
DENAZYFIKACJA  NAZISTÓW –  
CZYLI  NIEMIECKIE  PRÓBY  REWIZJI  HISTORII   

NAJNOWSZEJ 
 

 
W okresie PRL-u pojęcie rewizjonizmu używane było często, 

najczęściej w jednym i jedynie słusznym znaczeniu: w znaczeniu, jakie nadała 
mu filozofia marksistowska. Z punktu widzenia marksistów - leninistów, 
rewizjonizm to „oportunistyczny i wrogi marksizmowi kierunek ideologiczno-
polityczny […] występujący z hasłami „rewizji”, „odnowy” i aktualizacji” […], a 
w istocie rzeczy sprowadzający się do negacji uniwersalnych, sprawdzonych 
przez praktykę walk klasowej zasad marksizmu – leninizmu, do podważania lub 
odrzucania podstawowych doświadczeń”181. 

Drugie znaczenie rewizjonizmu również wiąże się z minioną epoką, 
jednak tym razem posiada bardziej „narodowy”, niż międzynarodowo-
komunistyczny charakter. Rewizjonizm, a w szczególności rewizja, odnosi się w 
tym przypadku do odzyskanych po wojnie Ziem Zachodnich i stosunku do nich 
powojennych Niemiec zachodnich. Niemiec, które – według narodowo-
komunistycznych propagandystów i sympatyków organizacji antyniemieckich typu 
„Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald” – bezustannie dążą do rewizji, a więc do 
zmiany powojennych granic i odzyskania „swojego” utraconego Heimatu na Śląsku, 
Pomorzu i na Mazurach. W tym jedynie celu RFN odbudowuje swą 
hegemonistyczną pozycję w europejskich wspólnotach i potęgę militarną, 
zmierzając bezustannie i konsekwentnie do rozwiązania siłowego182. Sztandarowym 
straszakiem w rodzimej propagandzie był Konrad Adenauer, kanclerz w latach 
1949-1963. Przedstawiany jako współczesny führer nowego krzyżactwa, jako 
uosobienie odwiecznego niemieckiego Drang nach Osten, rzeczywiście dążył do 
remilitaryzacji Niemiec, wykorzystując eskalację konfliktu zimnowojennego. 
Szantażując Zachód tym, że Niemcy nie wezmą udziału w żadnym pakcie 
militarnym, dopóki niemieccy żołnierze znajdują się w alianckich więzieniach i 
grożą im procesy, doprowadził do uchwalenia dwóch amnestii, szczególnie 
korzystnych dla członków SS, SA i NSDAP i żołnierzy Wehrmachtu, którzy 
dopuścili się zbrodni wojennych. Potem starał się o uzyskanie przez Bundeswehrę 
broni nuklearnej od USA, jego rząd nawiązał z Francją współpracę w dziedzinie 
przenoszenia broni nuklearnej, a przystąpienie Niemiec do Euratomu w 1956 
Konrad Adenauer uważał za krok w kierunku normalnego i legalnego uzyskania 
broni jądrowej. Jego podwójna kadencja to de facto zastopowanie procesu 
powojennej denazyfikacji, to okres ponownego udziału wysokich funkcjonariuszy 
SS i NSDAP w życiu publicznym i politycznym, w tym w kręgach rządowych 
i korpusie dyplomatycznym. Adenauer jawnie i stanowczo odrzucał możliwość 
uznania granicy na linii Odry i Nysy, krytykował przesiedlenie Niemców z dawnych 
wschodnich ziem Rzeszy, nazywając je wypędzeniem i sprzeciwiał się podpisaniu 

                                                 
181 Encyklopedia Powszechna PWN, t. 4, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976, s. 17.  
182 Por. Cz. Czarnogórski (red.), Bundeswehra – armia agresji, Wyd. MON, Warszawa 1970.  



