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Wstęp

Wstęp

Kiedy polski czytelnik zainteresowany sytuacją polityczną w Republice 
Federalnej Niemiec sięgnie po literaturę przedmiotu z ostatnich dwudziestu 
lat, przekona się, że współczesne Niemcy postrzegane są przez większość 
autorów jako kraj w pełni demokratyczny. Republika Federalna widziana jest 
jako państwo, w którym szanuje się godność drugiego człowieka i  równość 
wobec prawa. Dominuje też pogląd, że sumiennie rozliczyła się ze swoją 
hitlerowską przeszłością, a  dystansowanie się Niemców od totalitaryzmu 
należy do codzienności. Panuje nieomal gotowość, by uwierzyć zapewnieniom 
późniejszego przewodniczącego Bundestagu Rainera Barzela, który podczas 
jednej z dyskusji na temat nieprzedawniania zbrodni hitlerowskich w 1965 
roku zapewniał z mównicy parlamentu: „Nasz kraj stał się inny. Stał się oazą 
humanizmu, wolności, szlachetności i rządów prawa. Dlatego opłaca się dzi-
siaj być Niemcem”1.

To przekonanie kłóci jednak się z  historią pochodzącego z Cieśli pod 
Oleśnicą2 arystokraty i  dyplomaty Rudolfa von Schelihy. W  czasie jego 
pracy w  konsulacie generalnym Niemiec w Katowicach, a  potem w  amba-
sadzie III Rzeszy w Warszawie nawiązał w okresie międzywojennym wiele 
bliskich przyjaźni z przedstawicielami polskich elit. Wykraczały one znacz-
nie poza normalne kontakty służbowe3. Kiedy wybuchła II wojna światowa, 
Scheliha otrzymał eksponowane stanowisko w berlińskim Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych. W tym też czasie zaczęli się do niego zwracać jego warszawscy 
przyjaciele z prośbą o obronę przed represjami hitlerowskiego aparatu terroru4. 
Jego zabiegi były w wielu wypadkach skuteczne, dzięki czemu udało mu się

1 Archiwum Bundestagu – Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages [dalej: PA-DB], 
Protokół posiedzenia parlamentarnego [dalej: P.p.p.] IV/170 z 10 marca 1965 r., k. 8532 
(dr Rainer Barzel pochodził z Braniewa na Warmii).

2 Polityczne Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Politisches Archiv des 
Auswärtigen Amtes [dalej: PAAA], Bd. 13116, Akta personalne [dalej: Akt. pers.] Rudolfa 
von Schelihy.

3 U. Sahm, Rudolf von Scheliha 1897–1942. Ein deutscher Diplomat gegen Hitler, München 
1990, s. 66.

4 B. Wiaderny, Der polnische Untergrundstaat und der deutsche Widerstand 1939–1944, Berlin 
2002, s. 86.
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uratować przed pewną śmiercią wielu znajomych5. Na temat Schelihy pisał po 
wojnie także Rudolf Rahn, którego o antyfaszystowskie skłonności trudno było 
posądzać. Raczej w formie oskarżenia pisał: „Scheliha nie potrafi ł zapanować 
nad swoją sympatią do polskiej arystokracji i pozwalał sobą do tego stopnia 
manipulować, że w bagażu dyplomatycznym wywoził nawet do Szwajcarii ich 
rodzinne kosztowności”6.

Kiedy oburzenie hitlerowskimi zbrodniami stało się silniejsze niż strach 
przed represjami gestapo, Scheliha nawiązał współpracę z polską konspiracyjną 
organizacją wywiadowczą Muszkieterowie, założoną i dowodzoną przez Stefana 
Witkowskiego. Przypuszcza się, że to Scheliha był inspiratorem powstania 
dokumentu „The Nazi Kultur in Poland” (Kultura faszystowska w Polsce) dla 
polskiego rządu emigracyjnego w Londynie. W każdym razie dyplomata był 
ważnym źródłem informacji, na podstawie których Muszkieterowie ów doku-
ment przygotowali. Jest to księga zbrodni popełnionych przez Niemców w oku-
powanej Polsce w  latach 1939–1942, przedstawia prześladowania Kościoła, 
szkolnictwa, rabunek bibliotek, rozkradanie archiwów, muzeów i prywatnych 
kolekcji. Dokumentuje również prześladowania ludzi teatru, sztuki, dzienni-
karzy i eksterminację szeroko pojętej polskiej inteligencji7. 

Scheliha aresztowany został jesienią 1942 roku. Współcześnie panuje prze-
konanie, że aresztowano go właśnie za współpracę z polskim ruchem oporu8. 
Być może z obawy przed dekonspiracją konfi denta gestapo w szeregach pol-
skiego ruchu oporu postawiono mu jednak całkowicie wymyślone zarzuty. 
Oskarżono go bowiem o współpracę z wywiadem radzieckim i z niemiecką 

5 PAAA, B. 100, Bd. 1729, Akt. pers. Marii Louisy von Schelihy, k. 78: pisemna 
informacja Herberta Schaffarczyka na temat postawy i działalności Rudolfa von Schelihy 
(pochodzący z Chorzowa Herbert Schaffarczyk pracował podczas wojny w referacie kiero-
wanym przez Rudolfa von Schelihę; po wojnie pełnił m.in. funkcję ambasadora Republiki 
Federalnej Niemiec w Hiszpanii); ibidem, k. 141: oświadczenie Hansa Georga von Studnitza; 
ibidem, k. 148: oświadczenie hrabiny Edit von Strachwitz. Urlich Sahm przywołuje rów-
nież kilkadziesiąt innych dokumentów, jednoznacznie świadczących o bohaterskiej pomocy 
udzielanej Polakom przez Rudolfa von Schelihę, znajdujących się w prywatnym archiwum 
Marii Louisy von Schelihy. Zob. U. Sahm, Rudolf von Scheliha…, s. 117 i nn.

6 R. Rahn, Ruheloses Leben, Düsseldorf 1949, s. 141.
7 S. Kienlechner, The Nazi Kultur in Poland, Rudolf von Scheliha und Johann Wühlisch. 

Zwei Deutsche Diplomaten gegen die nationalsozialistische Kultur in Polen, [http://www.
zukunft-braucht-erinnerung.de/images/stories/Zweiter_Weltkrieg/scheliha_070623.pdf], 
s. 1. Historia współpracy Rudolfa von Schelihy z polskim ruchem oporu w  świetle pol-
skich archiwów jest zagadnieniem niezbadanym, a tym samym interesującym postulatem 
badawczym.

8 PAAA, B. 100, Bd. 1729, k. 135: dokument, w którym Maria Louisa von Scheliha 
zeznała 12 kwietnia 1955 r. pod przysięgą, że jej mąż posiadał całą dokumentację na temat 
swoich powiązań z polskim ruchem oporu. Dokumentację tę skonfi skowało gestapo w dniu 
aresztowania Schelihy; ibidem, k. 61: powojenny dokument zawierający pisemne oświad-
czenie współpracownika Schelihy, Carla Helfricha. Helfrich twierdzi w nim, że Scheliha 
miał podczas wojny kontakty z polskim rządem w Londynie, które utrzymywał poprzez 
dyplomatę szwajcarskiego Carla Jacoba Burckhardta. Przesłuchiwany przez gestapo w spra-
wie Schelihy Carl Helfrich wyraża w  swoim oświadczeniu przekonanie, że prawdziwym 
powodem aresztowania Schelihy były jego nielegalne kontakty z polskim ruchem oporu. 



Wstęp 9
grupą opozycyjną Czerwona Kapela. O jej istnieniu Scheliha prawdopodobnie 
nie miał w ogóle pojęcia9, a jedynym dowodem na prawdziwość tych oskarżeń 
było wymuszone torturami przyznanie się do winy10. Dochodzenie prowadził 
m.in. prokurator Manfred Roeder, zbrodniarz znany ze stosowania brutalnych 
metod podczas przesłuchań11. Oskarżenia te stały się też ofi cjalnym powodem 
zamordowania Schelihy z wyroku hitlerowskiego sądu 22 grudnia 1942 roku12.

Zgodnie ze stereotypowymi wyobrażeniami o stosunku Niemców do faszy-
zmu wydawać by się mogło, że pamięć takiego człowieka zostanie publicznie 
uhonorowana, a rodzina będzie mogła być dumna z  jego czynów. Miało być 
jednak inaczej. Po wojnie wdowa po Rudolfi e, Maria Louisa von Scheliha, 
zwróciła się z  prośbą do Regionalnego Urzędu Odszkodowań Wojennych 
(Bezirksstelle für die Wiedergutmachung) w Stuttgarcie o rehabilitację męża. Urząd 
wniosek odrzucił, uzasadniając, że zbrodniarz i zdrajca Scheliha słusznie został 
skazany na karę śmierci13. Takie stanowisko urzędu pozbawiło żonę i córki 
śląskiego dyplomaty świadczeń socjalnych, w konsekwencji znalazły się w bar-
dzo trudnej sytuacji materialnej. Przez kilkadziesiąt kolejnych lat żona Rudolfa 
Schelihy wielokrotnie podejmowała bezskuteczne próby rehabilitacji męża. 

Po kolejnym odwołaniu Marii Louisy von Schelihy niemiecki MSZ w 1990 
roku ponownie zlecił ekspertyzę w tej sprawie. Opracowujący ją ministerialni 
prawnicy doskonale znali liczne powojenne oświadczenia wybitnych bojow-
ników polskiego i niemieckiego ruchu oporu – dowodziły one jednoznacznie 
zasług i bezkompromisowej antyhitlerowskiej postawy Schelihy14. Mimo to 

9 PAAA, B. 100, Bd. 1729, k. 31: pismo Haralda Poelchau do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych (Auswärtige Amt) z 1 września 1955 r. 

10 PAAA, B. 100, Bd. 1729, k. 17: pisemne oświadczenie Herberta Schaffarczyka na 
temat Rudolfa von Schelihy z 21 lipca 1952 r. Schaffarczyk stwierdza w nim, że wszystkie 
zeznania Schelihy były wymuszone przez funkcjonariuszy gestapo za pomocą najbardziej 
brutalnych tortur. Jego zdaniem Schelisze odmówiono podczas procesu również prawa do 
obrońcy; ibidem, k. 61: dokument, w którym również Carl Helfrich twierdzi, że zeznania 
Schelihy wymuszone zostały torturami.

11 U. Sahm, Rudolf von Scheliha.., s. 192, 202; S. Roloff, Die Entstehung der Roten Kapelle 
und die Verzerrung ihrer Geschichte im Kalten Krieg, w: Rote Kapellen – Kreisauer Kreise – Schwarze 
Kapellen. Neue Sichtweisen auf den Widerstand gegen die NS-Diktatur 1938–1945, K.H. Roth, 
A. Ebbinghaus (Hrsg.), Hamburg 2004, s. 204. Działalność Manfreda Roedera znana była 
również w Polsce, np.: H. Użycka, Manfred Roeder „przezwycięża przeszłość”. Kłamstwa Oświę-
cimskie, „Za Wolność i Lud” [dalej: „ZWiL”] 1973, nr 40, s. 12.

12 U. Sahm, Rudolf von Scheliha…, s. 225 (zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego 
dzielnicy Charlottenburg w Berlinie z 20 marca 1951 r.). Na temat Rudolfa von Schelihy 
pisali również: K. Ruchniewicz, Rudolf von Scheliha – niemiecki dyplomata przeciw Hitlerowi, 
„Zbliżenia Polska–Niemcy” 1999, nr 1; G. Rosiejka, Die Rote Kapelle. „Landesverrat” als 
antifaschistischer Widerstand, Hamburg 1986; G. Kegel, In den Stürmen unseres Jahrhunderts. 
Ein deutscher Kommunist über sein ungewöhnliches Leben, Berlin 1984.

13 PAAA, B. 100, Bd. 1729, k. 11: decyzja Regionalnego Urzędu Odszkodowań Wojen-
nych w Stuttgarcie skierowana do Marii Louisy von Schelihy.

14 PAAA, B. 100, Bd. 1729, k. 61. Ulrich Sahm również przywołuje kilkadziesiąt innych 
dokumentów jednoznacznie świadczących o bohaterskiej pomocy udzielanej Polakom przez 
Rudolfa von Schelihę znajdujących się w prywatnym archiwum Marii Louisy von Schelihy 
– zob. U. Sahm, Rudolf von Scheliha…, s. 117 i nn.
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prawnicy MSZ uznali te dokumenty za niekompletne lub bezwartościowe. 
Choć nie było w nich żadnej informacji czy nawet śladu, który pozwalałby 
podejrzewać Schelihę o współpracę z wywiadem radzieckim, prawnicy obsta-
wali przy tych pomówieniach. Dla nich wiarygodne były jedynie zeznania prze-
słuchujących go w 1942 roku funkcjonariuszy gestapo i prawników, którzy 
postawili Schelisze nieprawdziwe zarzuty15. To na ich podstawie odmówiono 
po raz kolejny w 1990 roku „zdrajcy” Schelisze prawa do rehabilitacji16.

Wdowa nie dawała za wygraną. W  1992 roku ponownie zwróciła się 
do Wydziału Odszkodowań Krajowego Urzędu Wynagrodzeń i  Emerytur 
(Wiedergutmachungsstelle des Landesamtes für Besoldung und Versorgung) w Badenii-
-Wirtembergii z prośbą o rehabilitację męża. Jednak decyzją z 15 lutego 1993 
roku urząd wniosek odrzucił. W uzasadnieniu podpisanym przez jego naczel-
nego dyrektora (Leitender Regierungsdirektor) Marschalla znalazł się taki akapit:

„Proces zrekonstruowano na podstawie zeznań funkcjonariuszy gestapo 
biorących udział w  dochodzeniu w  1942 roku. Twierdzą oni, że Scheliha 
został słusznie skazany, ponieważ uprawiał za pieniądze szpiegostwo na 
rzecz Związku Radzieckiego. Zdaniem funkcjonariuszy gestapo proces był 
toczony z wielką starannością, otwartością i  ze wzorowym zachowaniem 
procedur obowiązujących we wszystkich państwach prawa. Zagwarantowana 
mu została również obrona. Funkcjonariusze gestapo zapewnili, że ludzka 
godność oskarżonego w żadnym momencie dochodzenia nie została pogwał-
cona”17. Natomiast „sam fakt zdrady państwa przez urzędnika państwowego 
prowadzi bezpośrednio do utraty świadczeń socjalnych zarówno dla niego, 
jak i jego rodziny”18. 

Interesujące jest również to, że te pozbawione jakichkolwiek dowodów 
pomówienia odżyły w prasie niemieckiej jeszcze w 1996 roku19. Przeciwstawienie 

15 PAAA, B. 100, Bd. 1729, k. 50: oświadczenie notarialne byłego prokuratora general-
nego Wehrmachtu (Chef der Reichskriegsanwaltschaft) Alexandra Kraella z 30 marca 1953 r. 
zapewniające o nienagannym przeprowadzeniu śledztwa i procesu sądowego.

16 PAAA, B. 118, Bd. 1099, k. npag.: Pismo urzędnika Grabherra dotyczące rehabilitacji 
Rudolfa von Schelihy. 

17 PAAA, B. 118, Bd. 1099, k. npag.: dokument z 15 lutego 1993 r. zawierający sta-
nowisko Wydziału Odszkodowań Krajowego Urzędu Wynagrodzeń i Emerytur w Badenii-
-Wirtembergii w sprawie możliwości rehabilitacji Rudolfa von Schelihy. 

