Verein zur Völkerverständigung mit Mittel-, Süd- und Osteuropa e.V.
Общество поддержки взаимопонимания народов между Средней, Южной и Восточной Европы

Stowarzyszenie na rzecz Pojednania między Narodami Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej
Association for the Promotion of Understanding with the People of Middle, Southern and Eastern Europe
Adres stowarzyszenia: c/o INBITEC, Am Sandhaus 31, D - 13125 Berlin; Strona internetowa: http://gplanost.x-berg.de
Pierwszy prezes: Reinhard Strecker, publicysta; Prezes honorowy: prof. dr Roland Köhler
Koordynator projektu: dypl. inż. agr. Matthias Burchard; tel: 0049-30-21 96 83 75 (autom. sekr.)
tel. kom: 0049-1577-395 80 48; fax: 0049-30-21968376; e-mail: gplanost[at]berlin.de
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Oświadczenie prasowe
dla przedstawicieli środków masowego przekazu, radia i telewizji w Polsce i w Niemczech

70 lat Generalnego Planu Wschodniego: Usuwanie źródła pierwotnego
w wyniku poważnego nieprawidłowego zachowania ze strony
Niemieckiej Wspólnoty Badawczej (DFG)
Z okazji 70. rocznicy powstania uniwersyteckiego Generalnego Planu Wschodniego (GPO) z 28
maja 1942 roku Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Pojednania z Narodami Europy Środkowej,
Południowej i Wschodniej wyraża ubolewanie z powodu usuwania jedynej pełnej wersji GPO
przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą
W 60. rocznicę powstania na Berlińskim Wydziale Rolnictwa Generalnego Planu Wschodniego
odbyła się na Uniwersytecie im. Humboldta uroczystość upamiętniająca to wydarzenie. W
oświadczeniu Rady Wydziału przyznano się – zgodnie z prawdą – do planu dokonania
ludobójstwa na 25 – 50 mln ludzi. Generalny Plan Wschodni potępiono w nim jako „ciężką
zbrodnię przeciw ludzkości”, a wobec ofiar wyrażono prośbę o przebaczenie. Oświadczenie to,
przetłumaczone na język polski, wywołało w czasie spotkań i rozmów w Polsce bardzo duże
zainteresowanie i zainspirowało do przygotowania około 200 pism popierających dalsze
podejmowanie tego zagadnienia.
W 1998 roku Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG) w wzorcowy sposób opracowała
(względnie zasugerowała opracowanie) – dla siebie oraz uniwersytetów będących jej członkiem
– jasno zdefiniowaną procedurę postępowania w przypadku nieprawidłowego – z punktu
widzenia standardów naukowych – zachowania, powołując nawet komisję rzecznika praw
obywatelskich. W razie podejrzenia nieprawidłowego – z punktu widzenia standardów
naukowych – zachowania przewidziane jest przeprowadzenie wstępnych kontroli, kontroli
głównej lub też bezpośredniej rozmowy w celu wyjaśnienia i osiągnięcia polubownego
porozumienia – po to, by zapewnić w sposób bezpieczny i przejrzysty naukowe standardy.
W 2000 roku Niemiecka Wspólnota Badawcza utworzyła grupę projektową „Historia DFG w
latach 1920-1970“. Otrzymała ona wsparcie finansowe w wysokości przynajmniej sześciu
milionów euro i dysponowała idealnymi możliwościami – posiadała m.in. trzyosobową grupę
archiwalną, która przez sześć miesięcy mogła przeglądać archiwa i zebrać najważniejsza
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materiały. Zorganizowano wiele spotkań i konferencji, wydano też antologie. Od 2006 roku
istnieje niewielka wystawa objazdowa zatytułowana „Nauka – Planowanie – Wypędzenie:
Generalny Plan Wschodni Narodowych Socjalistów“ („Wissenschaft – Planung –
Vertreibung: der Generalplan Ost der Nationalsozialisten“). To ważny rezultat cząstkowy.
Od wiosny 2008 roku istnieje na temat ekspozycji sześciostronicowa recenzja, w której ubolewa
się nad wielokrotnym nieprawidłowym – z punktu widzenia standardów naukowych –
zachowaniem (np. wymyślanie nowych dat, odrzucanie niepożądanych treści). W latach 2008-2010 komisja
rzecznika praw obywatelskich DFG odmawiała jakiegokolwiek merytorycznego ustosunkowania
się do krytyki ze strony szeregu obywateli oraz dwóch komisji naukowych niemieckich
landtagów.
Przed kilkoma dniami, na początku kwietnia br., DFG z okazji otwarcia swojej wystawy w
Warszawie zorganizowała tematyczną międzynarodową konferencję specjalistyczną wraz z
Polską Akademią Nauk (PAN) oraz Instytutem Pamięci Narodowej (IPN). 17 kwietnia ekspozycja
została otwarta w obecności prezesa DFG. Mimo to powtórzono na niej błędne informacje
zawarte do tej pory w niemieckiej wersji wystawy, a w jednym punkcie zuchwale je rozwinięto.
DFG skłoniła zatem PAN i IPN do przejęcia błędnych stwierdzeń z wersji DFG:
-