traktatu pokojowego z Polską uznającego ustaloną w Jałcie granicę.183 Przekonanie 
o niemieckim zagrożeniu dla suwerenności i integralności terytorialnej 
Rzeczypospolitej ma swe źródła w ponad tysiącletniej historii kontaktów polsko-
niemieckich. Podsycane przez peerelowską propagandę w odniesieniu do Niemiec 
Zachodnich, postrzeganych jako kraj niedobitków III Rzeszy, przetrwało do dnia 
dzisiejszego (przy czym obraz Niemiec po zjednoczeniu o tyle się zmienił, że są one 
obecnie jeszcze silniejsze, większe i bardziej ukierunkowane na odzyskiwanie ziem 
wschodnich) w kręgach eurosceptycznej prawicy narodowej184. Osobnym 
zagadnieniem, pozostającym jednakże w ścisłym związku z omawianym tematem 
rewizji historii, jest problem mniejszości niemieckiej i niektórych działań 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców w Polsce: stawianie pomników 
poległych żołnierzy niemieckich z wykorzystaniem żelaznych krzyży, czarnych 
orłów i charakterystycznych hełmów Wehrmachtu, a także przywracanie 
niemieckich nazw miejscowościom z lat 1937-45, czyli tym hitlerowskim, w 
których zatarte zostały ślady dawnych nazw słowiańskich185. 

Istnieje wreszcie i trzecie, najbardziej aktualne znaczenie pojęcia 
rewizjonizmu – rewizjonizm historyczny. Nie oznacza on nic innego, jak fałszowanie, 
zakłamywanie historii – w przypadku rewizjonizmu niemieckiego, który jest tematem 
niniejszego artykułu – głównie historii drugiej wojny światowej. Celem jest 
wybielenie roli Niemiec w holokauście i eksterminacji innych narodów, a także 
przedstawienie w jak najbardziej niekorzystnym świetle przeciwników hitlerowskich 
Niemiec: Czerwonej Armii wkraczającej na terytoria niemieckie, alianckich lotników 
bombardujących niemieckie miasta, czy wreszcie Polaków, którzy „wypędzili”  
miliony niewinnych niemieckich cywilów z ich odwiecznych stron rodzinnych. Te 
ostatnie tematy są szczególnie modne i powtarzają się z zadziwiającą wręcz 
częstotliwością w środkach masowego przekazu – w telewizji, prasie oraz książkach, 
zawierających wspomnienia, czy pamiętnikach niemieckich świadków wydarzeń 
końcowego etapu wojny. Środki, służące temu przedsięwzięciu, nie są więc niestety 
wyłącznie środkami politycznymi (organizacje, ziomkostwa czy „Związek 
Wypędzonych”), które pozwalają na łatwe dostrzeżenie prawdziwych intencji. Coraz 
częściej treści rewizjonistyczne przekazywane są za pomocą szeroko rozumianej 
kultury: w literaturze, w filmie, a także w twórczości roszczącej sobie prawo do miana 
naukowej.  
 
Martyrologia  „Wilhelma Gustloffa” 

Jednym z najbardziej nagłaśnianych tematów w ciągu ostatnich kilku lat 
jest zatopienie w Bałtyku niemieckiego statku Wilhelm Gustloff. Kwestie tą 
poruszył również słynny noblista, Gdańszczanin z pochodzenia, uchodzący za 
wielkiego przyjaciela Polski i Polaków, pisarz Günter Grass w swej powieści 
Pełzając rakiem z 2002 roku. Nie po raz pierwszy pojawiły się wówczas głosy 

                                                 
183 M. Andrzejewski, Od Bismarcka do Schrödera. Portrety niemieckich kanclerzy, Wyd. UG, Gdańsk 2003, s. 
278-314.  
184 Por. J. Giertych, Polska i Niemcy, Wyd. Nortom, Wrocław 1996; S. Michalkiewicz, Na niemieckim 
pograniczu, Wyd. von Borowiecky, Warszawa 2003; T. Otremba, Niemcy – brama Polski do nieba, Wyd. 
Regnum, Gdańsk 2000. 
185 Por. R. Surmacz, Znów tracimy Śląsk, Wyd. Retro, Lublin 1999; T. Walichnowski, Czyja własność? 
Niemiecka polityka wobec ziem zachodnich i północnych Polski, Wyd. Placówka, Warszawa 2001.  