18 Ibidem.
19 Jak trwałe okazały się wymyślone niegdyś przez gestapo oskarżenia, świadczy 

medialna dyskusja, która wywiązała się jeszcze w 1996 r. Schelihę oskarżył wówczas ponow-
nie na łamach „Frankfurter Allgemeine Zeitung” [dalej: „FAZ”] Heinz Höhne o płatne 
szpiegostwo na rzecz Sowietów. Höhne wyrażał w  tym tekście również przekonanie, że 
dochodzenie przeciwko Schelisze miało być prowadzone uczciwie i bez aktów gwałtu. Zob. 
H. Höhne, Ilse Stöbe und Legationsrat von Scheliha, „FAZ” 1996, nr 3, s. 5. W tych oskarże-
niach wtórował mu Helmuth Wenck, który również stawiał Rudolfowi Schelisze zarzuty 
sprzedawania informacji wywiadowi radzieckiemu. Zob. H. Wenck, Quellen über Scheliha (II), 
„FAZ” 1996, nr 9, s. 31. W obronie Rudolfa von Schelihy ukazało się wówczas wiele innych 
tekstów, m.in.: U. Sahm, Quellen über Scheliha (I), „FAZ” 1996, nr 9, s. 31; T. Ritscher-von 
Scheliha, Primäre und sekundäre Literatur über Scheliha, „FAZ” 1996, nr 11, s. 8. Wcześniej 
z dużą sympatią pisała o Schelisze Antonia von Alten – zob. A. Alten, Dem Mord folgte der 
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się Rudolfa Schelihy reżimowi hitlerowskiemu uhonorowano jako bohaterski 
czyn ostatecznie dopiero w 2000 roku20. 

Historia śląskiego arystokraty nie była jednostkowym przypadkiem. 
Podjąłem próbę wykazania, że w podobnej sytuacji znalazły się rodziny tysięcy 
wymordowanych przeciwników reżimu. Pokazałem, w jaki sposób Republika 
Federalna Niemiec skazywała ich przez całe dziesięciolecia na nędzę i  spo-
łeczny ostracyzm. Omówiłem długi i mozolny proces ich rehabilitacji, który 
zakończył się dopiero we wrześniu 2009 roku, kiedy to Bundestag zrehabili-
tował mocą ustawy zdrajców wojny. Wtedy to uchylono bodaj ostatnie poli-
tyczne wyroki III Rzeszy. 

To właśnie rozdźwięk między ofi cjalnymi zapewnieniami o powszechnym 
potępieniu reżimu hitlerowskiego a utrzymującymi się aż do współczesności 
przejawami niechęci czy nawet pogardy wobec dysydentów III Rzeszy stał się 
inspiracją do napisania niniejszej pracy.

Jest w niej mowa po części o wielu zdarzeniach powszechnienie znanych. 
W momencie utworzenia nowego państwa zachodnioniemieckiego, a nawet 
już wcześniej, jego społeczeństwo skoncentrowało swoje siły na odbudo-
wie kraju i następnie utrwaleniu dobrobytu. Jak można przypuszczać, dzisiaj 
większość Niemców zdaje sobie sprawę, że do realizacji tego celu zaangażo-
wano dawnych aktywistów reżimu III Rzeszy. Zjawisko to jest w  pewnym 
stopniu zrozumiałe. Niemcy w  1945 roku leżały w  gruzach, a  odbudowa-
nie infrastruktury państwa na wielu poziomach nie było zadaniem łatwym. 
Tym bardziej, że trochę później ukonstytuowane Niemcy Zachodnie targane 
były konfl iktami wewnętrznymi i  prawicowymi tęsknotami. Na te tenden-
cje z wielką podejrzliwością patrzyli alianci, długo jeszcze kontrolujący życie 
polityczne Niemiec Zachodnich. Próba asymilacji dawnych aktywistów reżimu 
hitlerowskiego przez demokratyczne struktury nowego państwa wydaje się 
logiczna i uprawniona.

Powszechny ich powrót nie jest więc tajemnicą, choć skala tego zjawiska 
została opisana dopiero w ostatnich latach. W niemieckiej literaturze przed-
miotu pojawiała się znaczna liczba publikacji, które udowodniły personalne 
kontynuacje w różnych obszarach życia publicznego i gospodarczego Republiki 
Federalnej21. 

Rufmord. Nach mehr als fünfzig Jahren ist der Diplomat Rudolf von Scheliha rehabilitiert, „FAZ” 
1995, nr 300, s. 10; zob. także M. Quoirin, Spätes Recht dank der Detektivarbeit eines Diplo-
maten, „Kölner Stadt-Anzeiger” z 26 października 1995 r., s. 6. O problemach związanych 
z rehabilitacją Schelihy pisał jeszcze w 2012 r. Rainer Blasius – zob. R. Blasius, Vom anderen 
Widerstand, „FAZ” 2012, nr 167, s. 9. 

20 E. Conze, N. Frei, P. Hayes, M. Zimmermann (Hrsg.), Das Amt und die Vergangen-
heit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik, München 2012, s. 569; 
H.M. Kloth, Im Dienst gegen Hitler, w: Die Gegenwart der Vergangenheit. Der lange Schatten des 
Dritten Reichs, S. Aust, G. Spröl (Hrsg.), Reinbeck bei Hamburg 2005, s. 368.

21 Na przykład: R. Giordano, Die zweite Schuld oder von der Last Deutscher zu sein, Berlin 
1990; J. Perels, Entsorgung der NS-Herrschaft? Konfl iktlinien im Umgang mit dem Hitler-Regime, 
Hannover 2004; N. Frei (Hrsg.), Transnationale Vergangenheitspolitik. Der Umgang mit deutschen 
Kriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Göttingen 2006; tenże, 1945 und wir. 
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Trudno jednak przypuszczać, że przedstawiciele dawnych elit, którzy 

w przytłaczającej większości uniknęli odpowiedzialności za swoje nikczemne 
czyny w czasach III Rzeszy, zmienili po 8 maja 1945 roku poglądy; że nagle 
obudziły się w nich inne uczucia, wyobrażenia o świecie czy systemy warto-
ści. Można raczej przyjąć, że utrzymali przede wszystkim swój punkt widze-
nia na społeczeństwo i istniejące w nim podziały na sojuszników i wrogów22.

Fenomen powrotu dawnych elit znany jest również w naszym kraju, tym 
bardziej że część niemieckich prac na ten temat przetłumaczona została na 
język polski23. Ale już nawet w  czasach komunistycznych prasa opisywała 
wiele razy tendencje restauracyjne w Republice Federalnej Niemiec. Ukazały 
się wówczas liczne książki na ten temat24.

Autorzy zajmujący się tym zagadnieniem współcześnie z zażenowaniem 
postrzegają obecność elit w  powojennym życiu Republiki Federalnej jako 
kompromitujące zjawisko. Sprawa ta nie budzi jednak emocji. Większość 
autorów przyjmuje bowiem, że nie zostawiło ono żadnych poważniejszych 
śladów w życiu politycznym Republiki Federalnej i nie doszukują się w tym 

Das Dritte Reich im Bewußtsein der Deutschen, München 2005; J. Friedrich, Die kalte Amnestie, 
NS-Täter in der Bundesrepublik, Frankfurt am Main 1984; P. Reichel, Vergangenheitsbewältigung 
in Deutschland. Die Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur von 1945 bis heute, München 2001; 
E. Conze, N. Frei, P. Hayes, M. Zimmermann (Hrsg.), Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche 
Diplomaten…; S.A. Glienke, V. Paulmann, J. Perels (Hrsg.), Erfolgsgeschichte Bundesrepublik? Die 
Nachkriegsgesellschaft im langen Schatten des Nationalsozialismus, Göttingen 2008; M. Schwartz, 
Funktionäre mit Vergangenheit. Das Gründungspräsidium des Bundesverbandes der Vertriebenen und 
das „Dritte Reich”, München 2012; M. Görtemaker, Ch. Safferling (Hrsg.), Die Rosenburg: Das 
Bundesministerium der Justiz und die NS-Vergangenheit – eine Bestandsaufnahme, Göttingen 2013.

22 I tak np. Manfred Roeder jeszcze w połowie lat sześćdziesiątych w rozmowie z fran-
cuskim dziennikarzem Gillesem Perraultem miał powiedzieć, że jedyną sprawą, której 
żałuje z  czasów hitlerowskich, jest ta, iż wszyscy jego przeciwnicy polityczni nie zostali 
skazani na karę śmierci – zob. H. Grosse, Ankläger von Widerstandskämpfern und Apologet 
des NS-Regimes nach 1945 – Kriegsgerichtsrat Manfred Roeder, „Kritische Justitz” 2005, nr 1, 
s. 53. Natomiast ofi cer, który wyraźnie przyczynił się do likwidacji próby zamachu stanu 
z 20 lipca 1944 r., późniejszy generał Otto Remer, jeszcze w 1984 r. napisał do redakcji 
tygodnika „Der Spiegel”: „Jestem dumny z tego, że miałem decydujący udział w obaleniu 
zamachu stanu z 20 lipca 1944 roku. Gdybym stanął dziś przed podobnym dylematem, 
postąpiłbym bez wahania jak wówczas. Zachowałbym się tak samo, nawet gdybym wie-
dział, że czeka na mnie za to kara śmierci. Jestem dumny z  tego, że uniemożliwiłem te 
plany. Ci ludzie kierowali się bezprzykładną arogancją i pogardą ludzkiej godności”. Zob. 
O. Remer, Brief, „Der Spiegel” 1984, nr 32, s. 12; także: J. Perels, Entsorgung der NS-Herr-
schaft?..., s. 147; P. Reichel, op.cit., s. 110.

23 N. Frei, Kariery w półmroku. Hitlerowskie elity po 1945 roku, Warszawa 2011. W przy-
gotowaniu jest wydanie tłumaczenia wspomnianej książki: E. Conze, N. Frei, P. Hayes, 
M. Zimmermann (Hrsg.), Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten… 

24 Prace te miały w większości charakter propagandowy i dlatego są po części zdez-
aktualizowane, np.: A. Dróżdżyński, J. Zaborowski, Oberländer: przez „Ostforschung” wywiad 
i NSDAP do rządu NRF, Poznań 1960; J. Zaborowski, Dr Hans Globke, urzędnik III Rzeszy, 
Poznań 1961; A.J. Kamiński, Neohitleryzm. Ideologia, propaganda, formy działania i warunki 
rozwoju ruchu neohitlerowskiego, Poznań 1962; K. Kąkol, Zbrodnia nie ukarana. Ściganie zbrod-
niarzy hitlerowskich w RFN (1959–1969), Warszawa 1970; M. Podkowiński, Od Adolfa Hitlera 
do Adolfa von Thaddena. Konfrontacje z przeszłością, Warszawa 1971. 
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poważniejszych konsekwencji. Jak napisał jeden ze współczesnych politologów 
niemieckich, tendencje restauracyjne miały taki wpływ na życie polityczne 
Republiki Federalnej, jak „pisk mew na bieg statku oceanicznego”25.

W niniejszej książce podjąłem próbę wykazania, że wyobrażenie to nie jest 
prawdziwe. Starałem się udowodnić główną, postawioną przez siebie, hipo-
tezę, że istnieje wyraźna korelacja między Adenauerowskim „cudem gospodar-
czym” i wielopłaszczyznowymi, późniejszymi sukcesami Republiki Federalnej 
a dyskryminacją dysydentów III Rzeszy po 1945 roku, że utrzymywane przez 
dziesięciolecia społeczne przekonanie o kryminalnym charakterze działań opo-
zycji antyhitlerowskiej nie było przypadkiem, zaniedbaniem czy zabiegiem 
okoliczności, tylko skutkiem określonej polityki. 

To Walter Dirks już w latach pięćdziesiątych na łamach „Frankfurter Hefte” 
sformułował pogląd, że restauracja życia politycznego nie wynikała tylko 
z odzyskiwania wpływów przez dawne elity funkcyjne. Wręcz przeciwnie, jego 
zdaniem, dla przywrócenia autorytarnego systemu władzy to właśnie dawni 
członkowie partii faszystowskiej posiadali szczególne kompetencje i dlatego 
też tak chętnie byli włączani w struktury nowego państwa26. Jak można sądzić, 
proces reintegracji dawnych elit III Rzeszy zdynamizował jeszcze jeden ele-
ment: otóż tym środowiskom państwo kierowane przez Konrada Adenauera 
dało niejako drugą szansę, tym samym zapewniając sobie ich wdzięczność, 
lojalność i zaangażowanie w proces odbudowy. Starałem się pokazać, że rzeczy-
wiście elity te stały się fundamentem i motorem sukcesu Republiki Federalnej. 

Do masowego powrotu elit funkcyjnych w  różne struktury państwa 
konieczne było jednak społeczne przekonanie o  ich niewinności i  rzetelno-
ści. Ugruntowywano więc mit, że owe elity działały na rozkaz Adolfa Hitlera 
i  jego najbliższego otoczenia. Wierzono, że społeczeństwo niemieckie nie 
miało możliwości sprzeciwienia się rządom dyktatora27. Postawa dysyden-
tów w  III Rzeszy była oczywistym zaprzeczeniem tej tezy. Wywoływali oni 
irytację, ponieważ byli oczywistym oskarżeniem społeczeństwa niemieckiego 
o zaniechanie moralnego obowiązku sprzeciwu wobec zbrodni hitlerowskich. 
Przeszkadzali tym, którzy bezmyślnie albo z wyrachowania podporządkowali 
się niegdyś ideologii reżimu hitlerowskiego. I w mniejszym lub większym 
stopniu współuczestniczyli w jego ekscesach. Środowiska dawnych elit hitle-
rowskich z czasem utworzyły tak silne grupy interesów, że – posługując się 
różnymi instrumentami – potrafi ły wymusić kontynuację dyskryminacji dysy-
dentów III Rzeszy w Republice Federalnej Niemiec. Dawne elity potrafi ły

25 H.-P. Schwarz, Die Ära Adenauer. Gründerjahre der Republik 1949–1957, Stuttgart, 
Wiesbaden 1981, s. 447.

26 W. Dirks, Der restaurative Charakter der Epoche, „Frankfurter Hefte” 1950, nr 9, s. 950.
27 Pisał o tym np. Klaus Bachmann – K. Bachmann, Długi cień Trzeciej Rzeszy. Jak Niemcy 

zmieniali swój charakter narodowy, Wrocław 2005, s. 52. Poseł do Bundestagu Jan Korte za 
inicjatora tego mitu uważa Alberta Speera, który w ten sposób bronił się podczas procesu 
w Norymberdze. Zob. J. Korte, Was ist Kriegsverrat, w: Kriegsverrat. Vergangenheitspolitik in 
Deutschland. Analysen, Kommentare und Dokumente einer Debatte, J. Korte, D. Heilig (Hrsg.), 
Berlin 2011, s. 52.
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nawet umacniać społeczne przekonanie, że działania dysydentów w III Rzeszy 
miały charakter kryminalny.