DFG propaguje – mimo posiadania lepszej wiedzy – „czerwiec 1942 roku“ jako datę
powstania Generalnego Planu Wschodniego, choć ukończenie jego nastąpiło jednoznacznie
na Wydziale Rolnictwa Uniwersytetu Berlińskiego dnia 28 maja 1942 roku – patrz również
wyrok procesu norymberskiego z 1948 roku oraz akta Federalnego Archiwum w dzielnicy
Berlin-Lichterfelde (definicja nieprawidłowego – z punktu widzenia standardów naukowych – zachowania a)
Błędne dane: poprzez wymyślanie dat; poprzez przeinaczanie dat, np. poprzez wybieranie i odrzucanie
niepożądanych treści bez ujawniania tego, źródło: Niemiecka Konferencja Rektorów Wyższych Uczelni z 1998
roku).

-

DFG wymyśla nowych wydawców: Rzekomo istniała tylko jedna wersja Generalnego Planu
Wschodniego Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) oraz cztery wersje
Komisariatu Rzeszy ds. Umacniania Niemieckiego Narodu (RKF). Tym samym neguje się fakt,
że bezpośrednim wydawcą był Wydział Rolnictwa Uniwersytetu Berlińskiego, lub też mówi
się o tym dopiero pod koniec wyliczenia w punkcie 5, przez co kolejność zostaje postawiona
na głowie.

-

Niektórzy historycy DFG utrzymywali, że Generalny Plan Wschodni z wiosny 1942 roku
stawia inne, bardziej pokojowe akcenty, interpretując pozytywnie pojęcie „pacyfikacji“
„rdzennej ludności“, co pozostaje w jaskrawej sprzeczności z konotacją tego pojęcia
związanego z próbą upiększania zbrodni europejskiej historii kolonializmu
(Nie tylko w Polsce pojęcie to jest synonimem niezwykle brutalnego tłumienia wszelkiego rodzaju oporu i
mordowania ludności cywilnej; według naszej wiedzy wersja GPO z maja 1942 roku jest najbardziej radykalną ze
wszystkich wersji GPO, gdyż tylko w niej zaledwie niecały 1 proc. Polaków został zaklasyfikowany jako „zdolny
do zniemczenia“, a tym samym warty życia).

-

Zarówno na polskiej wystawie DFG, jak również w broszurze znaleźć można kilka cytatów ze
100-stronicowego Generalnego Planu Wschodniego z wiosny 1942 roku. Opatrzono je teraz
po raz pierwszy tytułem „Fragmenty z wersji GPO…“. Sugeruje się tym samym, że nie istnieje
już w ogóle pełna 100-stronicowa wersja Generalnego Planu Wschodniego.

-

Od 70 lat brak wprowadzenia i komentarza: Zadaniem DFG i niemieckich historyków
powinno być doprowadzenie do sytuacji, w której 100-stronicowy oryginał tekstu GPO –
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wraz z wprowadzeniem i komentarzem – będzie dobrze znany na wszystkich niemieckich
uniwersytetach i będzie funkcjonował tam jako mocno ugruntowane pojęcie.
Zorganizowanie wystawy w Polsce powinno oczywiście obejmować przetłumaczenie tekstu
oryginału na język polski. Jak dotąd, nie ma ani jednego, ani drugiego. Jedyne krótkie
wprowadzenie w zagadnienie tego morderczego planu napisał niezapomniany polski
historyk Czesław Madajczyk w 1962 roku w języku angielskim.
-