krytyczne: że należy większą uwagę zwrócić na przeszłość Grassa, a także że w 
jego twórczości pojawiają się wątki antypolskie, wyśmiewające z pozycji 
lewicowych186 polskie mity narodowe, wartości religijne i patriotyczne, jak 
chociażby przedstawiony w Blaszanym bębenku opis obrony Poczty Polskiej w 
Gdańsku. Po raz pierwszy jednak zarzuty nie dotyczyły jedynie fragmentów i 
wyjątków z jego książek. Podejmując się tematu charakterystycznego właśnie dla 
środowisk bliskich związkom wypędzonych i będącego dla nich swego rodzaju 
ikoną (uderzenie w dzwon okrętowy z Gustloffa otwierało berlińską wystawę 
Związku Wypędzonych w 2006r.), Günter Grass postawił pod znakiem zapytania 
swój powszechnie uważany za wręcz serdeczny stosunek do Polski. 

W Niemczech zatopienie Wilhelma Gustloffa uchodzi za symbol tragedii 
ludności cywilnej, uciekającej przed Czerwoną Armią, niewinnej i zmuszonej do 
porzucania swej ojczyzny, swych domów i całego dotychczasowego życia. Uchodzi 
za symbol barbarzyństwa Rosjan, którzy storpedowali cywilny statek pasażerski, 
rzekomo nieuzbrojony i nie zagrażający w żaden sposób ani Rosjanom, ani 
pozostałym aliantom. Na rynku księgarskim pojawiły się niezliczone pamiętniki i 
książki, opiewające tragedię Niemców – niektóre z nich przetłumaczone zostały już 
na język polski187. W rzeczywistości okręt nazistowskiej organizacji robotniczej 
Kraft durch Freude w 1945 roku służył jako okręt wojenny niemieckiej 
Kriegsmarine. Pomalowany był szarą farbą maskującą oraz uzbrojony w armatki 
przeciwlotnicze. Na pokładzie nie znajdowali się bynajmniej tylko niewinni cywile: 
byli i wysocy urzędnicy państwowi i partyjni z Reichsgau Danzig, i ranni żołnierze 
Wehrmachtu,  francuscy i holenderscy ochotnicy z frontu wschodniego, a także 
obsługa pomocnicza dział przeciwlotniczych, młodociane sanitariuszki z marynarki 
wojennej, świeżo wyszkoleni w Gdyni (statek ostatnio pełnił bowiem funkcję 
pływających koszar) marynarze II dywizji szkoleniowej okrętów podwodnych, na 
których w Kilonii czekały już gotowe U-Booty najnowszej generacji.188 Na 
marginesie wspomnieć jeszcze można, że patronem statku był niemiecki członek 
NSDAP, który zasłużył się szerzeniem od 1921 roku antysemickiej propagandy i 
zwerbowaniem w Szwajcarii ponad 5000 członków partii nazistowskiej. W 1936 
zastrzelił żydowskiego studenta medycyny, Dawida Frankfurtera, z powodu 
zazdrości i awantury o względy pewnej prostytutki. Hitlerowska propaganda 
uczyniła z niego jednak bohatera i podniosła do godności Blutzeuge, czyli świadka 
krwi.189 

Günter Grass w swej książce190 faktów historycznych nie wypacza i nie 
ukrywa. Fikcyjna fabuła toczy się wokół historycznego faktu, zatopienia statku. 
Jednakże sam sposób przedstawiania faktów jest wystarczający, by wyrobić sobie 
odpowiednią wersję wydarzeń. Zgodnie z zasadą, że im częściej się daną rzecz 
powtarza, tym bardziej utrwala się ona w pamięci odbiorcy, na kartach książki 

