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Wojciech Reszczyński

Federalny Trybunał  Konstytucyjny w Karlsruhe,
najwyż szy sąd niemiecki
orzekł , już  wiele lat temu,

a kilkakrotnie to powtórzył , ż e:.

,,Niemiecka Rzesza egzystuje
nadal w granicach z 1937 roku".

O Wm fakcie wie każ dy Polak
ś wiadomy historii,

i peł en troski o obecne i przyszł e losy kĘu.
Zgodnie z niemieckim prawem

granice tego państwa
powstał y po konferencji w Wersalu,

a więc przed rozpoczęciem
ekspansjon istycznej, zbrod n i czej

polityki Hitlera.
Zgadza się z tym każ dy Niemiec,

ś wiadomy historii, obecnych i przyszł ych
losów swojego kraju.

Dla każ dego Polaka jasne był o ijest,
kto był  ofiarą ostatniej woiny,

a kto jej spiawcą.
Jednocześ nie dla każ dego Niemca

oczywistym jest fakt, ż e pierwszymi,
planowanymi ofiarami wojny był y narody

napad n ięte przez N iemcy.
Wś ród N iemców znacznie powszechn iejsze

niż  wś ród Polaków był o prześ wiadczenie,
ż e ofiarami byli takż e sami Niemcy,

ludnoś ć cywilna, zmuszona nagle opuś cić
swoje rodzinne strony i dobytek.

Mogąc korzystać po wojnie z dobrodziejstwa
państwa demokratycznego w stopniu

o wiele większym niż  Polacy w PRL-u,
przesiedleni ze wschodnich prowincji

Niemcy sftvorzyli w.ł asne wpł ywowe
organizacje ziomkostw

i ,,wypędzonych".

Jednym z gł ównych punktów spor-
nych w stosunkach polsko-niemieckich
był a sprawa tzvł . ,,wypędzonych". Dziś
tęmat ten powraca ze zdwajonąsł ąza
sprawą wyjątkowo obszernych i inten-
syrvnych artykuł ów prasowych. Tiwa
poszukiwanie nowego podejś cia do tej
draż liwej kwestii, ato glównie zraĄi
obecnoś ci polski w strukfurach uE.

Nim wyjaś nię, dlaczego opatrzy-
ł em cudzysł owem,,w)apędzeni", kilka
faktów z ostatnich tygodni, czy dni;
dla tych, którzy na co dzięń nie ś ledzą
uwaznie polityki.

Przewodnicząca Zwiry,ku Wypę-
dzonych, Erika Stęinbach ogł osił a za-
miar utworzenia w Berlinie -,,Centrum
przeciwko Wypędzeniom". Wcześ niej
ś rodowiska,,wlpędzonych" przyrr_ie-
rzaĘ się do Wrocł awia, jako miejsca na
takie centrum, Prezydent Aleksander
Kwaś niewski zauwaĘł  w przemówie-
niu, wygł oszonym 1wrześ nia tego
roku, ż e centrum takie moż e zaszko-
dzić stosunkom niemiecko-polskim
i zgł osił  pomysł  utworzenia centrum
w Sarajewie. Premier Leszek Miller
zaproponował  utworzenie centrum
w Strasburgu. ,,Idea Centrum ma sfu-

Ąć pojednaniu między narodami, a nie
wysuwaniu nowych Toszczęń" - powie-
dział . Minister Spraw Zagrańcznych
wł odzimierz cimoszewicz stwierdził ,
ż e utworzenie Centrum przeciwko
Wlpędzeniom w Berlinie,,nieuchton-
nie prowadził oby do nieporozumień
i kontrowersji". Jedynie szef InsĘćutu
Pamięci Narodowej Leon Kieręs nie
wykluczył  utworzenia takiego centrum
we Wrocł awiu, ale jako miejsca, pod
auspicjami Rady Europy, czczącego
pamięć wszystkich przesiedleń, nieko-
nięcznie powstaĘch w czasie ostatniej
wojny. Generalnie polskie stanowisko
charakteryzuje się doś ć zdecydowaną
jednoś cią poglądów. Oficjalne niemiec-
kie stanowisko jest jedynie zblDone do
polskiego. Itl jakby czas się zatrzymał .
Nim sięgniemy do niemieckich argu-
mentacji, jeszcze kilka faktów z historii
najnowszej.
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W 1951 roku mocarstwa zachod-