DFG odmawia dokonania odpowiedniej prawno-historycznej klasyfikacji, np. stwierdzenia
„ciężkiej zbrodni przeciw ludzkości”, ewentualnie z dodaniem „niskich pobudek” lub
„szczególnej wagi“. Generalny Plan Wschodni przewidywał m.in. całkowitą germanizację 14
polskich miast w ciągu 25 lat (m.in. Warszawa i Lublin; w Niemczech planowanie terroru i mordu jest
karalne. Przed dwoma laty Wyższy Sąd Krajowy w Düsseldorfie skazał w procesie tzw. „Sauerland-Gruppe“
trzech islamistów, którzy tylko planowali przeprowadzenie zamachów terrorystycznych, nie wykonując ich, na
kary ponad 10 lat pozbawienia wolności).

-

DFG przemilcza również udział przynajmniej 8 tys. niemieckich studentów asystujących w
brutalnej germanizacji w ramach tzw. zadania specjalistycznego na Wschodzie
(FACHEINSATZ OST) w latach 1940-1943, zwłaszcza na „wcielonych ziemiach wschodnich“
– wraz z pomocą w morderstwie w kilku tysiącach przypadków poprzez przygotowanie
deportacji polskich chłopów. Propozycję publicznego oznakowania w kilku językach
Głównego Urzędu SS ds. Ziemi RKF w dzielnicy Berlin-Mitte, w którym dokonano oceny
ponad 500 tys. arkuszy ewidencyjnych związanych z przejściem [polskich gospodarstw
rolnych] na własność III Rzeszy, historyk DFG, Ulrich Herbert, odrzucił wiosną 2002 roku
(Główny Urząd SS ds. Ziemi RKF w Berlinie koordynował ewidencjonowanie i konfiskatę ponad 500 tys. polskich
małych gospodarstw rolnych obejmujących ok. 7 mln ha powierzchni użytkowej).

Bez prawdy nie może dojść do pojednania. Ukrywanie i usuwanie niewygodnych rozdziałów
niemieckiej historii nauki w okresie narodowego socjalizmu (np. strona 93 uniwersyteckiego
Generalnego Planu Wschodniego) jest – z punktu widzenia nauki – niepoważne i
nieodpowiedzialne. Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Pojednania z Narodami Europy Środkowej,
Południowej i Wschodniej zwraca się w związku z tym do środków masowego przekazu,
Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Akademii Nauk, a także osób zwiedzających wystawę z
prośbą o zadawanie pytań w tej sprawie – w sposób konkretny i uprzejmy, tak by jak najszybciej
przeprowadzić debatę na temat podejrzenia nieprawidłowego – z punktu widzenia standardów
naukowych – zachowania (np. w czasie prezentacji na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, od
30 maja br.).

Prezes zarządu Reinhard Strecker

Koordynator projektu Matthias Burchard
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Dodatkowe informacje:
Oświadczenie/Prośba o przebaczenie ze strony Berlińskiego Wydziału Rolnictwa z 2002 roku w 60. rocznicę powstania Generalnego Planu
Wschodniego: http://www.agrar.hu-berlin.de/fakultaet/profil/geschichte/gpo_pl
Link do niemieckiej recenzji wystawy z 2008 roku: http://gplanost.x-berg.de/agantifa_dielinke_dfgpropagandagpo1.htm
Poważne nieprawidłowe – z punktu widzenia standardów naukowych – zachowanie: patrz piąty link: http://gplanost.x-berg.de/polish.htm
Definicja nieprawidłowego – z punktu widzenia standardów naukowych – zachowania patrz
http://www.ombudsman-fuer-die-wissenschaft.de/curriculum.html Moduł „Nieprawidłowe zachowanie“ strona 6
Strona 93 uniwersyteckiego Generalnego Planu Wschodniego: http://gplanost.x-berg.de/93unigpo.htm
Strona 94 uniwersyteckiego Generalnego Planu Wschodniego z „pacyfikacją“: http://gplanost.x-berg.de/93unigpo.htm
Informacje na temat Głównego Urzędu SS ds. Ziemi RKF: http://gplanost.x-berg.de/zentbodamt.html
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