                                                 
186 Günter Grass blisko związany był z niemiecką socjaldemokracją (SPD). Uczestniczył w kampaniach 
wyborczych, pisał teksty przemówień i wystąpień na wyborczych wiecach, na których sam występował. W 
1970r. wspólnie z kanclerzem Willym Brandtem brał udział w złożeniu hołdu pod pomnikiem getta 
warszawskiego.  
187 Por. S. Mazur, Heinz Schön: Tragedia Gustloffa, http://www.tutej.pl/cms.php?i=23478, 28 maj 2008.   
188 M/S Wilhelm Gustloff, http://www.nurkowanie.biz/gustloff.html, 28 maj 2008.  
189 O. Köhler, Die schöne Zeit, http://www.jungewelt.de/2008/03-11/016.php, 25 maj 2008.  
190 G. Grass, Im Krebsgang, Steidl Verlag, Göttingen 2002.  



wielokrotnie powtarza się tragedię samego momentu storpedowania statku: brutalną 
śmierć niewinnych dziewcząt, matek z dziećmi i starców. Drastyczne opisy 
latających w powietrzu, rozerwanych na strzępy ciał ludzkich, sprawiają, że 
czytelnik automatycznie solidaryzuje się z ofiarami bezgranicznie przepełnionego 
okrętu, zwłaszcza w zestawieniu z opisem przeciwnej strony wydarzeń. Kapitan 
radzieckiej łodzi podwodnej S-13 Aleksander Marinesko urodził się w rodzinie tak 
bardzo przemieszanej narodowościowo, że trudno jest przypisać mu jednoznaczną 
narodowość. Słynie z pijaństwa i awanturnictwa, za jego eskapady po portowych 
burdelach i przepijanie pieniędzy groził mu sąd wojskowy. Już jako dowódca okrętu 
podwodnego chodził zawsze ubrany w poplamioną olejem kurtkę, a celem jego 
szkolenia było jak najszybsze zatopienie z ukrycia nieprzyjacielskiego statku i 
błyskawiczne zniknięcie (czyli zachowanie, które uznać można za tchórzowskie). 
Z jednej strony widzimy niewinne aryjskie dziewice, a z drugiej zaplamionego 
olejem i kryjącego się w piekielnych czeluściach wzburzonego styczniowego 
Bałtyku, bolszewickiego podczłowieka. I choć fakty się zgadzają, kapitan Marinesko 
rzeczywiście pochodził z mieszanej rodziny z Odessy, a podczas katastrofy zginęło 
9000 ludzi, to jednak wyrwany z kontekstu drugiej wojny światowej obraz 
przedstawiony przez Grassa jest jednoznaczny: biedni i niewinni Niemcy zostali 
znienacka zaatakowani przez wściekłych, dzikich Rosjan i zginęli w lodowatej 
wodzie podczas straszliwego sztormu w styczniową noc 1945 roku. 

W marcu 2008 roku drugi program niemieckie telewizji wyemitował 
dwa odcinki filmu Die Gustloff. Oczywiście film w podobnie tendencyjny sposób 
przedstawia tragedię Niemców, nie wspominając nic ani o niemieckiej napaści na 
Polskę, ani o bombardowaniach Warszawy i innych miast polskich przez 
samoloty Luftwaffe, ani o spalonych wsiach i wymordowanej ludności 
chłopskiej, ani tym bardziej o dymiących kominach Oświęcimia i milionach ofiar 
ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, o planie zagłady Słowian 
Generalplan Ost191, czy o jakichkolwiek innych barbarzyńskich wyczynach, 
niosących na Wschód cywilizację niemieckiej rasy panów. Różnica pomiędzy 
filmem a książką polegam jednak na tym, iż w filmie pojawia się fikcyjna postać 
telegrafisty – zdrajcy, który naprowadza Rosjan na pozycję Gustloffa i włącza 
pełne oświetlenie statku. Trochę przypomina to ciągłe powtarzanie absurdalnej 
tezy, jakoby Bismarcka zatopili sami Niemcy, by nie wpadł w ręce Anglików. 
Czyżby i w tym przypadku tak trudno było się pogodzić z faktem, że nawet 
Niemcy mogą przegrywać wojnę bez „pchnięcia bagnetem w plecy”192? 

