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Walka o prawdę
Rozmawiał Marcin Bielesz

2010-04-29, ostatnia aktualizacja 2010-04-29 11:59

Prawda o nazistowskim Generalnym Planie Wschodnim, który był zbrodnią na Polakach, nadal jest w
Niemczech zakłamana. - Kłopotliwe sprawy zamiata się pod dywan - opowiada szef berlińskiego
Stowarzyszenia dla Promocji Pojednania Narodów Środkowej, Południowej i Wschodniej Europy.

Matthias Burchard jest inżynierem, absolwentem wydziału rolnictwa i
ogrodnictwa berlińskiego Uniwersytetu Humboldta. Przez 10 lat walczył,
by uczelnia przyznała, że jej naukowcy przygotowywali Generalny Plan
Wschodni, według którego Niemcy mieli praktycznie zlikwidować polski
naród. Wstępem do realizacji planu były wysiedlenia Polaków z
Zamojszczyzny.
Fot. Tomasz Kowalewicz /
AGENCJA GAZETA

Jak Pan się dowiedział o współpracy naukowców z SS przy pracach
nad planem?

Matthias Burchard: Przypadkiem. W 1991 roku oglądałem wystawę poświęconą wojnie. Na jednym ze zdjęć był
prof. Konrad Meyer, w czasie wojny dyrektor Instytutu Rolnictwa i Polityki Rolnej Uniwersytetu Berlińskiego. W
ten sposób dowiedziałem się, że on, w przeszłości szef wydziału, na którym wtedy studiowałem, był właściwie
mózgiem przygotowań Generalnego Planu Wschodniego. To był dla mnie szok.
Dlaczego?
- Bo na uniwersytecie nikt sobie nie zdawał sprawy z tej niechlubnej przeszłości. Sam Meyer, członek NSDAP i
SS, został wprawdzie po wojnie skazany na więzienie, ale potem powrócił do kariery naukowca i był osobą
bardzo szanowaną w Republice Federalnej Niemiec. A opracował zbrodniczy plan.
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Uznał Pan, że Uniwersytet Humboldta, do 1949 r. noszący nazwę Uniwersytetu Berlińskiego, powinien
zmierzyć się ze swoją przeszłością.
- Tak, wspólnie z 15 osobami, studentami i naukowcami napisaliśmy w 1992 roku list do dziekana, by wydział
przyznał, że jego pracownicy brali udział w zbrodni.
Oświadczenie z przyznaniem się do winy i uczestnictwa w przygotowywaniu Planu wydział opublikował
dopiero 10 lat później.
- Przez ten czas chyba 50 razy w czasie obrad rady wydziału stałem przed wejściem do budynku. Zawieszałem
na sobie tablice z hasłami wzywającymi wydział do przyznania się do udziału w przygotowywaniu zbrodni na
Polakach.
Nie mam pretensji, że to nastąpiło po 10 latach. Wydział jasno i zgodnie z prawdą opisał fakty, przyznał, co
zaszło, i wyraźnie stwierdził, że czyny Meyera i innych naukowców uniwersytetu były zbrodnią przeciwko
ludzkości.
Ale oświadczenie wydziału przeszło bez echa i fakt współudziału Uniwersytetu Berlińskiego w
przygotowywaniu planu nadal się przemilcza.
- I to właśnie jest problem. W 2006 roku Deutsche Forschungsgemeinschaft [DFG - Fundacja Nauki Niemieckiej
- przyp. red.], instytucja dużo bardziej wpływowa niż niewielki wydział Uniwersytetu Humboldta, wydała
broszurę poświęconą Generalnemu Planowi Wschodniemu. Jest pełna przekłamań, wręcz zafałszowań. W
ogóle nie wspomina o udziale naukowców. W tym ujęciu winni są jedynie dowódcy SS z Heinrichem
Himmlerem i Reinhardem Heydrichem. Jest w tym wydawnictwie ich zdjęcie z innymi wyższym oficerami SS. W
podpisie są tylko ich nazwiska, ale już pominięto fakt, że zdjęcie wykonano w Akademii Sztuk Pięknych.
Czy po to, by zatuszować udział świata nauki w zbrodniach nazistowskich?
- Ta broszura prezentuje oficjalne stanowisko niemieckiej nauki na ten temat. Są tam cytaty z Generalnego
Planu. Ale tylko te dość łagodne, bo sformułowania złowrogie, opisujące zbrodnicze zamiary wobec Polaków,
są pominięte. Odnaleziono dokumenty świadczące, że Plan przesłano z uniwersytetu do SS w maju 1942 r.
Tego w broszurze również nie ma. Podaje czerwiec 1942 r. jako datę powstania Planu, bo taką datę nadano
dokumentowi w SS. Dzięki temu wydawnictwo DFG obwinia jedynie SS, a ludzi nauki pomija, zmniejszając w
dodatku liczbę polskich ofiar, pisząc głównie o ofiarach wśród Żydów. A o tych w Niemczech wie każdy od
czasów rządów kanclerza Willy Brandta w latach 70.
To mogą być zwykłe błędy w przygotowaniu broszury.
- Zaakceptowanie błędów prowadzi do manipulacji, przemilczenia roli naukowców w zbrodni. A to na
Uniwersytecie Berlińskim opracowano te haniebne zapisy Generalnego Planu Wschodniego o tym, że niecały
procent Polaków nadaje się do zgermanizowania. Co planowano zrobić z resztą? Można się domyślać.