W tym sensie można twierdzić, że sukces Republiki Federalnej Niemiec 
odbywał się w  części kosztem godności i najbardziej elementarnych, mate-
rialnych interesów dawnych przeciwników reżimu hitlerowskiego – w moim 
przekonaniu tej najbardziej wartościowej części społeczeństwa niemieckiego. 
I to jest podstawowa, nowa, w stosunku do istniejącej historiografi i, hipoteza, 
którą starałem się na łamach tej książki udowodnić. 

Moim celem było też wykazanie, że siła dyskryminacji dysydentów 
III Rzeszy po 1945 roku była funkcją powoli ewoluującej kultury politycznej 
społeczeństwa niemieckiego. Kultury politycznej rozumianej jako dominujące 
pryncypia, normy, oceny, wartości, świadomie i nieświadomie stosowane do 
wyboru społecznych i politycznych rozwiązań. Podjąłem również próbę prze-
prowadzenia dowodu, że dominująca kultura polityczna w Republice Federalnej 
nosiła wyraźne rysy autorytarne znacznie dłużej niż dotychczas przyjmowano, 
choć wcale sobie tego nie uświadamiano, ani nie artykułowano. 

Stanąłem na stanowisku, że stosunek społeczeństwa niemieckiego do 
dysydentów III Rzeszy był tym obszarem, który uniknął propagandowych 
manipulacji i  stanowił ideologicznie niezdeformowaną przestrzeń kultury 
politycznej. Złożyły się na to dwa podstawowe czynniki. Stosunkowo wcze-
śnie ofi cjalnie uhonorowany wąski wycinek sprzeciwu antyfaszystowskiego, 
jakim była próba zamachu stanu z 20 lipca 1944 roku, i uznanie go za jedyny 
przejaw Oporu w III Rzeszy. To odwróciło uwagę od problemu. Drugim czyn-
nikiem było raczej nikłe zainteresowanie międzynarodowej opinii publicznej 
losami przeciwników reżimu hitlerowskiego. Przy niejako spuszczonej kur-
tynie ujawniły się rzeczywiste, a nie deklarowane, dominujące cechy kultury 
politycznej Republiki Federalnej. I tu mam pełną świadomość kontrowersji, 
jakie ten instrument badawczy może wywołać, ale zamierzam dowieść słusz-
ności zastosowanej metody.

Początkowo potępiano wszystkie grupy przeciwników dawnego reżimu, 
również tych, którzy uczestniczyli w próbie zamachu z 20 lipca 1944 roku. 
Wymownym przykładem takiej postawy była odmowa przyznania świadczeń 
socjalnych wdowie po jednym z  głównych uczestników zamachu generale 
Helmucie von Stieffi e. Nie mogła ona ich otrzymać jeszcze kilkanaście lat 
po wojnie, ponieważ jej mąż uchodził za kryminalistę słusznie skazanego na 
śmierć28. Przedstawiłem długi proces rehabilitacji różnych środowisk i grup 
dysydentów, który był wynikiem rosnącej politycznej akceptacji przeciwni-
ków III Rzeszy przez elity polityczne Republiki Federalnej. Najdłużej, bo do 
2009 roku, trwała rehabilitacja osób skazanych za zdradę wojny. Ludzi, którzy 
odważyli się w Wehrmachcie na różne formy politycznej kontestacji.

Obawy posłów do Bundestagu przed rehabilitacją żołnierzy Wehrmachtu, 
którzy sprzeciwili się reżimowi, wynikały również z niepokoju przed reakcją

28 S. Löfl ler, Rente für Witwe eines am 20. Juli Beteiligten. Das Bundessozialgericht entschied 
neunjährigen Rechtsstreit, „Kölner Stadt-Anzeiger” 1960, nr 166, s. 8.



Wstęp 15
związków kombatantów29. Niesprawiedliwe byłoby generalne posądzenie lojal-
nych do końca żołnierzy niemieckich o zbrodnie. Ale w zdecydowanej większo-
ści byli oni świadkami mordów popełnianych przez Wehrmacht i aparat terroru 
III Rzeszy30. Moim zdaniem, mieli oni jednak moralny obowiązek odmówić 
hitlerowskiemu reżimowi wierności i  posłuszeństwa. Ponieważ w  przytła-
czającej większości tego nie zrobili, ich postawę można dzisiaj interpretować 
jako moralną kompromitację. W czasach III Rzeszy – co oczywiste – żołnierze 
kierowali się zupełnie inną kulturą polityczną, innymi wyobrażeniami o pra-
wach państwa do realizacji interesów elit kosztem pojedynczych obywateli, 
czy też przekonaniem o konieczności bezwzględnej lojalności wobec państwa. 
Żołnierze byli zaślepieni ideologią i propagandą, ulegali euforycznemu kultowi 
wodza. Zagrożeni byli również drakońskimi represjami stosowanymi przez 
sądownictwo wojskowe. Potępianie ich zatem z dzisiejszej perspektywy jest 
moralnie trudne.

Gdyby jednak większość żołnierzy i ofi cerów konsekwentnie sprzeciwiała 
się szaleństwom reżimu już na początku, dalsze kontynuowanie zbrodni hitle-
rowskich byłoby prawdopodobnie niemożliwe. Na ten sprzeciw stać było tylko 
nielicznych i dlatego można się było spodziewać, że ich czyn w Republice 
Federalnej zostanie w szczególny sposób uhonorowany. Stało się jednak inaczej. 

Stosunek społeczeństwa Niemiec Zachodnich do dysydentów nie był jakąś 
mało istotną sprawą na marginesie życia politycznego – już tylko z  tego 
powodu, że dotykała ona znacznej liczby pomordowanych i  setek tysięcy 
członków ich rodzin. O  powadze problemu świadczą również pełne emo-
cji dyskusje, jakie na temat postrzegania Oporu (Widerstand)31 i dysydentów 
III Rzeszy toczono na forum Bundestagu przez 60 lat, i to w gruncie rzeczy 
od pierwszego jego posiedzenia32. Aby pokazać, jak gwałtowne były to spory, 
w pracy przytaczane są fragmenty protokołów wielu debat parlamentarnych. 

29 Wypowiedź Ludwiga Baumanna – zob.: F. Burschel, Deserteure als Hoffnung für den 
Frieden, „Süddeutsche Zeitung” [dalej: „SZ”] z 31 maja 1995 r., s. 2; H. Prantl, Der Mann, 
der nicht töten kann, „SZ” z 28 lutego 2003 r., s. 3.

30 PA-DB, P.p.p. IV/170, k. 8552, [wypowiedź posła Adolfa Arndta z SPD].
31 Tłumaczenie pojęcia Widerstand nie jest proste. Termin opozycja nie oddaje drama-

tyzmu i niebezpieczeństwa, z  jakim skonfrontowani byli dysydenci III Rzeszy. Opozycja 
kojarzy się raczej z  aktywnością polityczną w  systemach parlamentarnych. Rzadziej ter-
min ten używany jest w kontekście działań na rzecz przeprowadzenia zbrojnego zamachu 
stanu czy zamordowania głowy państwa. W polskiej literaturze spotkać można pojęcie 
ruch oporu jako określenie na działania dysydentów III Rzeszy, ale i ono nie wydaje się 
do końca adekwatne. Pojęciowo kojarzone jest z działaniami podejmowanymi przeciwko 
niemieckiemu okupantowi w innych krajach Europy. Były to zjawiska biegunowo odmienne 
od inicjatyw dysydentów III Rzeszy. Pojęcie ruch oporu niesie również skojarzenia mocno 
zawężające szerokie spektrum działań antyreżimowych w III Rzeszy. Dlatego zdecydowa-
łem się na stosowanie terminu Opór uznając, że obejmuje on najszersze formy sprzeciwu 
wobec hitleryzmu. 

32 Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Bundestagu 7 września 1949 r. otworzył jako 
poseł senior pochodzący z Legnicy, dysydent III Rzeszy, Paul Löbe. Kiedy w przemówieniu 
tylko wspomniał, że „Opór był patriotycznym czynem”, spotkało się to natychmiast ze zło-
wrogimi protestami posłów prawicowych. Zob. PA-DB, P.p.p. I/1 z 7 września 1949 r., k. 1.
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To właśnie debaty plenarne niemieckiego Bundestagu  i posiedzenia innych 

jego gremiów stały się jednym z  głównych fundamentów źródłowych tej 
pracy. Uważam, że analiza wypowiedzi posłów w parlamencie uprawnia do 
formułowania sądów o stanie politycznej świadomości całego społeczeństwa. 
I  to nie tylko dlatego, że parlament z  jego ustawodawczymi, kontrolnymi, 
wyborczymi i  reprezentacyjnymi funkcjami jest centralną instytucją demo-
kratycznego państwa. Nawet jeśli w tym systemie istnieją inne, jak rząd czy 
administracja państwowa, to parlament stanowi jądro, substancjonalny śro-
dek układu rządzenia. Jest reprezentantem suwerena i wyraża jego poglądy, 
które panują w społeczeństwie. Ale do jego kluczowych zadań należy również 
ich kształtowanie. 

Nie zmienia to faktu, że naczelnym zadaniem parlamentu jest jednak kre-
owanie szeroko pojętej polityki państwa, zgodnie z empirycznie odczuwaną 
wolą społeczeństwa. W  systemie demokracji proceduralnej wyborcy ocze-
kują od swoich posłów, że na forum parlamentu będą kierowali się ich zda-
niem i będą wobec nich lojalni. Poseł powinien intuicyjnie uwrażliwić się na 
nastroje społeczne i nieomal sejsmografi cznie na nie reagować33. Założyłem: 
jeśli prawicowi parlamentarzyści byli przekonani, że większość ich elekto-
ratu jest przeciwna rehabilitacji dysydentów III Rzeszy, a  tym bardziej ich 
heroizowaniu, to takie też stanowisko reprezentowali w Bundestagu. Ale od 
początku aktywni byli też parlamentarzyści czujący się obrońcami interesów 
dysydentów – choćby przypomnieć tylko postacie Georga Augusta Zinna, 
Adolfa Arndta czy Rudolfa Kohla. Reprezentowali oni lewicowy elektorat 
i zapewne środowiska dawnych ofi ar reżimu. 

Parlamentarzysta najczęściej podejmuje takie działania, które spotkają się 
z pozytywnymi reakcjami jego politycznej klienteli, dawnej i potencjalnej. Te 
oczekiwania wyborców mogą być z jednej strony weryfi kowane przez badania 
opinii publicznej, ale z drugiej strony wynikać również z osobistego wyczucia 
polityka w stosunku do swojego elektoratu. 

Oczywiście, nie wszyscy kierują się takimi oportunistycznymi motywa-
cjami34. Część polityków stara się kierować określonymi ideałami społecznymi 
czy chrześcijańskimi, próbuje kreować polityczną rzeczywistość. Posłowie 
mogą podejmować próby rekonfi guracji światopoglądu swojego elektoratu, 
działania informacyjne czy wręcz wychowawcze. Jednak ich poczynania 
muszą się mieścić w określonych ramach i być obliczone na określoną grupę 
wyborców. Dalsza zawodowa egzystencja posła zależy od tego, w jakim stop-
niu uda mu się w  te oczekiwania utrafi ć, jaki wizerunek stworzy w oczach
swoich wyborców.

33 E. Fraenkel, Deutschland und die westlichen Demokratien, Frankfurt am Main 1990, 
s. 48, 68; Ch. Schwaabe, Die deutsche Modernitätskrise. Politische Kultur und Mentalität von der 
Reichsgründung bis zur Wiedervereinigung, München 2005, s. 467.

34 Za przykład może posłużyć „polityka wschodnia” (Ostpolitik) kanclerza Willy’ego 
Brandta, którą przeprowadził wbrew woli większości wyborców. Również kanclerz Gerhard 
Schröder przeprowadził reformę świadczeń socjalnych „Agenda 2010” mimo sprzeciwu 
większości wyborców, co niewątpliwie przyczyniło się do jego klęski wyborczej w 2005 r. 
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Najczęściej partie polityczne koncentrują się na zdobywaniu poparcia dla 

swoich działań i  reprezentujących ją konkretnych ludzi. Tutaj funkcjonują 
dokładnie takie same mechanizmy jak w ekonomii. Producent stara się swoje 
produkty maksymalnie dostosować do oczekiwań nabywców, bo jedynie wów-
czas przyniosą korzyści. Podobnie politycy starają się dopasować sposoby 
autoprezentacji do oczekiwań wyborców. Dążą do takiego kształtowania swo-
jego obrazu i sylwetki, aby możliwie najbardziej odpowiadała oczekiwaniom 
elektoratu.

Aby zdobyć poparcie, partie muszą w ważnych sprawach wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom wyborców. Podobnie też reprezentujący je politycy w swoich 
wystąpieniach reagują na kolektywne oczekiwania elektoratu, a głoszone sta-
nowiska są funkcją społecznych poglądów. Natomiast w systemie demokra-
cji proceduralnej żadna partia nie może sobie pozwolić na poglądy, którym 
przeciwny jest jej obecny czy potencjalny elektorat35.

Poważnym nadużyciem byłoby twierdzenie, że dla wyborcy jedynym kryte-
rium oceny polityka jest możliwość utożsamiania się z tymi elementami pro-
gramu politycznego, których jest on eksponentem. Odgrywają tu rolę różne 
partykularne interesy, obiegowe opinie czy akceptacja politycznych projek-
tów. Niemniej preferencje wynikające z podobieństwa światopoglądów mają 
swój ogromny udział. Do otrzymania mandatu poselskiego nie wystarcza też 
zawodowa kompetencja i słuszność zamierzeń. Najważniejsze jest wrażenie, 
jakie wywołuje się na wyborcach i ich osobiste preferencje, i politycy muszą 
się możliwie jak najlepiej do nich dostosować. 

W pracy zacytowałem fragmenty współczesnych debat w Bundestagu, kiedy 
oczywiste i niepodlegające żadnym wątpliwościom argumenty za rehabilitacją 
dysydentów III Rzeszy w ogóle nie były przyjmowane do wiadomości przez 
reprezentantów partii chadeckich i liberalnych. Przypuszczalnie obawiały się 
one utraty poparcia części elektoratu, a przede wszystkim środowisk wete-
ranów, które tej regulacji były najbardziej przeciwne. 

Możemy więc uznać, że parlament jest miejscem ścierania się różnych 
poglądów wyrażanych przez poszczególne grupy wyborców. W  tym kontek-
ście w  pełni uzasadniony wydaje się pogląd wybitnego niemieckiego poli-
tologa Kurta a, że toczone tam dyskusje są reprezentatywne dla obserwacji 
ewolucji społecznych nastrojów i poglądów36. Albo jeszcze prościej, cytując 
Maxa Hachenburga: „Sumienie narodu przemawia ustami jego posłów” (Das 
Gewissen des Volkes spricht durch den Mund seiner Vertreter)37. 

W niniejszym opracowaniu przyjąłem więc założenie, że stosunek posłów 
do Bundestagu do dysydentów III Rzeszy był odwzorowaniem postaw

35 Zob. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii 
i praktyki politycznej, Lublin 2008; M. Chmaj, W. Sokół, M. Żmigrodzki, Teoria partii politycz-
nych, Lublin 2001; R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002.

36 K. Sontheimer, Deutschlands politische Kultur, München 1990, s. 119.
37 Cytował go poseł Otto Heinrich Greve (SPD) podczas debaty parlamentarnej – zob. 