W wyżej opisanym przypadku wyraźnie widać, komu zależało na 
powstaniu filmu i kto się z niego najbardziej ucieszył. Volker Kauder, 
przewodniczący frakcji CDU/CSU (niemiecka chrześcijańska demokracja) w 
Reichstagu, nie tylko osobiście brał udział w kręceniu filmu w kwietniu zeszłego 
roku, ale i sam angażował się w powstanie filmu, zbierał na niego fundusze, by w 
ten sposób wystawić pomnik „wypędzonym” i… uzasadnić akcje niemieckiej 

                                                 
191 Por. A. J. Szcześniak, Plan zagłady Słowian. Generalplan Ost, Wyd. Polwen, Radom 2001.  
192 Tzw. Dolchstoßlegende powstała po pierwszej wojnie światowej, by wytłumaczyć klęskę armii niemieckiej 
w oczach własnego społeczeństwa. Zgodnie z tą teorią, winę za przegraną wojnę ponoszą socjaliści, 
komuniści, pacyfiści i wszyscy nie-Niemcy w kraju. Por. 
http://www.germannotes.com/hist_weimar_dolch.shtml, 28 maj 2008.  



armii w regionach kryzysowych193. Gdy po tygodniu od wyświetlenia filmu 
przewodnicząca Związku Wypędzonych, Erika Steinach, dowiedziała się, że oba 
odcinki filmu obejrzało po ok. osiem milionów Niemców, odznaczyła Kaudera 
jednym z najwyższych odznaczeń Związku, medalem im. Wenzela Jakscha194, 
dziękując mu w imieniu całego związku Wypędzonych za zaangażowanie na 
rzecz powstania filmu, którego celem jest przedstawienie wypędzenia Niemców 
po drugiej wojnie światowej. Również reżyser, Joseph Vilsmaier, wyraźnie 
powiedział, że bez pomocy Kaudera film nie mógłby powstać.  

Ale Volker Kauder działał też na innych polach: w Bundestagu 
popierał powstanie „Widocznego Znaku” przeciwko wypędzeniom, a także 
przyczynił się do dalszego przemieszczania się po Niemczech wystawy 
„Centrum Przeciwko Wypędzeniom”. Potwierdza się więc niestety, wywodzący 
się z poprzedniej epoki stereotyp niemieckiego chadeka, zaangażowanego w 
różnego rodzaju przedsięwzięcia „wypędzonych” Niemców i z tęsknotą 
patrzącego na dawne niemieckie ziemie na Wschodzie.  

 
„Zwi ązek Wypędzonych” Eriki Steinach i jego inicjatywy 
 Czołową rolę w tworzeniu fałszywej, odwróconej wersji historii okresu 
drugiej wojny światowej, w wybielaniu Wehrmachtu i Niemców w ogóle, i 
jednoczesnym oskarżania Polaków i Rosjan o zbrodnie popełnione na 
niemieckiej ludności cywilnej – z której robi się główną ofiarę całej tragedii 
drugiej wojny światowej – odgrywa tak zwany Bund der Vertriebenen, czyli tak 
zwany „Związek Wypędzonych”195. Szczególnie kontrowersyjną osobą, wrogo 
nastawioną do Polski, pozostaje pełniąca od dziesięciu lat funkcję 
przewodniczącej BdV Erika Steinach, będąca jednocześnie posłanką w 
Bundestagu z ramienia chrześcijańskiej demokracji (CDU). 

BdV jest organizacją zwierzchnią, zrzeszającą 21 tzw. ziomkostw, czyli 
dawnych niemieckich prowincji, z których pochodzą jego członkowie (jak 
chociażby Sudety, Dolny Śląsk czy Pomorze i Gdańsk). Celem BdV jest 
reprezentowanie interesów „prawie 15 milionów Niemców, którzy w wyniku 
ucieczki, wypędzenia i przesiedlenia znaleźli, i ciągle jeszcze znajdują, schronienie 
w Republice Federalnej Niemiec”196. W obejmujących całe Niemcy strukturach 
BdV (6000 organizacji regionalnych i ponad 1000 oddziałów ziomkostw) 
zrzeszonych jest około dwóch milionów członków. Pomimo iż pozycja BdV, 
według źródeł niemieckich, słabnąć zaczęła już w latach 70., kiedy nastąpił odwrót 
od polityki konfrontacyjnej na rzecz pojednania, do którego dążyła 

