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1. Zgodność treści pracy z tematem: Treść pracy jest w całości zgodna z obranym tematem. 
Ponadto udało się w niej uniknąć zbędnych dygresji – czytelnik na żadnym etapie lektury nie 
traci z pola widzenia głównego wątku. 
 

2. Układ i konstrukcja pracy: Początek pracy stanowi dość obszerne streszczenie, dzięki 
któremu czytelnik jest w stanie umiejscowić tytułowy proces Neumanna i Sassa w szerszym 
kontekście stopniowej erozji Wilsonowskiego systemu międzynarodowego, z naciskiem na 
rolę dyplomacji brytyjskiej w utracie kontroli nad Kłajpedą. Po wstępie następują sekcje 
poświęcone metodologii, hipotezom badawczym, ramom czasowym oraz przesłankom, które 
podyktowały wybór tematu; ponadto przedstawiona jest analiza literatury przedmiotu. W tym 
miejscu należy jednak zaznaczyć, że nieco dziwnym zabiegiem jest opisanie powodów 
korzystania z opracowań w sekcji poświęconej analizie literatury, która powinna raczej zostać 
ograniczona się do zestawienia sprzecznych ze sobą interpretacji tematu w historiografiach 
narodowych. Kolejny rozdział nakreśla prawno-historyczny kontekst, w którym powstała i 
funkcjonowała autonomiczna Kłajpeda – pokrótce opisane są w nim inne 
umiędzynarodowione terytoria w Europie, chociaż brakuje przykładów pozaeuropejskich i 
kolonialnych. Następnie dłuższy rozdział przeznaczony jest historii Kłajpedy i dziejom jej 
autonomii w okresie międzywojennym, z uwzględnieniem wcześniejszych wydarzeń w 
regionie, jego uwarunkowań politycznych i demograficznych, a także udziału wielkich 
mocarstw w umiędzynarodowieniu tego terytorium. Naturalnie specjalna uwaga jest tu 
poświęcona okresowi wzrostu niemieckich resentymentów narodowo-socjalistycznych w 
Kłajpedzie, a także samej sprawie sądowej Neumanna i Sassa, przy czym podrozdział 
poświęcony najnowszym interpretacjom tego procesu lepiej pasowałbym na początku lub 
końcu pracy. Wreszcie mamy rozdział zawierający opis i analizę stosunków brytyjsko-
litewskich w okresie międzywojennym, a także ich wpływu na status Kłajpedy, ze specjalnym 
uwzględnieniem wyborów do litewskiego Sejmu w 1935 r. Praca kończy się podsumowaniem 
i przedstawieniem wniosków badawczych. Ogólnie rzecz ujmując układ i konstrukcja pracy są 
poprawne i nie budzą żadnych wątpliwości od strony merytorycznej, poza drobnymi uwagami 
opisanymi powyżej. Należy jednak dodać, że podrozdziałów i sekcji, które nierzadko zajmują 
zaledwie po jednej stronie, jest zbyt wiele jak na tak krótkie dzieło, co sprawia wrażenie, 
jakoby praca analizowała więcej wątków niż ma to miejsce w rzeczywistości. 
 
Ocena merytoryczna pracy: Przede wszystkim ocenie merytorycznej powinien podlegać 
stopień, w jakim praca odpowiada na postawione pytania badawcze: (1) Dlaczego 