PA-DB, P.p.p. I/229 z 11 września 1952 r., k. 10442. 
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społeczeństwa niemieckiego. Stąd też protokoły debat parlamentarnych i posie-
dzeń komisji Bundestagu stały się jego główną bazą źródłową i podstawą do 
wyciągania wniosków o  stanie i kondycji kultury politycznej społeczeństwa 
Niemiec Zachodnich. 

Praca składa się z  czterech części. Pierwsza ma charakter teoretyczny 
i zaczyna się od rozdziału poświęconego aparatowi metodologicznemu zwią-
zanemu z kulturą polityczną. Zostały w nim wprowadzone i określone pod-
stawowe pojęcia z  tego zakresu. Szczególnie istotne są tu pojęcia Subject 
Culture i Participant Culture, wprowadzone przez Gabriela Almonda i Sidneya 
Verbę. Na potrzeby niniejszych rozważań pojęcia te zostały nieznacznie zmo-
dyfi kowane w  stosunku do ich pierwotnych znaczeń. Ważna jest również 
metodologia Karla Rohego. Zwłaszcza jego rozróżnienia kultury politycznej 
symbolicznej i  kultury politycznej realiów. W  rozdziale drugim podjąłem 
próbę rekapitulacji stanu badań na temat ocen kultury politycznej współcze-
snych Niemiec przedstawionego w literaturze polskiej i niemieckiej. W szcze-
gólności zainteresowały mnie dyskusje na temat utrzymywania się autory-
tarnych tendencji w Republice Federalnej. W  rozdziale trzecim jest mowa 
o  różnych koncepcjach pojęcia Opór i gwałtownych sporach z  tym związa-
nych. Dyskusja toczyła się wokół kluczowego pytania: kogo należy uważać
za dysydenta? 

Druga część pracy stanowi próbę rekapitulacji tendencji restauracyjnych 
po II wojnie światowej w Republice Federalnej Niemiec. Jest tylko w pew-
nym stopniu kompilacyjna, ponieważ samodzielnie dotarłem do wyroków 
sądowych, materiałów prasowych i przede wszystkich debat parlamentarnych, 
które dla procesów restauracyjnych w Republice Federalnej miały istotne zna-
czenie. W rozdziale czwartym położony został nacisk na analizę konsekwen-
cji płynących z  ustawy określającej sposób realizacji artykułu 131 Ustawy 
Zasadniczej Republiki Federalnej. Dzięki jej regulacjom przedstawiciele daw-
nych elit hitlerowskich znaleźli się na kluczowych stanowiskach politycznych, 
gospodarczych, w policji i szkolnictwie wyższym. Wykazałem, w jaki sposób 
podjęte w Bundestagu decyzje uczyniły z dawnych elit potężną siłę polityczną 
i opiniotwórczą.

Z punktu widzenia sytuacji dysydentów III Rzeszy szczególne znaczenie 
miała restauracja systemu sądowniczego, która opisana została w rozdziale pią-
tym. Omówiłem okoliczności, które umożliwiły powrót większości prawników 
III Rzeszy na dawne stanowiska i które zapewniły im bezkarność za zbrodnie 
sądowe popełnione w czasach hitlerowskich; opisałem działania o charakterze 
propagandowym, jakie środowiska te podejmowały dla kreowania wyobrażeń 
o  jego rzetelności; pokazałem, jak skuteczne instrumenty do dalszej dyskry-
minacji dawnych dysydentów posiadało sądownictwo Republiki Federalnej. 
W rozdziale szóstym dowodzę, że środowiskiem szczególnie zainteresowanym 
dalszą kryminalizacją dysydentów byli dawni zbrodniarze hitlerowscy. To oni 
byli najbardziej zainteresowani utrzymaniem fi kcji, że wykonywali tylko rozkazy, 
od których nie było odwołania. Czym słabsza była pozycja dysydentów, tym 
większa była wiarygodność zapewnień dawnych zbrodniarzy o ich niewinności.
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W  rozdziale tym pokazałem sposób, w  jaki środowiska te zapewniły sobie 
bezkarność i jaką siłę polityczną stanowiły. 

W rozdziale siódmym (trzecia część pracy) przedstawiłem długi i dla dysy-
dentów zapewne bolesny proces odzyskiwania społecznej akceptacji. Natomiast 
w  rozdziale ósmym podjąłem próbę ukazania mechanizmów społecznego 
ostracyzmu wobec dysydentów III Rzeszy. Wskazałem na skutki praktyki 
sądowniczej, która zakładała legalność sądów III Rzeszy, a tym samym poli-
tycznych wyroków wydawanych w tamtym okresie. Omówiłem też kontrast 
sytuacji socjalnej dysydentów i zbrodniarzy hitlerowskich. 

Ewolucji poglądów na postawy przeciwników reżimu hitlerowskiego 
po zjednoczeniu Niemiec poświęcona została czwarta część opracowania. 
Problemami tymi zajmowano się przez prawie 20 lat – zarówno na forum 
Bundestagu, jak i w Komisji Prawnej (Rechtsausschuss). 

Problem konfl iktu dawnych elit funkcyjnych i dysydentów jest nie tylko nie-
miecki. Rozliczanie osób skompromitowanych przez autorytarne reżimy napo-
tykało problemy zarówno we Włoszech, jak i w Hiszpanii czy Francji. Analiza 
sytuacji elit funkcyjnych w  tych krajach wykracza poza ramy tej pracy. Nie 
znalazły swojego odbicia w tej książce również problemy reintegracji zbrod-
niarzy hitlerowskich w Niemieckiej Republice Demokratycznej38. Zjawisko to, 
w moim przekonaniu, nie miało większego wpływu na sytuację w Republice 
Federalnej zarówno przed, jak i po zjednoczeniu Niemiec. 

Warto zwrócić uwagę, że również w Polsce często utrudniano ukaranie 
sprawców zbrodni sądowych z  okresu komunizmu. Choć istniały poważne 
różnice w  sytuacji dysydentów u nas i w Republice Federalnej. W polskiej 
świadomości politycznej szczególną wartość przypisuje się wolności i posza-
nowaniu jednostki, a przeciwnicy reżimu komunistycznego byli nieomal heroi-
zowani. W każdym razie otaczał ich nimb równie oczywisty, jak pogarda dla 
ich oprawców. Z  tej perspektywy trudno sobie wyobrazić, że w Republice 
Federalnej mogło być zupełnie inaczej. Fakt ten dla polskiego czytelnika może 
być tym bardziej zaskakujący, ponieważ do politycznego zwyczaju Republiki 
Federalnej ostatnich dziesięcioleci należało podkreślanie wartości czynu bojow-
ników niemieckiego Oporu, zwłaszcza tego związanego z  próbą zamachu 
stanu z 20 lipca 1944 roku. 

Poza ramy tej pracy wykracza też analiza mechanizmów i czynników, które 
doprowadziły do oczywistej i  głębokiej przemiany świadomości politycznej 
społeczeństwa niemieckiego. Odbywała się ona etapami pod wpływem debat 
historycznych, głośnych procesów sądowych, jak rozprawa Adolfa Eichmanna 
czy procesy oświęcimskie. Niewątpliwy wpływ na te przemiany miały skandale 
polityczne, jak afera wokół Hansa Filbingera w 1978 roku czy ustąpienie prze-
wodniczącego Bundestagu Philippa-Hariolfa Jenningera w 1988 roku. Były to 

38 Kwestie te zostały szczegółowo omówione w pracy J. Foitzika (Hrsg.), Sowjetische 
Interessenpolitik in Deutschland 1944–1954, Dokumente, München 2012. Zob. także: A. Wolff-
-Powęska, Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010), 
Poznań 2011, s. 223 i nn.
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także wystawy o zbrodniach sądownictwa III Rzeszy pod tytułem „Ungesühnte 
Nazijustiz” czy wystawa o zbrodniach Wehrmachtu39. Kamieniami milowymi 
tego procesu było klękniecie kanclerza Willy’ego Brandta przed pomnikiem 
Bohaterów Getta w Warszawie, przemówienie prezydenta Richarda von 
Weizsäckera 8 maja 1985 roku w Bundestagu, spór historyków czy wreszcie 
budowa pomnika Holocaustu w Berlinie. Wydarzenia te niosły się głośnym 
echem w mediach i powoli wpływały na rekonfi gurację kultury politycznej 
społeczeństwa. Na przemianę świadomości politycznej wpływała również 
postawa obu Kościołów – ewangelickiego i katolickiego. Analiza impulsów 
dynamizujących ten proces była wielokrotnie opisywana również w literaturze 
polskiej, dlatego omawianie ich mogłoby mieć tylko kompilacyjny charakter40. 

Prezentowana praca jest próbą krytycznej analizy ewolucji kultury poli-
tycznej w Republice Federalnej Niemiec na przykładzie sytuacji dysydentów 
III Rzeszy w tym państwie. Z punktu widzenia niniejszych rozważań istotne 
jest, że wyrazem procesu przemian kultury politycznej była rehabilitacja kolej-
nych grup dysydentów III Rzeszy i wyraźna ewolucja w nastawieniu posłów 
do Bundestagu do przeciwników reżimu hitlerowskiego. Zmiany te znalazły 
fi nalny moment właśnie we wrześniu 2009 roku, kiedy zdecydowano się na 
jednogłośne [!] uchylenie z mocy ustawy ostatnich politycznych wyroków 
III Rzeszy41. 

W  książce opisane zostały polityczne artefakty, których przywołanie 
może nawet budzić skojarzenia z antyniemiecką propagandą czasów komu-
nistycznych. W tamtych czasach próbowano wyszukiwać w życiu politycznym 
Republiki Federalnej wyrwanych z kontekstu, kompromitujących zjawisk czy 
wydarzeń. Demonizowano je potem i wokół nich usiłowano budzić negatywne 
emocje do republiki bońskiej wśród polskich czytelników42.

Opracowanie to jest dokładnym zaprzeczeniem tamtych wysiłków. Jestem 
przekonany, że rzetelne omówienie drażliwych epizodów życia politycznego 
Republiki Federalnej jest działaniem o wiele słuszniejszym niż ich przemil-
czanie. Albowiem tylko rzetelna wiedza na temat sąsiada może być funda-
mentem trwałego pojednania.

Pragnę wyrazić podziękowanie przewodniczącemu niemieckiego Federal-
nego Stowarzyszenia Ofi ar Narodowosocjalistycznego Wojskowego Wymiaru 

39 Pisał o  tym P. Madajczyk, Między historią a polityką, Verbrechen der Wehrmacht 1941–
1944, „Dzieje Najnowsze” 2000, nr 2. 

40 Na przykład: E. Cziomer, Historia Niemiec współczesnych 1945–2005, Warszawa 2006; 
A. Wolff-Powęska, op.cit.

41 PA-DB, P.p.p. XVI/233 z 8 września 2009 r., k. 26368. 
42 Przykłady takich prac przywołane zostały już w przypisie 24. W  tym opracowaniu 

przytoczono poważną liczbę polskich tekstów publicystycznych z tego okresu, które rów-
nież mają silne zabarwienie propagandowe. Ponieważ celem pracy nie jest analiza zawar-
tości prasy polskiej na ten temat, zostały one przywołane – z naukowej rzetelności – bez 
wartościowania zawartych w nich informacji i poglądów. Niemniej powołuję się także na 
informacje zawarte w tych tekstach, które uznałem za wiarygodne i nowe. W zdecydowanej 
większości jednak publicystykę potraktowałem tylko jako sygnał, że omawiane problemy 
spotykały się z reakcją mediów zarówno w Polsce, jak i w Republice Federalnej.
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Sprawiedliwości (Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz) Ludwigowi 
Baumannowi43 za inspirację do podjęcia tematu oraz przewodniczącemu 
Komisji Prawnej Bundestagu, posłowi Siegfriedowi Kauderowi, za umożli-
wienie mi wglądu do utajnionych protokołów tej Komisji. Pragnę również 
wyrazić wdzięczność mojej żonie Sabinie za wytrwałą i konsekwentną pomoc 
przy pisaniu tej pracy.

43 O Ludwigu Baumannie pisali: B. Meinhardt, Der Mann, der nicht töten kann, „SZ” 
z 28 lutego 2003 r., s. 3; O. Gupta, Baumanns letzter Kampf, „SZ” z 5 sierpnia 2008 r., s. 5; 
zob. też wywiad z Baumanem – L. Baumann, Zehn Monate in der Todeszelle, w: Kriegsverrat. 
Vergangenheitspolitik in Deutschland. Analysen, Kommentare und Dokumente einer Debatte, J. Korte, 
D. Heilig (Hrsg.), Berlin 2011.





CZĘŚĆ I

Założenia metodologiczne





Punktem wyjścia do współczesnych rozważań nad kulturą polityczną była 
praca dwóch amerykańskich uczonych Gabriela Almonda i  Sidneya Verby. 
Ich koncepcje badawcze są powszechnie znane i przytaczane w dziesiątkach 
opracowań w  różnych językach. Pisano o nich również w Polsce1. Na uży-
tek niniejszej pracy pozostaje mi przypomnieć tylko najważniejsze postulaty 
amerykańskich badaczy i doprecyzować pojęcia, które będą podstawą dalszych 
rozważań. 

G. Almond i S. Verba podjęli się zakrojonego na szeroko skalę projektu 
badawczego, przeprowadzonego w latach 1959–1960 w Stanach Zjednoczonych, 
Meksyku, Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Włoszech. Uczeni postanowili 
analizować stabilność systemów politycznych metodami ankietowymi. Wyniki 
badań opublikowano w 1963 roku w pracy The Civic Culture. Political Attitudes 
and Democracy in Five Nations, która do dziś jest fundamentem rozważań na 
temat kultury politycznej.

Były one pierwszą liczącą się próbą zanalizowania zjawisk politycznych 
przez pryzmat kultury. Badacze posłużyli się tu instrumentami socjologicz-
nymi i  antropologicznymi. Ich centralne pytanie odnosiło się do stabilno-
ści systemów i tutaj najważniejszym kryterium była kompatybilność kultury 
i struktur politycznych2. 

Amerykańscy badacze podjęli się próby porównania całkowicie odmien-
nych systemów politycznych i uchwycenia prawidłowości świadczących o ich 
stabilności. Novum ich badań polegało na poddaniu analizom politycznym 
całych społeczeństw, a nie, jak dotychczas, ich elit3.

G. Almond i S. Verba defi niują kulturę polityczną jako „szczególny spo-
sób dystrybucji wzorców zachowań w  stosunku do politycznych obiek-

1 W polskiej literaturze koncepcję tę szczegółowo omawiają: J. Garlicki, A. Noga-
-Bogomilski, Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Warszawa 2004, s. 50 i nn.; 
P. Sekuła, Kultura polityczna a konsolidacja demokracji, Kraków 2009, s. 48 i nn.

2 G. Almond, S. Verba, The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations, 
Princeton 1963, s. 20–21, 34.

3 Pisali o tym także: R. Gaber, Politische Gemeinschaft in Deutschland und Polen. Zum Ein-
fl uß der Geschichte auf die politische Kultur, Wiesbaden 2007, s. 29; B. Westle, O.W. Gabriel, 
Politische Kultur. Eine Einführung, Baden-Baden 2009, s. 13.
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tów, który jest charakterystyczny dla członków określonej narodowej
społeczności”4.