nie ogł osity zakończenie stanu wojny
z Niemcami. ZSRS i Polska dopiero
w 1955 roku. Niemcy (RFN) przystą-
ptł  do Unii Zachodnioeuropejskiej
i NATO. W 1970 roku RFN podpisał a
z Polską ukł ad o wzajemnych stosun-
kach, który potwierdził  nienaruszal-
noś ć granicy na Odrzę i Nysie (tnv.

,,ukł ady wschodnie"). Dalej dojś cie
Gorbaczowa do wł adzy, upadek komu-
nizmu w Polsce,
upadek muru
berIińskiego,
zjednoczenie Nie-
miec, po wcze-
ś niejszej konfe-
rencji w Moskwie
z udział ęm USA,
ZSRS, W. Bry-
tanii, Francji
z jednej stlony,
a NRD i RFN
z drugiei (rnł .
konferencja
2+4), W 199a
roku Niemcy po-
nownie zawierają
jtlż  z Rzeczpo-
spolitą Polską,
a nie Ludową,
traktat potwier-
dzający istnienię
granicy na Odrzę
i Nysie ŁlĘckiej,
aw 1991roku ukł ad o dobrym sąsiedz-
§tie iprzyjaznej wspóĘracy. W 1993
roku zavł iązuje się ukł ad o współ pracy
wojskowej.

Herbert Hupka, dział ający cał e swo-
je Ęcie w imięniu i na rzecz Niemców
,,wypędzonych" ze wschodnich tere-
nów Rzeszy, miał  okazję ,,przemówić"
iwPolsce, ato za sprawą wspomnie-
niowej książ ki pt. ,,Niespokojne sumie-
nie". W 1960 roku Hupka, niezwykle
akĘwny w walce o prawa Niemiec do
terytorium sprzed 1937 roku, spotkał
się w Londynie z generał em Wad_vsł a-
wem Andersem. Ponieważ  Hupka jest
ideowym ojcem pani Eriki Steinbach,
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a Generał  Anders symbolem wolnej
Polski, przypomnijmy jak rozmawiał o
ze sobą dwóch llldziztóż nych obozów,
reprezentujących racje wrogich do nie-
dawna krajów, ale ludzi wolnych, mo-
gących prezentować swoje poglądy bez
ingerencji wł adz czy cervury) ludzi Ę-
jących w demokraĘcznych państwach.
Rozmowę zorganizował  Adam Cioł -
kosz lider polskiej socjaldemokracji na
emigracji, Jej treś ć Hupka opublikował

w tygodniku Der Schlesier zatajając
nazwisko r ozmów cy, gdy ż  j ak tw ier dztł ,
generał  Andęrs nię chciał , by podejrze-
wano go o ,,konszachĘ z niemieckimi
rewanź ystami".

,,Zarówno Polacy, j ak i Niemcy - za-
uwazył  generał  Anders - są ofiarami
i przeciwnikami komunizmu. Polakom
nie będzie trudno opowiedzieć się za
ponownym zjednoczeniem Nięmiec.
Jest to nieuniknione i nie wpĘnie ob-
ciaż ająco na stosunki polsko-niemiec-
kie. Cał kiem innym problemem jest
kwestia granicy polsko-niemieckiej.
Niemcy za czasów Hitlera rozpoczęĘ
wojnę, którą póź niej przegrał y. Pol-
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ska stracił a 22 proc. swojej ludnoś ci
iprzeĘł a rzęczy straszne. Za to trzę-
ba zapł acić. Poza tym Polska musiał a
oddać Związkowi Sowieckiemu 180