Pan wraz z innymi osobami założył Stowarzyszenie dla Promocji Pojednania Narodów Środkowej,
Południowej i Wschodniej Europy.
- Jesteśmy niewielką organizacją i z DFG równać się nie możemy. Ich wystawa o Planie ze wszystkimi błędami,
o których mówiłem, była prezentowana w całych Niemczech. My chcemy zorganizować podróż do Polski dla
niemieckich studentów i naukowców. Odwiedziliby Kraków i zobaczyli miejsce, gdzie podstępnie aresztowano w
1939 roku ludzi polskiej nauki. Przyjechaliby na Zamojszczyznę, gdzie Generalny Plan Wschodni zaczęto
wprowadzać w życie.
W efekcie czego na początku 1943 roku w Skierbieszowie urodził się prezydent Niemiec Horst Köhler,
potomek niemieckich osadników, którzy osiedlili się w domu wypędzonej polskiej rodziny. Zapowiadał,
że przyjedzie do miejsca narodzin, by pojednać się z Polakami.
- Profesor Horst Köhler jest typowym, "sterylnym", niemieckim naukowcem, który trudne sprawy najchętniej by
pominął. Powiedziałbym, że jest wręcz symbolem zachowania niemieckiego świata nauki, który chciałby
przemilczeć swój udział w zbrodniach na Polakach.
Jeśli taka manipulacja, jak wersja historii o Generalnym Planie Wschodnim promowana przez DFG, zostanie
odkręcona, to prezydent nie będzie miał wyboru i będzie musiał zmierzyć się z tym wyzwaniem, jakim byłby dla
niego przyjazd do Skierbieszowa.
Ale na razie oficjalna wersja o odpowiedzialności za wysiedlenia Polaków z Zamojszczyzny jest oparta m.in. na
nieprawdziwej publikacji DFG, gdzie całą winą obarczono zbrodniarzy z SS i nikogo więcej, to on nie przyjedzie.
Co robi pana stowarzyszenie?
- Na naszej stronie internetowej, gdzie opublikowaliśmy dokumenty dotyczące Generalnego Planu
Wschodniego i informacje o udziale naukowców z Uniwersytetu Berlińskiego w jego przygotowywaniu,
zamieściliśmy referencje, jakich udzieliło nam wiele osób i instytucji. Za dwa lata Instytut Pamięci Narodowej
zaprezentuje swoją wystawę o wysiedleniach Polaków w 70. rocznicę początku realizacji Generalnego Planu
Wschodniego. Mamy nadzieję, że będziemy mieć w niej udział. Walczymy o prawdę i powagę.

Generalplan Ost
Generalny Plan Wschodni był planem masowych przesiedleń i germanizacji Europy Środkowej i Wschodniej.
Zakładał uzyskanie dla Niemiec "przestrzeni życiowej", czyli kolonizację tych terenów. W tym celu zakładano
całkowitą likwidację Żydów i zniemczenie tych Słowian, których uznano za odpowiednich rasowo. Zdecydowana
większość narodów słowiańskich miała zostać wytępiona, by zrobić miejsce dla Niemców, lub służyć im jako
niewolnicza siła robocza. Plan zaczęto realizować jesienią 1942 r., gdy Niemcy rozpoczęli akcję wysiedlania
ludności Zamojszczyzny.
Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin
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