiche Kultur 
ausweist, ,wurde seit 1933 systematisch diskriminiert. Bereits im A.'pril 1933 erfo1gten 
die ersten grosseren Verhaftungen sorbischer Anfilhrer. Es kam auch zum Verbot 
der Tatigkeit kultureller Organisationen, die in der Domowina vereint waren. Der im 
Mai 1933 gegrtindete Bund Deutscher Osten iibernahm die Kulturarbeit unter den 
Sorben im faschistischen Geiste. Mit besonderer Entschlossenheit trat der BDO gegen 
die sorbische Intelligenz, vor allem gegen die Lehrer auf. Zu Ende der 30er Jahre 
nahm die gegen die am meisten national bewussten Sorben gerichtete Terroraktion 
an Starke zu. Nach dem Oktober !1939 tibernahm H. Himmler die Leitung des 
Kampfes gegen das sorbische Element. Das von ihm erarbeitete Programm zur 
,,Lćisung" des sorbischen Problems sah eine totale Germanisierung dieser Bevćilke
rung vor. Himmlers Plane wurden bis in das J1ahr 1945 konsequent verwirklicht. 

22 E. N o 1 t e, Der Faschismus in �einer Epoche, Mtinchen 1971, s. 476.
23 Die Sorben, s. 72. 
24 W memortiale z 15 V 1940 r. Himmler stwierdzał: ,,Diese Bevćilkerung wird

als ftihrerloses Arbeitsvo1lk zur Verfiigung stehen und Deutschland jahrlich Wan<ler
arbeiter und Arbeiter fur besondere Arbeitsvorkommen (Strassen, Steinbrtiche, 
Bauten) stellen ... Filr die nichtdeutsche Bevćilkerung des Ostens darf es keine 
hohere Schule geben als die vierklassige Volksschule. Das Ziel der Volksschule 

hat lediglich zu sein: Einfaches Rechnen bis hochstens 500, Schreiben des Namens, 
eine Lehre, dass es ein gottliches Gebot ist, den Deutschen gehorsam zu sein ... 
Lesen halte ich nicht ftir erforderlich. Ausser dieser Schu1e <la•f es im Osten 
iiberhaupt keine Schule geben". Cyt. za: R o t h  b a  i t h, op. cit., s. 204. 