Ęsięcy km kw. Odpowiedź  Herberta
Hupki brzmiŃa: ,,Niemcy za czasów
Hitlera zaczęĘ iprzegraĘ wojnę, ale
nie utraciĘ  prawa do sprawiedliwoś ci.
Znamy wielkie cierpienia Polaków,
alę nie wolno być bezkryĘcznym wo-
bec samego siebie. Trzeba również

uznać cierpienia
zadanę narodowi
niemieckiemu. Wy-
pędzenie milionów
Niemców z ich oj-
czystych stron jest
zbrodnią. Straty
ludnoś ci wschod-
nionięmięckiej
wyniosĘ w Prusach
wschodnich 2ż
proc., na Śląsku
- 19 proc., na Po-
morzu - 16 proc.
Linia Odry i Nysy
nie jest sprawie-
dliwą granicą, lecz
granicą nieustan-
nego bezprawia.
Rachunku polsko-
niemieckiego nie
moż na wyrów-
nyrvać kosztem
niemieckiej ziemi".

W ripoś cie polski generał  odwoł ał  się
do historii (cytuję dalej ze wspomnień
Hupki). ,,My, Polacy, nigdy nie prze-
staniemy upominać się o zwrot Lwowa
i Wilna, ale wiemy, ż e wymowa faktów
jest bezwzględna. (...) W sensie moral-
nym, czysto ludzkim, niemiecki punkt
widzenia za,wiera wiele sł usznoś ci, ale
druga wojna ś wiatowa to hipoteka,
którą trzeba spł acać. Któż  dzisiaj
umiał by powiedzieć, jak nalezy skł onić
Związek Sowiecki do ograniczenia
jego obecnej dominacji terytorial-
nej?". Na to Hupka odpowiedział :
,,Takż e ekspansja bolszewizmu nie bę-
dzie trwŃa wiecznie. My, Niemcy, nie

§lem dunny, Że Polocy
jz(.7ą1 pono]dowuny(h no
Wsthodzie nowel nie wpo.
dli no pomy§ł  ulwo]zenio
,rGenhum prze(iwko
dzeniomllI by w len §po§Ób
podkreś Iia dronql Poloków
no K]e§o(h Wschodnich.
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mozemy ustąpić. Akurat wolni Polary
powinni więdzieć, ż e dzisiejsza Polska
zawdzięcza tereny Niemiec wschod-
nich wył ącznie sowiecko-rosyjskim
bagnetom, a nie polskiemu tytuł owi
prawnemu. Dlaczego wł aś nie wolni
Polacy wspierają komunistyczną eks-
pansję i imperializm wł asną agitacją
na rzecz uznania linii Odry-Nysy?".
Gęnerał  Anders ripostował : ,,My wol-
ni Polacy, będziemy wiarygodni dla
naszych rodaków w kraju Ęlko wte-
dy, jeś li nie odmówimy im poparcia
w kwestii Odry i Nysy. Każ dy Polak,
który myś li i czuje w kategoriach na-
rodowych, aprzecież  inny Polak był by
nie do pomyś lenia, jest przekonanym
obrońcą obecnego stanu posiadania ń
pod Odrę i Nysę".

Hupka w konkluzji swojego artyku-
fu stwierdził , ż e ryrvody jego interloku-
toramoż na zrozumięć,jedpie w kon-
tekś cie polskiego nacjonalisty",,,Tiud-
no po|ąć (pisał  dalej Hupka), dlaczego
wolni Polacy i Polacy z komunisĘcznej
Polski podają sobie ręce jako nacjona-
liś ci. Nie ulega jednak wątpliwoś ci, ż e
linia Odry i Nysy nie został a wyĘczona
ani przez wolnych Niemców, ani przez
wolnych Polaków. Wolne Niemcy nie
mogąjej vznaó".