autonomiczna Kłajpeda nie przetrwała jako terytorium umiędzynarodowione w okresie 
międzywojennym? (2) Jaką rolę odgrywała dyplomacja brytyjska, a szerzej geopolityka, w 
upadku tego międzynarodowego tworu?  Podczas lektury tekstu nasuwa się jeszcze jedno 
pytanie, o bardziej politologicznym brzmieniu: (3) Jaka forma umiędzynarodowienia spornego 
terytorium umożliwia uniknięcie konfliktów na tle narodowo-etnicznym i gospodarczym? O 
ile jest to pytanie intrygujące, na które oferowana jest połowiczna odpowiedź, pracę należy 
oceniać jako rozprawę historyczną. 
Przyczyny upadku Kłajpedy jako tworu umiędzynarodowionego to przede wszystkim brak 
zainteresowania którejkolwiek z mocarstw utrzymaniem statusu quo miasta i regionu. 
Kłajpeda jako kondominium Brytyjczyków i Ligi Narodów – aczkolwiek pod francuskim 
zarządem powierniczym – utrzymała się jedynie do 1923 r., do czasu powstania zbrojnego 
Litwinów, pragnących zapewnić sobie wyłączny dostęp do jej portu i okręgu przemysłowego, 
zwłaszcza po utracie Wilna. Podpisanie konwencji kłajpedzkiej w maju 1924 r. przez Litwę, 
ustanawiającej autonomię regionu i dającej duże uprawnienia mandatariuszowi, było jednak 
na rękę również i Niemcom, którzy trafnie przewidzieli, że zmniejszenie wpływów Ligi 
Narodów w Kłajpedzie ułatwi im przyszłą aneksję. Jednocześnie duża uwaga poświęcona jest 
w tekście także problemowi Memelländer, czyli niemieckojęzycznych Litwinów i 
miejscowych Niemców, którzy postrzegali transfer regionu pod jurysdykcję litewską jako 
regres gospodarczy i cywilizacyjny – pomimo uniknięciu przez Kłajpedę hiperinflacji po 
przyjęciu litewskiej lity. To właśnie dzięki tej grupie, niechętnej do państwa litewskiego, a 
także ze względu na represyjne wobec obywateli niemieckich prawo z lutego 1934 r., na 
początku lat 30. rosły szeregi partii powiązanych z narodowymi socjalistami: Christliche 
Sozialistische Arbeitsgemeinschaft (CSA) pastora Theodora von Sassa, a także bardziej 
umiarkowanego odłamu pod nazwą Sozialistische Volksgemeinschaft (SOVOG) Ernsta 
Neumanna. W pracy podkreślone jest, że etniczni Litwini mogli dołączać do SOVOG, co 
stanowiło ewenement wśród niemieckich ugrupowań rasistowskich i przyczyniało się do 
utożsamiania tej partii ze społecznością lokalną. Z kolei część tekstu poświęcona samemu 
procesowi Sassa i Neumanna, zwanemu przez niektórych „pierwszym procesem nazistów”, 
podkreśla neutralne, a później wręcz wrogie nastawienie dyplomacji brytyjskiej do próby 
siłowego zniszczenia niemieckich struktur partyjnych w Kłajpedzie. Pomimo 
uprzywilejowanego traktowania państw bałtyckich przez Brytyjczyków na płaszczyźnie 
gospodarczej, od 1934 r. polityka Whitehall wobec Niemiec polegała na unikaniu sporów – 
stąd brak brytyjskiego wsparcia dla Kowna w kluczowym momencie, a także późniejsza 
presja, aby łagodzić i niwelować wcześniejsze wyroki sądowe. Większe wydatki na flotę i 
armię były bowiem nie do zaakceptowania przez brytyjską opinię publiczną, a angielsko-
niemiecki układ morski z 1935 r. skutkował przekazaniem Niemcom brytyjskich wpływów 
politycznych nad Bałtykiem. W pracy jest jednak wyraźnie podkreślone, że obok brytyjskiego 
braku determinacji i zręcznej dyplomacji niemieckiej, także i Litwini przyczynili się do 
rychłej aneksji miasta i regionu przez Rzeszę, nie potrafiąc pogodzić się z utratą Kłajpedy i 
zrażając międzynarodową opinię publiczną niekonstytucyjnym przekładaniem terminu 
wyborów do litewskiego Sejmu. 
Przedstawiona tu w skrócie linia argumentacyjna wydaje się wyważona i przekonująca. Z 
drugiej strony rozprawa pozostawia nieco do życzenia, jeżeli chodzi o umiejscowienie 
stosunków niemiecko-litewsko-brytyjskich w szerszym kontekście międzynarodowym. Przede 
wszystkim brakuje punktów odniesienia w postaci chociażby sporu polsko-niemieckiego o 
Gdańsk, a słowo appeasement nie występuje praktycznie w ogóle w odniesieniu do brytyjskiej 
polityki zagranicznej w latach 30. W ten sposób ciężko uniknąć wrażenia, że bardzo dobra 
poniekąd praca nie wykorzystuje swojego potencjału. Jest to wada poważniejsza niż 



sporadyczne błędy wynikające raczej ze zwykłego przeoczenia: dla przykładu, data aneksji 
Kłajpedy to 22 marca 1939 r., nie 1935 r. (s. 57). 
 