                                                 
193 Die schöne Zeit… 
194 Wenzel Jaksch – Niemiec z czeskich Sudetów; sprzeciwiał się wysiedleniom i na tym tle doszło do 
sporu między nim a Edvardem Benešem; po wojnie jeden z pierwszych aktywistów na rzecz 
„wypędzonych”; przewodniczący Ziomkostwa Niemców Sudeckich.  
195 Nazwa związku celowo umieszczona została w cudzysłowie, by w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec 
nazywania osób przesiedlonych zgodnie z postanowieniem trzech mocarstw, które zapadło na 
Konferencji Jałtańskiej, i z zachowaniem, o ile było to w warunkach powojennych w zrujnowanym kraju 
możliwe, warunków humanitarnych. Wychodząc z założenia, że pojęcie „wypędzeni” jest hasłem 
propagandowym, celowo lansowanym przez niemieckie kręgi rewizjonistyczne, należałoby w języku 
polskim unikać jego powtarzania. Z tego względu w dalszej treści używany będzie skrót od niemieckiej 
nazwy związku, BdV.  
196 http://www.bund-der-vertriebenen.de/derbdv/struktur-1.php3, [tłum.: M.S.], 4 czerwiec 2008.  



socjaldemokracja Williego Brandta, i obecnie obejmuje tylko małą część dawnych 
przesiedlonych, nie można zapominać o sile wyborczej dwóch milionów ludzi, 
stanowiących twardy elektorat obecnie współrządzącej chadecji.  

BdV sprzeciwiał się polityce pojednania, którą wbrew nadziejom 
członków związku, kontynuował kanclerz Helmut Kohl po zjednoczeniu Niemiec. 
Jeszcze w latach 60. krytykował układy rozbrojeniowe pomiędzy NATO a Układem 
Warszawskim, jako zdradę niemieckich interesów narodowych. Konsekwentnie 
sprzeciwiano się też podpisania „układu 2+4” z 1990 roku, uznającego granicę 
niemiecko-polską na Odrze i Nysie Łużyckiej za obowiązującą w świetle prawa 
międzynarodowego oraz nakazujące zjednoczonym Niemcom redukcję sił zbrojnych 
z 500 do 370 tysięcy. W roku 2004 BdV bezskutecznie starał się wymusić na nowych 
krajach członkowskich wycofanie powojennego ustawodawstwa, odbierającego na 
rzecz państwa dawne majątki niemieckie, jako warunek przyjęcia do UE. „Dekrety 
Beneša” i Bieruta zwane są po dzień dzisiejsze w terminologii BdV „dekretami 
bezprawia i wypędzenia“197. Przewodnicząca BdV, Erika Steinbach, głosowała w 
Bundestagu przeciwko przyjęciu nowych państw do Unii Europejskiej.  

Obok składek członkowskich BdV dofinansowany jest ze skarbu 
państwa. Dopłaty te zostały zmniejszone podczas rządów czerwono-zielonych, 
czyli socjaldemokracji i ekologów, i wynosiły w latach 2002-2004 rocznie po 
920.000 Euro. Jeszcze w 1995 roku pomoc rządowa wynosiła rocznie 3,5 
milionów Marek.  