Za nacjonalistów Hupka uznawń
takze polskich biskupów i wsrystkich
tych,którzy mieli w kwestii granic inne
od niego zdanie. Siebie samęgo za na-
cjonalistę Hupka oczl,wiś cię nie uważ ał .
Obecny stan okreś lał jako stan bezpra-
wia opartego na systemie przemocy. To
ciekawe, ze we wspomnieniach Hupki
ani razu nię ma instrukcji, jak Polska
miał aby wyĘczyć swoje nowe, wł aś ciwe
granice po przeniesieniu jej - jak starej
szaĘ - ze wschodu na zachód decyzją
Stalina, Jak Polska mogł aby powrócić
na jej dawne wschodnie ziemie. A]e
i tu Hupka miał  swoją wizję historii.
Otóż  ,,obszary te (pisze Hupka o pol-
skich wschodnich tęręnach) zostaĘ
zdobyte w ramach ekspansji Polaków,
która miał a miejsce po ich zwycięstwie
nad Armią Czerwoną. Póź niejsza po|-
ska granica wschodnia był a traktowana
przez Związek Sowiecki jako linia
zalryieszęnia broni, przy crym moż na
był o powoĘwać się na argument w po-
staci linii Curzona z 1919 roku, którą
Polska naruszył a i przekroc:zył a jako
zdobywca". Wywody Hupki, jak by
nie patrzeć, nie są korzystne dla Pol-
ski i jej granic takż e Ęch wschodnich.
A co z ukł adem Ribbentrop-Moł otow?
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Hupka, jako wieloletni przewodniczą-
cy ziomkostwa Slązaków, potępia go
jako ,,pogwał cenie obcego prawa". Ale
idąc dalej, stawia pytanie: ,,Zaldadając,
ż e w danym momencie po raz pierwszy
doszł o do popeł nienia winy, za ktorą
my, Niemry musimy odpowiadać na
zasadzię odpowiedzialnoś ci zbiorowej,
to dlaczego o podobnej winie nie mówi
się rozpatrując stosunek Rosji do Pol-
ski? Nie mówi się też  ani sł owa o tym,
ż e, niezależ nie od paktu Hitlęr-Stalin,
Polacy stanowili na wschodnich obsza-
rach swojego państwa jedynie mniej-
szoś ć ętniczną, obejmującą niespeł na
1l3 ogófu mieszkańców". IJwaga sł usz-
na w kontekś cie braku jakichkolwiek
informacji o roszczęniach do krąnvd
poniesionych przez Niemców,,wypę-
dzonych" z tęręnów pół nocnych Prus,
zajętych obecnie przez Rosję.

Te dywagacje historyczne mogąza-
pędzić nas w ś lepą uliczkę. Wypędza-
nie ludnoś ci, czystki etniczne, wszelkie
pogwalcenie ludzkich praw moż e, ale
nie musi powodować dalszych, takich
samych w skutkach, konsekwencji.
Pewnych faktów nie da się po prostu
odwrócić, ot tak jakbyś my tego chcieli.
Jak chciał  Herbert Hupka, dla którego
Niemry to konsekwentnie i wył ącznie
wielkię obszary po Tiaktacie Wersal-
skim, te z 1937 roku, na straĘ ktÓrych,
takż e konsekwentnie, stoi do dziś  Try-
bunał  KonsĘtucyjny w Karlsruhe.

