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skiego Nauka historii w upadku czy Bernarda Piotrowskiego O Polskę nad
Odrą i Bałtykiem7. Uważna lektura tych pozycji pozwala przekonać się,
jak wielkie znaczenie przywiązywał rząd niemiecki do (pseudo) naukowych
studiów swoich badaczy, próbujących usprawiedliwić i podeprzeć naukową
analizą ekspansjonistyczne zamierzenia polityki.

Takie nazwiska historyków i politologów niemieckich, jak np. Albert Brack-
mann, Hermann Aubin, Hans Koch, Johannes Papritz, Hans–Günther Sera-
phim, Theodor Oberländer, a także Alfred Lattermann, Victor Kauder czy Kurt
Lück, są wymieniane niemal w każdej pracy o stosunkach niemiecko-polskich
okresu sprzed 1945 roku.

Wszyscy oni, a także długi szereg innych uczonych i publicystów oddało
swoje umiejętności na usługi „wojującej niemczyzny” i nacjonalizmowi, zwłasz-
cza po dojściu do władzy polityków o orientacji hitlerowskiej po 30 I 1933 roku.

Do szczególnie często napotykanych nazwisk uczonych niemieckich dru-
giej połowy lat 30., zajmujących się tematyką polską, należał Kurt Lück z Po-
znania. Autor całego szeregu obszernych pozycji i aktywny uczestnik w pra-
cach organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce, jest do dzisiaj uważany
przez autorów niemieckich za wzór badacza i działacza niemieckiej diaspory
okresu międzywojennego8.

Diametralnie inaczej oceniają jego sylwetkę uczeni polscy, jak np. Tadeusz
Ulewicz, który przed kilkoma laty napisał m.in.: „Smutna, wstydliwie zresztą
smutna i nieprzyjemna, zwłaszcza że wysoce przy tym znamienna dla dobrych
kilku pokoleń, od lat bowiem co najmniej siedemdziesiątych wieku XIX aż
gdzieś, powiedzmy, po rok 1945 i zakończenie II wojny światowej – karta
dziejów niemiecko-polskich stosunków czy uzależnień wzajemnych kojarzyć
się musi m.in. z dorobkiem badawczym reprezentatywnego, jednocześnie zaś
ciasnego i zawzięcie, a nawet drapieżnie antypolskiego historyka, dra Kurta
Lücka. Fanatycznego zarazem działacza – ideowca germańskiej irydenty,
publicysty i żywiołowego, od wczesnej młodości, nacjonalisty prusko-niemiec-
kiego, choć równocześnie też znawcy-erudyty i uczonego na polu związków
kulturalnych Polski z Niemcami, klasy stanowczo niepośledniej.

Rzutki i uparty, o imponującej nb. pracowitości osobistej, był skądinąd Lück
– przy zacieśnionej doktrynersko oraz ograniczonej jednostronnie umysłowo-
ści – wytworem wręcz klasycznym środowiska rodzinnego, hohenzollernow-
skiej szkoły i tzw. ducha czasów, czyli w praktyce anachronicznego wówczas
mitu wielkoniemieckiego marki urzędowo- i urzędniczo-pruskiej...”9.

7 K. Fiedor, Bund Deutscher Osten w systemie antypolskiej propagandy, Warszawa –
Wrocław 1977; H. Olszewski, Nauka historii w upadku. Studium o historiografii
i ideologii historycznej w imperialistycznych Niemczech, Warszawa – Poznań 1982;
B. Piotrowski, O Polskę nad Bałtykiem. Myśl zachodnia i badania niemcoznawcze
Uniwersytetu Poznańskiego (1919–1939), Poznań 1987.

8 Por. m.in.: V. Kauder, Dr. Kurt Lück. Volkstumskämpfer und Forscher, Jahrbuch
Weichsel – Warthe 1962; R. Breyer, Lück Kurt – Volkstumsforscher, Ostdeutsche
Gedenktage 1992, Bonn 1991; H.-W. Rautenberg, Das historiographische Werk Kurt Lücks
[w:] Zwischen Konfrontation und Kompromiss, hrsg. von M. Garleff, München 1995.
9 T. Ulewicz, Kurt Lück (1900–1942) czyli o chorobie nacjonalizmu w nauce [w:]

tenże, Konterfekty, sylwetki, cienie. Z dziejów filologii w Polsce, Kraków 1997, s. 228.
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