Według obu amerykańskich badaczy kultura polityczna jest wynikiem 
ewolucji światopoglądów, orientacji i wartości. Postrzegane były one z per-
spektywy jednostek, a ich suma określała stosunek społeczeństwa do systemu 
politycznego. Kultura polityczna ma charakter zwrotny, wpływa na polityczne 
zachowania obywateli, ale obywatele są też aktywnymi podmiotami kształ-
tującymi tę kulturę5.

Kultura polityczna ewoluuje poprzez socjalizacje. Ewolucja jest procesem 
ciągłym, po części wynika ze świadomych działań szkoły i  innych edukacyj-
nych programów państwa. Ale może się gwałtownie załamać w wyniku rewo-
lucyjnych zmian systemu politycznego. Zmiany kultury politycznej dokonują 
się podczas całego życia jednostki i wpływają na nie zarówno doświadczenia 
z dzieciństwa, jak i te, które jednostka zdobywa w zetknięciu z instytucjami 
politycznymi w wieku dojrzałym6.

G. Almond i S. Verba postanowili przebadać cztery podstawowe obszary 
społecznej świadomości: z perspektywy jednostki chcieli uzyskać subiektywne 
spojrzenie na system polityczny, w którym ona żyje – pytano tu o orientację 
polityczną i wiedzę dotyczącą systemu. Kolejnym obszarem zainteresowania 
był stosunek do struktur obowiązującego systemu politycznego. Badając trzeci 
segment, pytano o znaczenie wpływu jednostki na kontrolę systemu politycz-
nego i wagę, jaką ona przywiązuje do swojego aktywnego udziału w podejmo-
waniu decyzji politycznych. Ostatnim obszarem badawczym Almonda i Verby 
były kwestie odnoszące się do zainteresowania jednostki skutecznością sys-
temu politycznego i umiejętnością rozwiązywania problemów.

Na podstawie wyników uzyskanych z badań ankietowych uczeni podjęli 
próbę uogólnienia kultury politycznej badanych społeczności narodowych. 
Wychodząc z  przesłanek teoretycznych i  posługując się rezultatami badań, 
autorzy wyróżnili trzy podstawowe typy kultur politycznych, które jako modele 
badawcze do dziś zachowały swoją aktualność. 

Pierwszy typ to kultura zaściankowa lub parafi alna (Parochial Culture)7. 
Podstawową cechą tak określonej kultury jest postawa nie mieszania się jed-
nostki w życie polityczne. W tym modelu jednostki nie wykazują zaintereso-
wania aktywnym udziałem w życiu politycznym, polityka nie wzbudza żadnych 
emocji i nie jest też obiektem pożądania. Obywatele nie mają też żadnych ocze-
kiwań wobec systemu politycznego i wykonują polecenia władzy bez protestów 
– przyjmowane są jako oczywiste i niepodlegające dyskusji. System charakte-
rystyczny dla tego typu kultury politycznej nie ma wykształconych instytucji 
i  sprecyzowanych ról, które jednostka mogłaby w  nim spełniać. Jednostka 
posiada minimalną wiedzę o jego zasadach funkcjonowania. System nie ma też 

4 G. Almond, S. Verba, op.cit., s. 13.
5 Ibidem, s. 15. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem, s. 17. Tłumaczenie określenia za: J. Garlicki, A. Noga-Bogomilski, op.cit., s. 50.
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żadnych mechanizmów ewaluacyjnych. Czytelnym przykładem takiego modelu 
jest system feudalny, w  którym władca sprawuje władzę z  nadania Boga.

Kolejny typ to kultura podporządkowania (Subject Culture)8. Również i tutaj 
jednostka nie postrzega siebie jako podmiot polityczny. Przekonana o obo-
wiązku apolitycznej postawy, nie czuje potrzeby angażowania się w system. 
Rozumienie funkcjonowania systemu może być różne, ale najczęściej jest 
ograniczone. Tym jednak, co ją różni od Parochial Culture, jest wrażliwość na 
skuteczność struktur państwa. Obywatele oceniają z zaangażowaniem zasługi 
i możliwości elit rządzących, w  związku z  tym budują swój pozytywny lub 
negatywny stosunek wobec nich. Model Subject Culture będzie charakterystyczny 
dla systemu polityki Niemiec w epoce wilhelmińskiej.

Dopiero w kulturze politycznej uczestnictwa (Participant Culture)9 jednostka 
jest aktywnym podmiotem życia politycznego, posiada wysoki poziom wie-
dzy o procesach politycznych i krytycznie ocenia wyniki politycznych dzia-
łań. Wykazuje skłonność do aktywnego udziału w polityce i uczestnictwie, 
chcąc wywierać wpływ na władzę. Jednostki tworzą wręcz grupy interesów, 
które wypowiadają publicznie poglądy sprzeczne z poglądami władzy i  jest 
to akceptowane. Model Participant Culture ze względu na swoją specyfi czną 
strukturę i sposób funkcjonowania wymaga innej świadomości kulturowej. 

G. Almond i  S. Verba zwracają też uwagę, że typy te nie następują po 
sobie jako kolejne formy rozwoju cywilizacyjnego, tylko przechodzą jedna 
w drugą. I prawie zawsze występują w  jakiejś postaci mieszanej, nakładają 
się na siebie, tworzą różne ich kombinacje10. 

Od czasu opublikowania pracy amerykańskich badaczy upłynęło kilkadzie-
siąt lat. Modele i  instrumenty badawcze wypracowane przez obu uczonych 
ciągle jednak nie tracą na atrakcyjności i są udoskonalane. Można też chyba 
uchwycić pewną tendencję polegającą na przesunięciu punktów ciężkości 
zainteresowań z  elementów funkcjonalnych na strukturalne. Mniejszą rolę 
odgrywa pytanie o korelację tożsamości kulturowej z obowiązującym syste-
mem politycznym, a większą wagę przywiązuje się do kwestii poszanowania 
w obrębie danego systemu, na przykład ludzkiej godności. 

Niemiecki politolog Gerd Meyer, w  wydanej również w  Polsce pracy 
Brennpunkte der politischen Kultur in Polen und Deutschland, uważa, że demo-
kratyczna kultura polityczna jest nie tylko formą państwa, ale także formą 
organizacji życia publicznego i społecznego. Związane z nią demokratyczne 
systemy nie ograniczają się bynajmniej do relacji między władzą a obywate-
lem. Jego zdaniem demokratyczna kultura polityczna jest również wyrazem 
form społecznych i  sposobów życia. Manifestuje się w  różnych przejawach 
życia codziennego i w sposobach wzajemnego traktowania się obywateli11. 

8 G. Almond, S. Verba, op.cit., s. 19. 
9 Ibidem.

10 Ibidem, s. 20.
11 G. Meyer, Grundlagen und analytische Perspektiven. Politische Kultur und Demokratisierung 

– Grundlagen, Themen, Thesen, w: Brennpunkte der politischen Kultur in Polen und Deutschland, 
red. G. Meyer, S. Sulowski, W. Łukowski, Warszawa 2007, s. 10.
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Na kulturę polityczną składają się wzajemne międzyludzkie stosunki 

w szkole, w miejscu pracy. Wyrazem ich jest sposób, w jaki obywatele reali-
zują swoje interesy, rozwiązują konfl ikty. Przejawia się w odpowiedzialności 
za siebie i za innych. Od poziomu kultury politycznej zależy, czy urzeczywist-
niając swoje zamierzenia, kieruje się przede wszystkim własnym dobrem, czy 
bierze też pod uwagę innych. I w  konsekwencji decyduje, czy realizowane 
są demokratyczne pryncypia i wspólny zbiorowy interes. Jego zdaniem do 
demokratycznej kultury politycznej należy również wyobrażenie o  tym, jak 
powinni się zachować inni uczestnicy życia politycznego. Cechami charakte-
rystycznymi demokratycznej kultury politycznej jest poszanowanie godności 
człowieka i wolnego rozwoju jego osobowości; takie wartości, jak: wolność, 
sprawiedliwość, solidarność, racjonalność, gotowość do kompromisu, tole-
rancja12; także praworządność i równość wobec prawa, oraz zakaz samowoli 
władzy wobec obywateli13. 

Pogląd ten podziela bodaj większość niemieckich politologów zajmują-
cych się kwestiami kultury politycznej. Na przykład niemiecki autorytet Kurt 
Sontheimer wyraża pogląd, że w zachodnio-liberalnym wyobrażeniu o pań-
stwie uszanowanie godności człowieka jest nie tylko fundamentem konsensusu 
demokratycznego porządku, ale i warunkiem istnienia państwa prawa. Uważa 
też, że jednostka ze swoimi niezbywalnymi prawami i wolnością decyzji jest 
fundamentem politycznej rzeczywistości w tym wyobrażeniu14.

Równe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich obywateli jest oczywiście 
trudnym do zrealizowania postulatem. Niemniej w demokratycznej kulturze 
politycznej elity nie mogą domagać się dla siebie prawnych czy zwyczajowych 
przywilejów w  stosunku do reszty społeczeństwa. Sontheimer zdaje sobie 
sprawę, że nie ma żadnego spisanego kodeksu zachowań w polityce, który 
narzucałby elitom konieczność rezygnacji z  przywilejów. Uważa jednak, że 
elity w demokratycznej kulturze politycznej nie na wszystkie przywileje mogą 
sobie pozwolić, ponieważ istnieją mechanizmy, które je uniemożliwiają15. 

Podobnie uważa polski uczony Jan Garlicki, który posługuje się pojęciem 
kultura obywatelska. Przypisuje jej takie elementy, jak postawa otwartości 
na innych czy akceptacja ich inności. Do cech charakterystycznych tego typu 
kultury politycznej zalicza zdolność do poszanowania odmiennych systemów 
wartości16. Dla niego pojęcie kultury obywatelskiej należy do kategorii okre-
śleń odnoszących się wprost do rzeczywistości politycznej we współczesnym 
społeczeństwie i jego struktur17. 

Natomiast Paulina Sekuła posługuje się pojęciem demokracja liberalna 
i związanymi z nią charakterystycznymi cechami kultury politycznej. Za warunek

12 Ibidem, s. 19. 
13 Ibidem, s. 20. 
14 K. Sontheimer, So war Deutschland nie. Anmerkungen zur politischen Kultur der Bundes-

republik, München 1999, s. 17.
15 K. Sontheimer, Deutschlands politische Kultur, München 1990, s. 24.
16 J. Garlicki, A. Noga-Bogomilski, op.cit., s. 61.
17 Ibidem, s. 59.
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jej sprawnego funkcjonowania uważa traktowanie wszystkich obywateli jako 
równorzędnych partnerów. Jest to także przestrzeganie zasad szacunku i zaufa-
nia również w  stosunku do tych, którzy mają odmienne poglądy czy styl 
życia, trzymanie się zasad zapewniających bezstronne, spójne i powtarzalne 
stosowanie reguł prawnych18, poszanowanie wolności słowa czy prawa do 
tworzenia organizacji politycznych, grup interesu. Tymi kryteriami są rów-
nież zagwarantowanie podstawowych praw człowieka i obywatela, ochrona 
prywatnej i publicznej autonomii. Zdaniem P. Sekuły o ugruntowanej demo-
kracji liberalnej można mówić dopiero wówczas, kiedy jest czymś znacznie 
szerszym niż prosta akceptacja demokracji proceduralnej19. 

Ważna z punktu widzenia niniejszych rozważań jest typologia zapropono-
wana przez Teodora Filipiaka, który posłużył się rozróżnianiem mieszczańskiej 
kultury politycznej i kultury politycznej w społeczeństwie obywatelskim20. 

Filipiak proponuje, aby pojęciem mieszczańska kultura polityczna określić 
taki model, w którym teoretycznie akceptuje się podstawowe prawa wolno-
ściowe i swobody demokratyczne, w tym uznanie wolnej gry sił politycznych. 
Ale model ten miałby się w rzeczywistości charakteryzować daleko idącymi 
ograniczeniami, niepozwalającymi wszystkim ludziom w pełni uczestniczyć 
w  systemie politycznym. Mimo wyraźnego proklamowania wartości huma-
nistycznych, etycznych i  politycznych obywatel pozostawałby przedmiotem 
życia politycznego. W modelu tym życie polityczne byłoby zdominowane 
przez profesjonalne elity funkcyjne oraz elity związane z  systemem zarzą-
dzania państwem – te elity miałyby się same uważać za podmiot państwa. 
Filipiak widzi dwie odmiany tego zjawiska, mówiąc o  liberalno-postępowej 
i autokratyczno-konserwatywnej mieszczańskiej kulturze politycznej21.

Osobnym zjawiskiem miałaby być kultura polityczna w społeczeństwie oby-
watelskim. Miałaby ona obejmować rzeczywiście praktykowany zespół wartości 
i postaw o standardach demokratycznych i humanistycznych. System ten miałby 
gwarantować zróżnicowanie interesów, akceptować istnienie różnych poglądów 
politycznych, wolną grę sił demokratycznych. W modelu tym prawa i wolności 
obywatelskie miałyby być rzeczywiście przestrzegane22. Miałyby obowiązywać 
ramy, które utrwalałby takie wartości, zasady i wzory, dzięki którym obywatel 
byłby rzeczywistym podmiotem, a nie przedmiotem stosunków społecznych23. 

Wymienieni autorzy, posługując się różnymi pojęciami, formują jednak 
wspólnie pewien model kultury politycznej. Tak rozumiana kultura polityczna 

18 P. Sekuła, op.cit., s. 27.
19 Ibidem, s. 28. 
20 Teodor Filipiak wprowadził jeszcze jedną kategorię kultury politycznej – kulturę 

polityczną totalitarną, która z punktu widzenia niniejszych rozważań nie znajduje zasto-
sowania. Zob. T. Filipiak, Typologia kultury politycznej oraz zachowań publicznych, w: Pokolenia. 
Kultura. Polityka. Księga jubileuszowa na 65-lecie Profesora Bronisława Gołębiowskiego, Warszawa 
1999, s. 316.

21 T. Filipiak, op.cit., s. 317. 
22 Ibidem, s. 318.
23 Ibidem, s. 329.
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odpowiada systemowi, który jest czymś niewspółmiernie szerszym, niż prosta 
demokracja proceduralna; również szerszym niż proponowana przez Almonda 
i Verbę Participant Culture. System, który przede wszystkim uznaje godność 
człowieka, jego wolność, równość szans i szczególnie równość wobec prawa 
wszystkich obywateli. Model, który charakteryzuje się utrwalonymi nawykami 
uczestnictwa w demokratycznych strukturach i zaufaniem do instytucji pań-
stwa – że działają w  interesie obywateli, a nie selektywnie w  interesie jego 
elit, i że istnieją mechanizmy, które skutecznie uniemożliwią elitom funkcyj-
nym i rządowym samowolę wobec obywateli.