A gdybyś my się cofnęli do poł o-
wy XVII wieku? Prusy Książ ęce byĘ
lennem Polski, choć poł ączone unią
personalną z Brandenburgią. Paznań,
Gdańsk był  polskie, a na Śląsku
panował o Księstwo Sląskie. Zadnej
Rzeszy jeszcze nie był o, Ęlko Cesar-
stwo Rzymskie Narodu Niemieckiego,
zresztą w nazwie - ,,Swięte". Niemcy
w XI wieku nie panowali nawet na
terenach na pół noc od Bęrlina az do
Morza BaĘckiego. Zresztą Berlina
jeszcze nie był o, a nawet osady o tej
narwie, gdyż piemvsze wzmianki o Ber-
linie pojawĘ się dopiero w 1230 roku.
Wcześ niej gospodarowali tam Wieleci,
stąd być moż ętak sł owiańsko btzmiąca
nazuł a,,Berlin" wręcz zwspół cześ nie
brzmiącą polską końcówką,

Ale doś ć tej luź nej impresji histo-

rycznej. Powracam do sł owa ,,wypędze-
ni". Wypędzeni, czy raczej uciekinie-
rzy? To drugie sł owo bardziej pasuje
do realiów ostatniej wojny ś wiatowej.
Uciekająry przed Polakami czy Sowie-
tami i ich Armią Czewtaną? Dlaczego
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Polska ma być adresatem obiekdi ,,wy-
pędzonych", skoro ich nie wlpędzał a,
a Niemcy nie uciekali przed Polakami?
Nic tez mi nie wiadomo o wypowie-
dziach Hupki na temat setek tysięcy
Polaków zesł anych do prary prrymuso-
wej w Niemczech, często ginących pod
alianckimi bombami razem zę swoimi
prześ ladowcami, Niemcami. O tym
jak to był o, wspomina w ttm numerze
,,Racji Polskiej" mieszkaniec Łodzi,
pan Tadeusz Gęrstenkorn.

I tu pozwolę sobie na końcowe
felietonowe wolne impresje. A gdyby
Niemcy nie uciekali przed wojskami
II Frontu Biał oruskiego" ł rór_v walił
z czoł gów i karabinów we wszvstko co
irył ve na terenach ,,gitlera i jewo ger-
manii"? Gdyby nie dali się *vpędzić
mimo ś mięrtelnego strachu? Kobiet by
nie wymordowano, ale prawie wszysl,-
kie byĘby zgwał cone. Niemiecka rasa
nordycka wymieszał aby krew z rasą
azjatycko-mongolską. Los zgwał conych
spotkał  Ęsiące Polek, mieszkająrych
na wł ączonych do III Rzeszy polskich
terenach. Niemcy uciekali, ratując
swoje zycie zagroż one odwetem zawy-
woł anię zbrodni wojny i ludoł rójstwa.
Nikt ich nie wypędzał  - trzymając się
znaczenia tego sł owa.

I oczywiste jest, ż e nie ma zbioro-
wej odpowiedzialnoś ci, ale byĘ i są
stale zbiorowe tragedie i mogĘ nie-
winnych ludzi po obu stronach frontu
każ dej wojny.

Warto pamiętać - Intęr arma silęnt
leges. Cicero u progu naszej cywilż acji
przestrzegń, ż e w czasie wojny m7czą
prawa.

Trafieni sowiecką torpedą pasaż e-
rowię wilhelma Gustloffa, w liczbie
ponad 9 tysięcy uciekinierów z Prus
Wschodnich, starców, kobiet, dzieci,
rannych, spoczl,wają na dnie Morza
BaĘckiego. I im takż e oraz wszystkim
niewinnym ofiarom wojny nalezy się
pamięć i w tym kierunku powinno iś ć
myś lenie inicjatorów,,Centrum Wypę-
dzonych".

Jestęm dumny, ż e Polacy czcząc
pomordowanych na Wschodzie na-
wet nie wpadli na pomysł  utworzenia
,,Centrum przeciwko Wypędzeniom",
by w ten sposób podkreś lić dramat Po-
laków na kresach wschodnich.

Inne myś lenie, bo inna jest tradycja
i kultura dwóch narodów, polskiego
iniemieckiego, sąsiadów, mających
współ tworzyć przyszł ą zjednoczaną

WEuropę.