Przewodnicząca BdV, Erika Steinach, z prawdziwymi Niemcami 
zamieszkującymi prowincje wschodnie Rzeszy, ma niewiele wspólnego: urodziła 
się w 1943 w Rumi jako córka okupanta, podoficera Luftwaffe (przebywał w Polsce 
pomiędzy 1941 a 1944, potem został wysłany na front wschodni, z którego już nie 
powrócił). Wilhelm Karl Hermann podczas swego pobytu w Rumi poznał 16 letnią 
wówczas sanitariuszkę Wehrmachtu, pochodzącą z Bremy. Gdyby nie rozpętana 
przez Niemców wojna i przypadkowe spotkanie na okupowanych terytoriach 
polskich, Feldwebla z młodocianą wolontariuszką, pani Erika nigdy mogłaby się nie 
urodzić. W 1945 roku matka Eriki uznała najwyraźniej, że istnieją powody, dla 
których może obawiać się zemsty nadciągających sowietów, i uciekła wraz 
z tysiącami niemieckich nazistów, członków NSDAP, europejskich ochotników SS, 
Volksdeutschów i innych zbrodniarzy do Rzeszy. Od 1974 Erika Steinach jest 
członkinią chrześcijańskiej demokracji, w której zajmuje pozycję prawicową. W 
1990 roku została wybrana bezpośrednio do Bundestagu, w którym zasiada do 
dzisiaj. Jest członkinią komisji do spraw praw człowieka i pomocy humanitarnej, 
zasiada w radzie nadzorczej programu drugiego telewizji niemieckiej (ZDF), a od 
2000 jest też członkinią ogólnokrajowego kierownictwa CDU. W tym samym roku 
została też przewodniczącą fundacji „Centrum Przeciwko Wypędzeniom”.198  

Fundacja ta założona została w 2000 roku przez BdV. Jej celem jest 
powstanie w Berlinie Zentrum Gegen Vertreibungen - centrum, 
dokumentującego wszystkie XX-wieczne przesiedlenia i przepędzenia ludności. 

                                                 
197 Unrechts- und Vertreibungsdekrete [w:] http://www.bund-der-
vertriebenen.de/infopool/dokumente5.php3, 4 czerwiec 2008.  
198 http://www.erika-steinbach.de/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=84, 4 czerwiec 
2008.  



Sama Erika Steinach nie ukrywa, że głównym celem jest dokumentacja losów 
Niemców po drugiej wojnie światowej, przedstawienie ich w roli ofiary i 
wtopienie, bez uwzględnienia kontekstu historycznego, przyczyn zajść czy 
prawdziwych win niemieckich, we wspólny obraz obejmujący wszystkie 
europejskie fale migracji ludności cywilnej. Tak więc obok wystawy dotyczącej 
deportacji Polaków i narodów bałtyckich w latach 1939-1949, znajdować się ma 
wystawa o przesiedleniach Niemców w latach 1941-1949.199 Kaci stoją na równi 
ze swoimi ofiarami. Inicjatywa ta spotkała się co prawda z krytyką nie tylko 
Polski czy Czech, ale i w samych Niemczech, a rząd federalny i Bundestag nie 
chcą popierać samowolnego przywłaszczenia sobie przez BdV prawa do 
stawiania w jednym szeregu różnych europejskich deportacji w różnych okresach 
czasu. Cóż jednak z tego, kiedy jednocześnie sam rząd zamierza powołać własne 
centrum, dokumentujące już wyłącznie przesiedlenia ludności niemieckiej?  