W tym modelu politycznym to nie abstrakcyjnie rozumiane państwo, tylko 
obywatele są jego prawdziwymi podmiotami. Oznacza to, że o  strukturach 
państwa i  jego procedurach decydują politycznie świadomi obywatele, a nie 
różnie pojmowane elity; elity, które przy okazji przyznają sobie różne przy-
wileje, a nawet inną wykładnię prawa do oceny własnych działań. W takim 
modelu obowiązuje nie tylko szacunek do przeciwników, ale również akcepta-
cja dla tworzenia wszelkiego rodzaju inicjatyw obywatelskich, które w różny 
sposób miałyby wpłynąć na politykę państwa. Różne inicjatywy, nawet takie, 
które nie mieszczą się bezpośrednio w systemie prawnym, miałyby uzyskiwać 
pełne przyzwolenie społeczne. Pod warunkiem oczywiście, że nie naruszają 
one dóbr osób trzecich.

Na potrzeby niniejszej pracy na określenie takiego modelu kultury poli-
tycznej posłużyłem się kategoriami niegdyś wypracowanymi przez Almonda 
i Verbę. Mam jednak pełną świadomość, że określenie go jako Participant 
Culture jest pewnym terminologicznym nadużyciem. Nie jest ono bynajmniej 
z koncepcją amerykańskich badaczy sprzeczne, ale jest w stosunku do swo-
jego pierwowzoru nieporównywalnie szersze.

Mniejsze różnice terminologiczne występują w wypadku pojęcia Subject 
Culture, które również w tej pracy ma kluczowe znaczenie. Używane jest tu 
w  rozumieniu bardzo bliskim koncepcji badaczy amerykańskich. Pojęcie to 
zakłada istnienie substancjonalnego bytu, jakim jest państwo kierowane przez 
uprzywilejowane elity. Interes tak rozumianego państwa miałby być niewspół-
miernie ważniejszy od jednostki. Dlatego każdy obywatel zobowiązany jest 
podporządkować mu się bez względu na okoliczności i własne przekonania. 
W moim rozumieniu pokrywa się to również z koncepcją formuły mieszczań-
skiej kultury politycznej zaproponowanej przez Teodora Filipiaka.

Z punktu niniejszych rozważań istotnym aspektem jest ciągłość historyczna 
kultury politycznej. Jest to aspekt, na jaki często zwracają uwagę politolodzy. 
Może się ona na skutek pewnych gwałtownych wydarzeń zerwać, ale najczęściej 
wykazuje dużą inercję. Kultury polityczne nie są statyczne, ale zachowawcze. 
Przemieniają się powoli, podporządkowują się jednak zewnętrznym impulsom.

Problemem tym zajmował się niemiecki politolog Wolfgang Bergem. 
Twierdzi on, że w  procesie politycznej socjalizacji obciążenia historyczne 
determinują pojęcia: wartości, wiedzy, orientacji, symboli, wzorów zachowań. 
Można więc powiedzieć, że zaszłości historyczne decydują o głównych, charak-
terystycznych cechach kultury politycznej danej społeczności. Jej członkowie 
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nigdy nie są tabula rasa, a zbiorowe doświadczania w  ludzkiej świadomości 
nie zacierają się24.

Fundamentem jest kolektywna pamięć kultury politycznej. Tradycja legity-
muje wspomnienia o społecznych i politycznych normach, które dają poczucie 
pewności i orientację w świecie. Może ona także mobilizować do określonych 
czynów i postaw25.

Ale jednocześnie można powiedzieć, że pamięć zbiorowa zapewnia stan 
równowagi między pamiętaniem i zapominaniem. Na podstawie indywidual-
nych doświadczeń i  predyspozycji jednostka rekonstruuje wspomnienia 
w zależności od kulturalnego i politycznego otoczenia. Przeszłość rekonstru-
owana jest z nieciągłych, wyrwanych z kontekstu obrazów. Obrazy te wcho-
dzą ze sobą w ciągle nowe relacje i  jednostka dynamicznie nadaje im nowe 
niestabilne znaczenia26.

Wspólna przeszłość nie jest odwzorowaniem realnych wydarzeń, tylko 
mniej lub bardziej fi kcyjną rekonfi guracją historycznych faktów. Te struktury 
narracyjne są zupełnie nowymi tworami pozostającymi w  luźnym związku 
z rzeczywistością. Niemniej obciążone są niejednokrotnie wielkimi emocjami 
tworzącymi fundamenty tożsamości jednostki27.

Przeszłości danej grupy nie da się więc przedstawić obiektywnie, tylko jako 
niestabilną rekonstrukcję zbiorowych i osobistych doświadczeń. Ma ona nie 
tylko pluralistyczny charakter, ale wchodzi w konfl ikty z innymi podmiotami, 
mającymi odmienne wyobrażenia o przeszłości. W kolektywnym wyobraże-
niu fi kcyjne struktury narracyjne przekształcają się w narodowe mity, którym 
społeczność nadaje normatywną siłę. Inaczej zrodziłoby się niebezpieczeństwo 
całkowitego ideologicznego chaosu28.

Te wartościujące wyobrażenia o przeszłości powstają w wyniku różnorod-
nych procesów komunikacyjnych. Są nimi zarówno: towarzyskie rozmowy, 
lekcje w  szkole, lektury obowiązkowych książek, debaty polityków, dysku-
sje ekspertów, medialne programy publicystyczne, jak i akty komunikacyjne 
konstruujące wyobrażenie o  przeszłości – uroczystości przed pomnikami, 
wieczory pamięci, wręczanie orderów29. Ale takim elementem może też być 
refl eksja nad własną historyczną odpowiedzialnością i  żal za popełnione
zbrodnie30.

Zdaniem Wolfganga Bergema realnie istniejąca grupa nie tworzy narodu 
na podstawie wspólnej rasy, wspólnego języka, religii czy wspólnoty tery-
torialnej. Elementem organizującym i  łączącym grupę jest wspólna pamięć 
o  heroicznej przeszłości. To narodowe poczucie wyraża się skłonnością do 

24 W. Bergem, Politische Kultur und Geschichte, w: Politische Kultur. Forschungsstand und 
Forschungsperspektiven, S. Salzborn (Hrsg.), Frankfurt am Main 2009, s. 201.

25 Ibidem, s. 207. 
26 Ibidem, s. 212. 
27 Ibidem, s. 206. 
28 Ibidem, s. 212. 
29 Ibidem, s. 207. 
30 Ibidem, s. 221. 
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prowadzenia wspólnego życia, wspólnotą interesów, i to w sposób trwały, na 
przestrzeni wielu generacji31.

Można postawić tezę, że pamięć jednostkowa ma wyraźne cechy pamięci 
zbiorowej. Jednostka ma wspólne wspomnienia z grupą, z którą się identy-
fi kuje. Ta indywidualna pamięć zbiorowa tworzy się poprzez komunikację 
interpersonalną. W tym sensie każde osobiste wspomnienie jest odzwiercie-
dleniem pamięci zbiorowej32.

Wkomponowanie osobistych historii jednostek w pamięć zbiorową tworzy 
narrację, w której artykułowane są własne oczekiwania, jednocześnie warto-
ściowane poprzez porównanie z przeszłością33.

Zmitologizowane struktury odgrywają z  punktu widzenia kultury poli-
tycznej zbiorowości niezmiernie ważne znaczenie. Czasami posiadają one tak 
niewyobrażalną społeczną i polityczną siłę, że mogą powodować wojny albo 
im zapobiegać34. Mają one trwały charakter i przekazywane są z pokolenia 
na pokolenie. Stanowią jednak nie tylko jedną z najważniejszych determinant 
orientacji światopoglądowych i politycznych, ale mają również wymiar kogni-
tywny. Umożliwiają wyjaśnienie i zrozumienie charakterystycznych elemen-
tów kultury politycznej danej zbiorowości35. Wiedza na temat historycznych 
treści, które warunkują daną kulturę, umożliwia prognozy zachowania się 
konkretnej społeczności w przyszłości36.

Bergem podkreśla pewną analogię badań nad pamięcią zbiorową do badań 
neurologicznych. Stwierdzono, że u pacjentów, którzy na skutek urazów czy 
choroby Alzheimera utracili pamięć, nastąpiła także dezintegracja osobowo-
ści, co można również powiedzieć o społeczeństwach targanych wstrząsami, 
zagubionych i w końcu rozbitych. Pamięć jest fundamentalnym warunkiem 
zarówno tożsamości pojedynczego człowieka, jak i całego kolektywu37.

G. Meyer uważa też, że każda kultura polityczna ma swój wymiar histo-
ryczny i  jest zakorzeniona w  tradycjach, przyzwyczajeniach i w wyobraże-
niach o  swojej przeszłości38. O  znaczeniu procesów historycznych i  kolek-
tywnej socjalizacji byli przekonani już pionierzy badań nad kulturą polityczną 
G. Almond i S. Verba. Kultury, ich zdaniem, mają charakter dynamiczny, ale 
w znacznym stopniu zdeterminowany poprzez pamięć zbiorową danej spo-
łeczności39.

Jednak badanie kultury politycznej przez obu uczonych amerykańskich 
metodami statystycznymi i ankietowymi wzbudza wiele kontrowersji. Na przy-
kład Samuel Salzborn zjawiska związane z kulturą polityczną społeczeństwa 

31 Ibidem, s. 219. 
32 Ibidem, s. 209. 
33 Ibidem, s. 206. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem, s. 201. 
36 Ibidem, s. 206. 
37 Ibidem, s. 208. 
38 G. Meyer, op.cit., s. 12.
39 G. Almond, S. Verba, op.cit., s. 45.
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uważa za zbyt skomplikowane i kompleksowe, aby można je uchwycić tylko 
przy pomocy tego instrumentarium. Według niego badania statystyczne mogą 
ewentualnie posłużyć do weryfi kacji wcześniej ustalonych metod semiotycz-
nych opracowanych na podstawie innych identyfi katorów40.

S. Salzborn reprezentuje pogląd, że celem kultury politycznej jest zdo-
bycie wiedzy na temat związków między instytucjami politycznymi i społe-
czeństwem. Postuluje poszukiwanie subiektywnych wymiarów determinant 
politycznych, które powstają w wyniku relacji między indywidualnymi orien-
tacjami a socjalnym kontekstem41.

W  jego przekonaniu właściwym narzędziem do badań nad kulturą poli-
tyczną powinna być analiza semiotyczna wszelkich przejawów życia politycz-
nego. Proponuje on badania tekstów prasowych, literackich, wszelkiego rodzaju 
mediów, tekstów deklaracji ideowych, wystąpień politycznych, debat parlamen-
tarnych, debat przed kamerami telewizyjnymi czy mikrofonami radiowymi, 
okolicznościowych przemówień czołowych polityków, uroczystych ceremonii 
i politycznych rytuałów42.

Z  punktu widzenia niniejszej pracy najważniejsza jest koncepcja Karla 
Rohego. W wyobrażeniu tego niemieckiego badacza kultura polityczna jest 
dynamiczną strukturą idei, wartości, symboli i wzorów zachowań. I  to one 
nadają sens wszelkiemu rodzajowi działań politycznych. Kultura polityczna 
determinuje to, co w danej społeczności jest pożądanym zachowaniem, nazywa 
tęsknoty, określa obecne w społeczeństwie utopie i mity, wyznacza stosunek 
społeczeństwa do polityki i jej ideologii, przedstawia ją jako model porządku 
świata politycznego, jako jego niepisaną konstytucję, która ma polityczny, 
realny sens43.

Dla Karla Rohego kultura polityczna jakiejś społeczności nie jest statycz-
nym układem, tylko zjawiskiem stale zmieniającym się i  procesowym, jest 
w znaczny sposób stworzona poprzez minione pokolenia. Stąd też w jego roz-
ważaniach ważną rolę odgrywają odniesienia do przeszłości. Dlatego badając 
kulturę polityczną, trzeba analizować jej historyczne i  kulturowe korzenie. 
Aby diagnoza kultury politycznej była trafna, kluczową zmienną w rozważa-
niach musi stanowić przeszłość44.

Kultura polityczna odzwierciedla historyczne doświadczenia określonego 
środowiska, jego fascynacje, rozczarowania i  lęki. Na ich podstawie rodzą 
się zbiorowe, często nieuświadamiane, procedury rozwiązywania aktualnych 
problemów i konfl iktów. Kultura polityczna określa, które procedury znajdują 

40 S. Salzborn, Der Vergleich politischer Kulturen. Theorien, Konzepte und Methoden, w: Poli-
tische Kultur. Forschungsstand und Forschungsperspektiven, S. Salzborn (Hrsg.), Frankfurt am 
Main 2009, s. 54.

41 Ibidem, s. 46. 
42 Ibidem, s. 54. 
43 K. Rohe, Politische Kultur und ihre Analyse. Probleme und Perspektiven der politischen 

Kulturforschung, „Historische Zeitschrift” 1990, Bd. 250, s. 346.
44 K. Rohe, Politische Kultur: Zum Verständnis eines Theoretischen Konzeptes, w: Politische 

Kultur in Ost- und Westdeutschland, O. Niedermayer, K. Beyme (Hrsg.), Opladen 1996, s. 3.
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społeczną akceptację i  jak powinno przebiegać wspólne społeczne działanie. 
Dlatego przy badaniach kultury politycznej tak ważne jest zwrócenie uwagi 
na historyczne korzenie danej społeczności, jeśli nie chce się utracić z oczu 
istoty danej kultury45.

Członków tej samej społeczności czy przedstawicieli tej samej kultury poli-
tycznej można właśnie poznać po sposobie postrzegania problemów. Kultura 
polityczna określa też nie tylko spektrum możliwych rozwiązań, ale również 
te, które wskutek takiej a nie innej mentalności są wykluczone z danej spo-
łeczności. Ukazuje również to, co w danej społeczności może się przekształ-
cić w  problem, ale jednocześnie nie może nigdy być otwarta na wszystko, 
ponieważ jej istotą jest właśnie selektywność, co zakłada istnienie pewnego 
wspólnego systemu wartości i norm46.

Dynamiczny charakter kultury politycznej powoduje w niej zmiany, które 
wpływają na procesy polityczne w sposób zwrotny. Rohe podkreślił szczególne 
znaczenie zwrotnego stosunku kultury politycznej do kultury jako elementów 
wzajemnie się uzupełniających47.

Ciągle należy pamiętać, że w kulturze politycznej zawsze mamy do czy-
nienia z  jakością, której nie da się bezpośrednio uchwycić, można ją tylko 
pośrednio opisać. Dopiero w opisie widoczna jest jej istota, często skompli-
kowana i niepozbawiona nagłych zwrotów. Ale w  ten sposób eksponuje się 
jej polityczny sens48.

Rohe odróżnia orientacje polityczne od kultury politycznej jako elementu 
życia mocno ugruntowanego i określającego trwałe wzory zachowań. Orientacje 
polityczne mogą się diametralnie zmieniać w wyniku na przykład katastrofal-
nego pogorszenia jakości pracy rządu, ale instrumenty oceny pracy tego rządu 
mogą pozostać takie same49.

Niemiecki badacz zwraca przy tym uwagę, że kultura polityczna rekonfi gu-
ruje się pod wpływem przemijających prądów intelektualnych i ideologicznych 
w  społeczeństwie. Wpływ na nią mają również bieżące wydarzenia o  cha-
rakterze politycznym. Zmiany owe wymykają się jednak najczęściej próbom 
świadomych ingerencji przez jakie bądź elity. Żyją swoim życiem i dlatego 
najczęściej znajdują się w niewyartykułowanej do końca formie50.