3. Poprawność metodologiczna pracy: Praca oparta jest na metodologii case study, gdzie jedno 
wydarzenie historyczne służy jako ilustracja do szerszego zjawiska, jakim jest tu upadek 
międzynarodowej kontroli nad Kłajpedą. W ten sposób wydarzenie regionalne, jakim był 
proces Naumanna i Sassa, ekstrapolowane jest na niwę geopolitycznych rozgrywek wielkich 
mocarstw, ukazując przy tym cele dyplomacji brytyjskiej. Jest to metodologia przyjęta w 
świecie naukowym, zarówno w zakresie nauk historycznych, jak i politologicznych, a deficyt 
opracowań na wybrany temat usprawiedliwia jego selekcję. Jednocześnie za trafiony uważam 
zamysł, aby historię międzywojennej Kłajpedy porównać do prób tworzenia kondominiów, 
wolnych miast i podobnych bytów państwowych i państwopodobnych przez ONZ i inne 
organizacje międzynarodowe. 
 

4. Poprawność warsztatowa pracy: Warsztat rozprawy polega na analizie źródeł z pierwszej 
ręki (primary sources), w szczególności prasy amerykańskiej i angielskiej, z okresu procesu 
Neumanna i Sassa, zwłaszcza w odniesieniu do udziału dyplomacji brytyjskiej w tym 
wydarzeniu; pozostałe wątki i wydarzenia opisane są na podstawie opracowań. Praca jest 
zatem klasyczną historią polityczną i dyplomatyczną. O ile takie założenie warsztatowe jest 
realistyczne, o tyle – rozumiejąc w pełni trudności pozyskania materiałów podczas pandemii 
Covid-19 – uważam, że praca jest dość uboga w źródła prasowe i archiwalne. Jak już 
wspomniano, analiza oparta jest przede wszystkim na opracowaniach, a także w pewnym 
stopniu na źródłach internetowych. W bibliografii widnieje zaledwie kilka artykułów 
prasowych („The New York Times”, „The Times”) i podobna liczba archiwaliów 
pochodzących z Archiwów Narodowych w Londynie. Wydaje się, że badania na tych dwóch 
odcinkach mogły zostać pogłębione nawet w okresie pandemii, zważając na możliwość 
zdalnego zamawiania materiałów. Lepiej przestudiowana została literatura z okresu 
międzywojennego, gdzie nie brakuje ważnych pozycji pokroju artykułu Gade’a z Foreign 
Affairs, chociaż zaskakuje brak publikacji The Royal Institute of International Affairs na temat 
Kłajpedy. Osoba biegle władająca językiem angielskim mogła też bardziej eksploatować 
chociażby woluminy z serii Documents on German Foreign Policy, a zakładając jej 
znajomość języka polskiego – także Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. Wspomniane braki 
nie wpływają na pozytywną ocenę pracy, lecz powinny zostać uzupełnione, jeżeli ma ona 
zostać kiedyś ogłoszona drukiem w formie artykułu naukowego – do czego mocno zachęcam. 
 

5. Językowa i graficzna strona pracy: Od strony graficznej praca nie wyróżnia się niczym 
szczególnym, ale także nie razi czytelnika – poza brakiem wcięć na początku akapitów. Tekst 
napisany jest w języku angielskim, na poziomie ponadprzeciętnym. Zdarzają się błędy natury 
gramatycznej, ortograficznej, trochę częściej stylistycznej – w szczególności w przypisach, w 
których tytuły dzieł zarówno anglojęzycznych, jak i polskojęzycznych zapisane są błędnie – 
ale nie rzucają się one w oczy i nie przeszkadzają w lekturze. 
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