Zarzuty stawiane przez Erikę Steinach dotyczą przede wszystkim 
„wypędzenia” milionów Niemców, rzekomo brutalnego, nieludzkiego, czy wręcz 
zwierzęcego traktowania niemieckiej ludności cywilnej. Zachodni alianci mięli być 
przeciwni zmianom polskiej granicy zachodniej, jednakże Polsce i Czechosłowacji 
udało się jakoby pozyskać Stalina dla swych planów zemsty na niewinnych 
Niemcach. Stalin, chcąc nie chcąc, nie miał oczywiście innego wyjścia niż ustąpić 
przed żądaniami rządnych krwi polskich bestii200. Publikacje BdV, zwłaszcza 
pamiętniki i wspomnienia świadków naocznych ostatnich dni przed ewakuacją lub 
przed przesiedleniem po wojnie, pełne są stronniczych, wyrwanych z kontekstu 
i subiektywnych opisów rzekomych krzywd dokonanych na Niemcach. Nie trzeba 
chyba dodawać, że ani o ogólnym kontekście wydarzeń, ani o własnych winach, ani 
o barbarzyństwach dokonywanych przez niemiecką armię, nie wspomina się ani 
słowem. Obraz, przedstawiany przez tak zwanych „wypędzonych”, przedstawia 
sielankowe życie Niemców (oczywiście bez rozróżnienia na autochtonów i 
kolonizatorów czy okupantów wojskowych) aż do nadejścia Armii Czerwonej 
i Wojska Polskiego. Wtedy dopiero zaczyna się rzeź niewinnych cywilów, kobiety 
niezależnie od wieku padają ofiarą masowych gwałtów, mężczyźni są bestialsko 
zabijani, dobytek rabowany, domostwa palone. Polacy często opisywani są w 
najczarniejszych barwach, jako bestie, przed którymi chronić Niemców muszą 
nawet Rosjanie… Niestety, taki obraz wydarzeń, fragmentaryczny, niepełny, 
subiektywny, pełen dawnych uraz i żalów, przenikać zaczyna również do Polski. 
Trudno sobie wyobrazić, by Niemcy zgodzili się, aby mający powstać polsko-
niemiecki podręcznik do historii nie zawierał ich wizji wydarzeń. Zresztą nawet bez 
tego tematyka „wypędzonych” jest wystarczająco modna – niech świadczą o tym 
chociażby prace magisterskie i licencjackie na temat niemieckiego obrazu 
zakończenia wojny i wspomnień dawnych mieszkańców Gdańska czy Wrocławia, 
powstające co roku w instytutach historycznych czy też filologii germańskiej w całej 
Polsce. 

Niemcy niewątpliwie posiadają głęboki problem z własną przeszłością. 
Być może zbyt długie winienie całego narodu za zbrodnie hitlerowców odniosło 

                                                 
199 http://www.z-g-v.de/flashintro/deu/index_flash_deu.html, 4 czerwiec 2008.  
200 http://www.erika-steinbach.de/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=104, 4 
czerwiec 2008. 



skutki odwrotne od zamierzonych. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak, 
że niektóre kręgi społeczne i polityczne wciąż nie potrafią pogodzić się z prawdą 
historyczną, i uporczywie zmierzają do wpojenia i samym Niemcom, i innym 
narodom, nowej „prawdy” historycznej, nowej wersji historii, odwracający do 
góry nogami dotychczasowy obraz z jasnym podziałem na zbrodniarzy i ich 
ofiary. Próbom takim niestety sprzyja niewiedza, czy może raczej celowe 
ogłupianie młodego pokolenia. Skoro jeszcze w latach 90. w szkołach używane 
były atlasy, w których polskie Ziemie Zachodnie od Niemiec oddzielała linia 
kreskowana, a pomiędzy Odrą a granicą z 1939r. widniał napis „Pod 
tymczasowym polskim zarządzaniem”201, trudno się dziwić absolutnemu brakowi 
wiedzy na temat drugiej wojny światowej.  

Niemcy mają problem z historią, a może raczej z własną niewiedzą. 
Bo nie tendencje neonazistowskie, a właśnie brak wiedzy i pamięci są przyczyną 
zjawiska opisanego 9. czerwca 1995 przez Gazetę Wyborczą: 36% Niemców 
badanych w sondażu uważało, że wypędzenie Niemców po wojnie było taką 
samą zbrodnią przeciwko ludzkości, jak zagłada żydów202. Takiego stanu rzeczy 
nie zmieni (bo i nie ma tego na celu) finansowany przez rząd niemiecki 
„Widoczny Znak” w Berlinie, który tak naprawdę przejął dokładnie te zadania, 
które przed Centrum przeciwko Wypędzeniom stawiał BdV. Trudno się temu 
dziwić, skoro powstaniu nowego centrum dokumentującego europejskie 
przesiedlenia i deportacje najgłośniej domagali się politycy CDU, wymuszając 
niejako akceptację tego postulatu przez swojego współkoalicjanta, SPD. 
Stanowisko polskiego rządu po 2007 roku zmierza do poprawy stosunków z 
Niemcami, niestety zdaje się pomijać przy tym kwestie sporne, które w imię 
prawdy wymagają zajęcia jednoznacznego stanowiska.    

          
Michał Soska 
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