W  koncepcjach metodologicznych Rohe nie postuluje badań stosunku 
wybranej społeczności do określonego politycznego reżimu. W  jego inter-
pretacji badania nad kulturą polityczną powinno się prowadzić na znacznie 
głębszych płaszczyznach, niż uczynili to G. Almond i S. Verba51.

Kultury polityczne uważa Rohe za społeczną rzeczywistość, wyrażoną 
w  ideach i określoną horyzontami. Determinują cele i wzorce używane do 

45 Ibidem, s. 13. 
46 K. Rohe, Politische Kultur und ihre Analyse..., s. 335.
47 K. Rohe, Politische Kultur: Zum Verständnis…, s. 10.
48 K. Rohe, Politische Kultur und ihre Analyse..., s. 336.
49 Ibidem, s. 334. 
50 K. Rohe, Politische Kultur: Zum Verständnis…, s. 2.
51 Ibidem, s. 1. 
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wyboru interpretacji i oceny rozwiązań zjawisk społecznych. Takie spojrzenie 
nie pokrywa się z tym, co proponowali Almond i Verba, ale też ich koncep-
cjom nie zaprzecza52.

K. Rohe nie wątpi w pionierski charakter koncepcji kultury politycznej sfor-
mułowanej przez obu amerykańskich badaczy – dostrzega w niej trwały fun-
dament do dalszych badań w tym kierunku53. Przyznaje, że konkretne zacho-
wanie jest istotnym punktem odniesienia do badań nad kulturą polityczną. 
Powątpiewa natomiast w badania ankietowe jako adekwatny i  samodzielny 
instrument badawczy54. Uważa, że badania statystyczne w tym wypadku natra-
fi ają na fundamentalne granice swoich możliwości poznawczych. Choć przy-
znaje, że mogą być one jednym z instrumentów badań nad kulturą polityczną55.

Kultura polityczna określonej społeczności jest skomplikowaną strukturą 
sterowaną zbiorową podświadomością. Funkcjonujące tu zależności miałby 
być, uważa Rohe, nie do uchwycenia metodami statystycznymi. Niemiecki 
badacz jest przekonany, że nie wyjaśniają one, a już z całą pewnością nie obej-
mują, całości zjawisk z szeroko pojętej kultury politycznej. Wręcz przeciwnie: 
metodami ankietowym istotę sprawy najłatwiej jest przeoczyć56.

Jądro kultury politycznej Rohe sprowadza do nieuświadamianych prawd. 
Dotyczy to zwłaszcza kluczowych fi larów światopoglądu kierujących działa-
niami jednostki. Jednostka najczęściej nie uświadamia sobie swoich głębo-
kich wyobrażeń o świecie, ponieważ te najważniejsze schematy intelektualne 
i emocjonalne traktuje jako „naturalne”. Postrzega ramy zachowań kulturo-
wych jako rzeczy „same przez się zrozumiałe”57.

Nie bez znaczenie pozostaje również fakt, że społeczeństwo jest zbiorowo-
ścią jednostek, ale rządzi się ono własnymi prawami. A te nie są bynajmniej 
do uchwycenia poprzez badania, które analizują ich orientacje. Jednostki nie 
uwzględniają bowiem decydującego czynnika, jakim jest przymus zbiorowości 
do konkretnych zachowań58. 

Badając głęboki sens kultury politycznej, niemiecki badacz uważa, że trzeba 
szukać odpowiedzi na pytania o tabu występujące w danej społeczności. Ważne 
jest ustalenie, jakie zachowania są oczywiste, a jakie wymagają dodatkowego 
uzasadnienia; podobnie z  argumentami, którymi w  dyskursie społecznym 
i politycznym posługują się jednostki59.

K. Rohe uważa, że kultura polityczna ma zawsze aspekty wewnętrzne 
i zew nętrzne. Część jej przejawów jest obiektywna, inne elementy są subiek-
tywne. Ta rozbieżność musi być uwzględniona przy doborze metod badawczych. 
Stąd też jego przekonanie, że polityczne, kulturowe, społeczne czy religijne

52 Ibidem, s. 3. 
53 Ibidem, s. 4. 
54 K. Rohe, Politische Kultur und ihre Analyse..., s. 336.
55 K. Rohe, Politische Kultur: Zum Verständnis…, s. 4. 
56 K. Rohe, Politische Kultur und ihre Analyse..., s. 331.
57 Ibidem, s. 333. 
58 K. Rohe, Politische Kultur: Zum Verständnis…, s. 4.
59 Ibidem. 
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zachowania zbiorowości można o wiele lepiej uchwycić przez długotrwałe 
obserwacje niż poprzez badania ankietowe60. Sugeruje również prowadzenie 
analizy tekstów, ich języka i symboli politycznych61.

Metodami badań kultury politycznej mogą być zatem obserwacja uczest-
nicząca, analizy wszelkich form: lingwistycznych, artefaktów, systemów kry-
stalizacji instytucji, preferencji politycznych62.

Za udany przykład analizy kultury politycznej wskazuje kontrolowane, dłu-
goterminowe obserwacje politycznych zachowań określonej grupy społecznej 
w kontekście wyborów. Jego zdaniem sposób prowadzenia walki wyborczej 
jest dobrą drogą do analizy i zrozumienia politycznej kultury grupy. Założenia 
konkurencji wyborczej mogą być badane poprzez obserwacje bezpośrednich 
zachowań wyborczych i analizę argumentów, jakimi w tym czasie posługują 
się politycy63.

Rohe w tym metodologicznym postulacie nie jest bynajmniej sam. Przytacza 
przykład amerykańskiej pary badaczy Davida J. Elkinsa i Richarda Simeona, 
którzy również podkreślają głębokie, nieuświadamiane fundamenty zjawisk 
kulturowych wymagających adekwatnych dla nich instrumentów badawczych64. 
Powołuje się też na prace niemieckiego politologa Manfreda Opp de Hipta, który 
poddał analizie porównawczej programy polityczne partii CDU i SPD z punktu 
widzenia wyobrażeń o państwie65. Podobne propozycje metodologiczne wysu-
wali politolodzy Christian Fenner66, Franz Urban Pappi67 czy Clifford Geertz68. 

W  swoich pracach wymienieni autorzy próbowali przeprowadzać bada-
nia kultury politycznej na podstawie analizy różnych tekstów drukowanych. 
Wychodzili przy tym z założenia, że taka metoda jest pełnowartościową alter-
natywą dla badań ankietowych69.

Instrumenty analizy kultury politycznej okazują się coraz częściej atrakcyjne 
również dla historyków. Tyle tylko, że muszą sobie znaleźć również zupełnie 
inne źródła informacji niż badania ankietowe. Ich atutem jest także dłuższa 
perspektywa, z jakiej mogą patrzeć na zjawiska społeczne70. Ale niewątpliwie 
dopiero z perspektywy czasu określone prawidłowości kultury politycznej są

60 K. Rohe, Politische Kultur und ihre Analyse..., s. 325.
61 K. Rohe, Politische Kultur: Zum Verständnis…, s. 3.
62 K. Rohe, Politische Kultur und ihre Analyse..., s. 336.
63 K. Rohe, Politische Kultur: Zum Verständnis…, s. 2.
64 D. Elkins, R. Simeon, A Course in Search of its Effect, or What Does Political Culture 

Explain, „Comparative Politics” 1979, nr 11, s. 127.
65 M. Opp de Hipt, Denkbilder in der Politik: Der Staat in der Sprache von CDU i SPD, 

Opladen 1987. 
66 Ch. Fenner, Parteiensysteme und politische Kultur, „Österreichischer Zeitschrift für Poli-

tikwissenschaft” 1984, nr 13, s. 37–52; tenże, Parteiensysteme und politische Kultur. Schweden 
in vergleichender Perspektive, Berlin 1998. 

67 F.U. Pappi, Politische Kultur, w: Politische Wissenschaft und politische Ordnung, M. Kaase 
(Hrsg.), Oppladen 1986, s. 279–291.

68 C. Geertz, Welt in Stücken. Kultur und Politik am Ende des 20. Jahrhunderts, Wien 1996.
69 K. Rohe, Politische Kultur und ihre Analyse..., s. 325.
70 Ibidem, s. 324. 
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uchwytne, tworzą powtarzalne, charakterystyczne sekwencje postaw, wzorów 
zachowań. W  ten sposób ujawniają się nieuświadamiane elementy kultury 
politycznej, które dla samych jej aktorów wydawać się mogą zaskakujące, 
a nawet bolesne.

Z punktu widzenia niniejszej pracy w koncepcjach K. Rohego ważne zna-
czenie ma jeszcze jeden kompleks metodologiczny. Otóż Rohe zwrócił uwagę 
na swoisty dualizm kultury politycznej. Twierdzi, że mogą występować istotne 
różnice między ideologią głoszoną przez jej elity a rzeczywistymi zachowaniami 
i reakcjami danej społeczności. Dlatego proponuje zwrócenie uwagi na różnice 
między rzeczywistymi treściami kultury a symbolami, jakimi się posługuje71.

Rohe podkreślił daleko idące rozbieżności między deklarowanymi a reali-
zowanymi pryncypiami politycznymi. W jego przekonaniu kultura polityczna 
cały czas ma podwójny charakter, jest obiektywna i subiektywna, o czym już 
wspomniano. Trzeba w niej cały czas integrować system rzeczywistych deter-
minant politycznych i system obowiązujących w nich symboli72.

Wprowadził on podział na polityczną Deutungskultur i Soziokultur73. Pojęcia 
te stawiają mnie przed poważnym problemem translatorskim. Zdecydowałem 
się na przetłumaczenie ich jako kultura symboliczna i kultura realiów.

W koncepcji badacza niemieckiego kultura realiów stanowi kompleks idei 
determinujących rzeczywistość. Są to ideologie, tęsknoty, pragnienia oraz lęki 
sterujące zachowaniami jednostek; także realne determinanty narzucające 
sens politycznemu sposobowi myślenia i działania. Uczucia te są często nie-
uświadamiane, ale mają decydujący wpływ na sposoby myślenia i wyrażania 
się członków społeczności74.

Kultura symboliczna natomiast realizuje się, zdaniem Rohego, na zupeł-
nie innej płaszczyźnie. Jest rodzajem manifestacji kultury realiów, która nie 
jest jednak jej dokładnym odwzorowaniem, tylko daleko idącą transformacją. 
Jest sposobem jej reinterpretacji przez „producentów” znaczeń. Tymi produ-
centami mogą być elity polityczne, intelektualiści czy powszechnie uznane 
autorytety, no i przede wszystkim kreatorzy mediów. Stąd dla Rohego kultura 
symboliczna jest metakulturą, rodzajem kultury kształtowania rzeczywistości75.

Paradoksalnie kultura symboliczna żyje również swoim życiem i posiada 
własną logikę. Jest wynikiem różnych kolektywnych procesów formowanych 
przez historyczne, strukturalne i polityczne determinanty. Duże znaczenie ma 
osobowość autorytetów, które kreują te wyobrażenia o przeszłości, teraźniej-
szości czy przyszłości danej społeczności – „producenci” politycznych znaczeń 
należą do dominujących klas albo stoją wobec nich w opozycji76.

Między kulturą realiów a kulturą symboliczną występują relacje zwrotne, 
ponieważ manifestacje symboliczne wpływają na tożsamość jednostek. 

71 Ibidem, s. 338. 
72 Ibidem, s. 337. 
73 Ibidem, s. 340. 
74 K. Rohe, Politische Kultur: Zum Verständnis…, s. 1.
75 Ibidem, s. 8. 
76 K. Rohe, Politische Kultur und ihre Analyse..., s. 341.
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Jednocześnie kultura symboliczna „produkująca” znaczenia w  całkowitym 
oderwaniu od kultury realiów byłaby niewiarygodna i pozbawiona wpływu 
na rzeczywistość społeczną.

Czym większa polityczna niezależność autorytetów i producentów zna-
czeń, tym większe prawdopodobieństwo, że oba te typy kultury politycznej 
będą zbieżne. W niektórych systemach istnieje monopol państwa na emisję 
kultury symbolicznej. Wtedy będzie miała ona zupełnie inną logikę i wia-
rygodność niż w demokratycznym państwie77. Jako przykład może posłużyć 
rzeczywistość w  socjalistycznej Polsce – rządząca klasa polityczna i media 
stały w głębokiej rozbieżności z poglądami dominującymi w społeczeństwie. 
Różnice między kulturą realiów i  kulturą symboliczną są też tym większe, 
im bardziej elity polityczne potrzebują ciągłej legitymizacji swojej dominacji. 
Wtedy zmuszone są do ciągłej reprodukcji znaczeń78.

Rohe uważa, że w kulturze politycznej określonego społeczeństwa formy są 
równie ważne jak treści. Kultura symboliczna posiada swoją własną wartość, 
nazwy i znaki79, bez których nie może istnieć żadne środowisko polityczne. 
Można by powiedzieć, że kultura polityczna posiada namacalny, konkretny 
wyraz w postaci form semiotycznych, które istnieją w określonej przestrzeni 
i tradycji. Ale w zmieniających się społeczeństwach muszą one być aktualizo-
wane, tworzyć nieustannie nowe formy i symbole. I tutaj kultura polityczna 
jest ciągle i procesem, i zastaną strukturą80.

Niezmiernie istotnym elementem politycznej kultury symbolicznej jest 
reprodukcja znaczeń w określonym stylu. Warunkiem wszelkiej skuteczności 
w polityce jest jej subiektywnie rozumiane piękno. Aby kultura symboliczna 
była akceptowana, musi przyjąć takie formy przekazu, które wywołują pozy-
tywne emocje81. 

Przedstawiciele elit politycznych doskonale wiedzą, że warunkiem społecz-
nego poparcia jest nie tylko rzeczywisty sukces, ale przede wszystkim sposób, 
w  jaki on zostanie społeczeństwu zaprezentowany. Wykreowane w interesie 
społecznym treści polityczne będą akceptowane tylko wtedy, kiedy zostaną 
wyartykułowane w sposób dla danej społeczności atrakcyjny. A więc posługując 
się terminologią Rohego: posiadający aktualnie obowiązujący wzór82. Możemy 
w  ten sposób powiedzieć, że różne kultury polityczne mają zupełnie różne 
polityczne światy emocjonalne, ale również swoją własną estetykę symboli83.

Ten sam styl politycznych gestykulacji, argumentacji czy rytuału może być 
w jednym kraju udanym zabiegiem zyskującym powszechną akceptację, a jed-
nocześnie w kraju sąsiednim wywołać niechęć i negatywne reakcje. W innym 
środowisku te same kody semiotyczne albo nie robią żadnego wrażenia, albo 

77 K. Rohe, Politische Kultur: Zum Verständnis…, s. 9.
78 K. Rohe, Politische Kultur und ihre Analyse..., s. 342.
79 K. Rohe, Politische Kultur: Zum Verständnis…, s. 6.
80 K. Rohe, Politische Kultur und ihre Analyse..., s. 339.
81 Ibidem, s. 338. 
82 K. Rohe, Politische Kultur: Zum Verständnis…, s. 11.
83 K. Rohe, Politische Kultur und ihre Analyse..., s. 338.
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wywołają zdziwienie84. Oczywiście, kultura polityczna społeczeństwa nie jest 
monolitem, a wzory reakcji na określone zjawiska są różne; niezależenie od 
tego, że określone wzory ewoluują w czasie. 

Tym bardziej takie relacje możemy zauważyć w przekroju historycznym, 
w ramach którego systemy semiotyczne podlegają ewolucji. Określony poli-
tyczny model mógł w konkretnej społeczności budzić powagę i być skuteczny, 
by dwadzieścia lat później budzić śmieszność i zażenowanie85. Znakomitym 
przykładem takiego procesu są rytuały III Rzeszy, a przede wszystkim wystą-
pienia Adolfa Hitlera. Kiedyś wywoływały fanatyczne uwielbienie dla dykta-
tora, dziś sprawiają wrażenie, jakby były to fragmenty mało przekonywającej 
komedii fi lmowej. Dowodzi to, że polityczne znaki, symbole, sposoby zacho-
wania wywołują pewne emocjonalne reakcje w określonej kulturze politycznej 
i to tylko w danym momencie86.

Polityczny styl wywołuje sentymenty i  resentymenty. W  zależności od 
kontekstu trafi a na emocjonalną akceptację, ale równie dobrze może zakoń-
czyć się klęską elit politycznych, które nie zauważą w porę, że nastąpiły inne 
semiotyczne rekonfi guracje kultury symbolicznej87. Ale również w ustabilizo-
wanym reżimie może dojść do erozji legitymizacji, jeśli klasa polityczna nie 
zdąży, nie będzie się potrafi ła dostosować do zachodzącej zmiany kulturowej, 
do nowych kryteriów ocen systemu politycznego88.

K. Rohe zakłada istnienie prawidłowości, w myśl której nowo konstytuujące 
się reżimy muszą dążyć do uzyskania politycznej legitymizacji. Tutaj mają dwie 
całkowicie odmienne możliwości i całe spektrum rozwiązań pośrednich. Otóż 
nowe reżimy mogą poprzez świadome sterowanie kulturą symboliczną dążyć do 
wywołania zmian w kulturze politycznej realiów. Nowe elity mogą też prowadzić 
taką politykę symboliczną, która będzie zbliżona do istniejącej i starać się w ten 
sposób zdobyć uznanie. Jednak społeczeństwo prawie zawsze będzie mierzyć 
nowy reżim starymi wzorcami. Może się też zdarzyć, że nowy polityczny reżim 
zostanie zderzony z tradycjami, które do tego nowego systemu zupełnie nie 
pasują89. Będzie to w oczywisty sposób prowadzić do dezaprobaty tego reżimu.

Badacz niemiecki uważa, że kultura polityczna jest rodzajem partytury, 
politycznego kodu, na podstawie którego członkowie społeczności budują swój 
światopogląd i wzorce zachowań. Jest ona schematem, według którego inte-
grują się losy jednostek z historią społeczności; jest czymś więcej niż tylko 
stymulatorem politycznych postaw we wszelkich obszarach ludzkiej działalno-
ści, mających wpływ na zachowania w kontekście społecznym i kulturowym. 
Ale są to też wzorce, na podstawie których polityka może być rejestrowana, 
interpretowana i oceniana90.

84 K. Rohe, Politische Kultur: Zum Verständnis…, s. 6.
85 K. Rohe, Politische Kultur und ihre Analyse..., s. 338.
86 K. Rohe, Politische Kultur: Zum Verständnis…, s. 6.
87 K. Rohe, Politische Kultur und ihre Analyse..., s. 338.
88 Ibidem, s. 334. 
89 K. Rohe, Politische Kultur: Zum Verständnis…, s. 15.
90 Ibidem, s. 1. 
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Kulturą polityczną steruje praktyka codzienna dynamizowana przez interesy 

poszczególnych jednostek. Nie muszą one mieć bynajmniej wymiaru fi nan-
sowego, lecz mogą wynikać z  całokształtu osobistych motywacji obywateli 
jako aktywnych, myślących i odczuwających podmiotów. Budują pewien wzór 
zachowań, który jednostki co prawda determinuje, ale zostawia im pewien 
margines wolności. W  tych ramach można wiele, ale nie wszystko. Kultura 
polityczna narzuca społeczności ograniczenia – to, co teoretycznie byłoby 
możliwe, mimo to jest niedopuszczalne91.

Stąd też postulat K. Rohego – kultura polityczna ma odkrywać sens i odszy-
frowywać niepisane prawidłowości decydujące o zachowaniach danych zbio-
rowości. W  jego przekonaniu kultura polityczna jest nie tylko przedmiotem 
badań, ale również powinna stać się perspektywą badawczą, rodzajem „okula-
rów”, przez które patrzy się na wydarzenia polityczne. Przez ową specyfi czną 
perspektywę kultura polityczna ma wyodrębniać związki przyczynowo-skut-
kowe, które przy pomocy dotychczasowego instrumentarium analitycznego 
nie były dostrzegane czy formułowane92.

I  tu tkwi bodaj najpoważniejsza różnica między koncepcją K. Rohego 
a postulatami badawczymi twórców koncepcji kultury politycznej – G. Almonda 
i S. Verby. Dla badaczy amerykańskich w centrum uwagi stały pytania o sto-
sunek jednostek do reżimów politycznych i  ich trwałości, podczas gdy dla 
Rohego sprawa ta jest wtórna – w centrum jego zainteresowań stanęły pytania 
o pryncypia, normy i wartości, na podstawie których jednostka uczestniczy 
w systemie politycznym. Różnice między koncepcją badaczy amerykańskich 
a Karlem Rohem dotyczą również instrumentarium badawczego. Ci pierwsi 
prowadzili je za pomocą badań ankietowych, natomiast Rohe postuluje daleko 
idące rozbudowanie tegoż instrumentarium o analizę wszelkiego rodzaju kul-
turowych i politycznych artefaktów93. Postulaty Rohego stały się metodolo-
gicznym fundamentem rozważań tej pracy. 

Re a s u m u j ą c :  Pojęcie kultura polityczna w niniejszej pracy ma kluczowe 
znaczenie. Rozumiem je podobnie jak Karl Rohe, tzn. jako pryncypia, normy, 
oceny, wartości i treści, które są używane do wyboru rozwiązań politycznych. 

Ważne znaczenie mają też pojęcia Subject Culture i Participant Culture, nie-
gdyś wprowadzone przez Almonda i Verbę. Posłużyłem się tymi kategoriami 
w rozszerzonym znaczeniu: Participant Culture określa system, w którym pod-
stawowym priorytetem jest godność człowieka, jego wolność, równość szans 
i przede wszystkim równość wobec prawa wszystkich obywateli; system posia-
dający mechanizmy, które skutecznie uniemożliwią elitom funkcyjnym i rzą-
dowym samowolę wobec obywateli. W  świadomy sposób uczestniczą oni 
w procesach decyzyjnych dotyczących losów państwa i czują się jego rzeczy-
wistymi podmiotami. 

91 K. Rohe, Politische Kultur und ihre Analyse..., s. 333.
92 Ibidem, s. 332. 
93 Ibidem, s. 334. 
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Przyjęte w pracy pojęcie Subject Culture jest bardziej zbieżne z  jego kla-

sycznym rozumieniem wprowadzonym przez Almonda i Verbę. W modelu 
tym obywatele zakładają istnienie substancjonalnego bytu, jakim jest państwo 
kierowane przez elity. Interes państwa jest niewspółmiernie ważniejszy od 
jednostki i obywatel zobowiązany jest podporządkować się mu bez względu na 
okoliczności i własne przekonania. Oba modele nie funkcjonują nigdy w czy-
stej formie, tylko obok siebie, i można mówić jedynie o przewadze jednego 
lub drugiego. Relacje między nimi mają charakter procesowy. 

Posłużyłem się również rozróżnieniem między kulturą polityczną realiów 
i kulturą polityczną symboliczną przejętym z koncepcji Karla Rohego. Kultura 
polityczna realiów jest rzeczywistą kulturą polityczną, którą się kieruje więk-
szość społeczeństwa. Natomiast kultura polityczna symboliczna stanowi 
deklarowane systemy wartości i takie, jakie postulują promotorzy jej zmian. 
Rozróżnienie to ma szczególne zastosowanie w życiu publicznym Republiki 
Federalnej Niemiec. Tam w polityczną poprawność wpisany był nieomal obo-
wiązkowy przymus dystansowania się od III Rzeszy. Jednak w rzeczywistości, 
zapewne poprzez głęboką warstwę podświadomości, autorytarne tęsknoty 
długo kierowały decyzjami politycznymi większości obywateli. Starałem się 
przeanalizować te tęsknoty na podstawie ewolucji stosunku społeczeństwa 
niemieckiego do dysydentów III Rzeszy. 

Karl Rohe postulował również, aby z pojęcia kultura polityczna uczynić 
rodzaj instrumentu, który ma odkrywać niepisane cele, prawidłowości decy-
dujące o  zachowaniach danych zbiorowości. W  jego przekonaniu kultura 
polityczna jest nie tylko przedmiotem badań, ale również powinna stać się 
perspektywą badawczą, rodzajem „okularów”, przez które patrzy się na wyda-
rzenia polityczne. Poprzez ową specyfi czną perspektywę kultura polityczna ma 
wyodrębniać związki przyczynowo-skutkowe, które przy pomocy dotychczaso-
wego instrumentarium analitycznego nie były dostrzegane czy formułowane. 

W prezentowanej pracy starałem się spojrzeć przez takie „okulary” kul-
tury politycznej. W  ten sposób próbowałem udowodnić główną hipotezę 
pracy, zakładającą istnienie korelacji między polityką państwa zorientowaną 
na sukces ekonomiczny a zjawiskiem dyskryminacji dysydentów, starałem się 
również dowieść, że siła tej dyskryminacji była funkcją ewoluującej kultury 
politycznej społeczeństwa niemieckiego



W literaturze niemieckiej zajmującej się oceną kultury politycznej Republiki 
Federalnej dominuje pogląd, że Niemcy uczciwie i  rzetelnie rozliczyli się 
ze swoją faszystowską przeszłością. Kontrowersje budzi natomiast polityka 
Konrada Adenauera i  rzekoma konieczność integracji elit hitlerowskich ze 
strukturami nowego państwa. Ich powrót nigdy nie był i nie jest tajemnicą. 
Od samego początku budziło to jednak sprzeciw niektórych lewicowych opo-
zycjonistów, kłóciło się bowiem z nadziejami na głęboką odnowę społeczeń-
stwa niemieckiego po wojnie. 

Oburzenie wyrażał już w 1950 r. Walter Dirks, o czym już wspomniano, 
na łamach „Frankfurter Hefte”. W artykule Der restaurative Charakter der Epoche 
pisał: „Żyjemy w czasach restauracji, powrót starych czasów jest uderzający 
na każdym kroku, […] ta sytuacja jest skandaliczna i hańbiąca”1. Dalej Dirks 
omawia charakterystyczne cechy restauracji: mają one miejsce po rewolucjach 
czy innych wydarzeniach historycznych, które wstrząsnęły dotychczasowymi 
strukturami społecznymi2. Terminem restauracja określa próby przywrócenia 
stanu sprzed tych gwałtownych wydarzeń. Ale, jak twierdzi, restauracja nie 
jest nigdy całkowita i niesie ze sobą rodzaj kombinacji nowych i starych ele-
mentów. U  jej źródeł leży czasami strach, a niekiedy romantyczna tęsknota 
za minionymi latami3. Restauracja jest też wyrazem dążeń dawnych elit do 
przywrócenia utraconych przywilejów. Ale kształtuje ją również wygodnictwo 
mas traktujących ten powrót starych elementów jako naturalny proces, któ-
remu nie ma sensu się sprzeciwiać4. Zdaniem Dirksa kryteria te dobrze pasują 
do sytuacji Niemiec Zachodnich. Winę za ten stan przypisuje on głównie 
władzom okupacyjnym, które dopuściły w Niemczech Zachodnich do takich 
zjawisk. W jego przekonaniu w ówczesnych Niemczech nastąpiła restauracja 
III Rzeszy „rozumiana jako odwołanie się do dawnych procedur, doświadczeń, 
sprawdzonych koncepcji, metod i przede wszystkim do przywrócenia spraw-
dzonych ludzi na dawne stanowiska”5.

1 W. Dirks, Der restaurative Charakter der Epoche, „Frankfurter Hefte” 1950, nr 9, s. 942.
2 Ibidem, s. 943.
3 Ibidem, s. 945.
4 Ibidem, s. 946.
5 Ibidem, s. 949.
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Podobny pogląd wyrażał Eugen Kogon na łamach tego samego periodyku. 

Jak pisał, powrót dawnych elit stał się losem Republiki Federalnej. 
„Wcześniejsi aktywiści ubrani w nowe płaszcze usadowili się w dawnej 

konstelacji na średnich i wyższych fotelach administracji, sytemu sądowni-
czego i innych korporacji. Również gospodarka jest już w ich doświadczonych 
rękach. Dawni narodowi socjaliści mają dokładnie takie same poglądy jak 
kiedyś i żądają dla siebie wcześniejszych przywilejów. […] Wszyscy są zado-
woleni oprócz tych, którzy inaczej wyobrażali sobie życie po wojnie, i  tych 
którzy wierzyli, że przynajmniej część wcześniejszych aktywistów nie wróci 
na dawne stanowiska”6.

Dalej Kogon pisze: „Czy dzieje się cokolwiek po myśli bojowników prze-
prowadzających zamach z 20 lipca 1944 roku, czy ktoś pamięta o koncepcjach 
Kreisauer Kreis, o koncepcjach Alfreda Delpa i Carla Mierndorffa7. […] Z ich 
wysiłku nie pozostało nic oprócz nadziei, że ktoś za wiele lat zada sobie trud 
by je przeczytać. Większość z tych, którzy kiedyś jeszcze chcieli coś zmienić, 
dawno skapitulowała. Natomiast ci, którzy utrzymali jakieś wpływy, zajmują 
się czymś innym albo postanowili milczeć”8.

Kurt Sontheimer uważał jednak, że oczekiwania dawnych ofi ar reżimu były 
bardzo wygórowane, ponieważ nie liczyły się z  realiami ówczesnego życia. 
Większość Niemców starała się milczeć o przeszłości, aby zapomnieć o swojej 
roli w III Rzeszy9. Głosił on też pogląd, że w latach sześćdziesiątych Niemcy 
były konserwatywnym krajem ludzi o wąskich horyzontach intelektualnych, 
w którym dominowały autorytarne wyobrażenia o sposobie funkcjonowania 
państwa10. W takim świecie nie było miejsca na potępienie dawnych elit czy 
tym bardziej ich eliminację z życia publicznego.

Dla Sontheimera bilans tego okresu jest pozytywny. Uważa on, że Adenauer 
dzięki swojej polityce wywołał bezprecedensowy sukces gospodarczy, zbudo-
wał fundamenty państwa o  solidnych zabezpieczeniach socjalnych. Za jego 
sukces uznał umocnienie demokracji proceduralnej i zredukowanie systemu 
politycznego do trzech partii11.

Również Heinrich August Winkler w swojej znanej pracy Der Lange Weg nach 
Westen przeciwstawiał się rzekomo bezpodstawnym twierdzeniom o restaura-
cji III Rzeszy po 1945 roku. W jego opinii nowe państwo niemieckie szybko 
upodobniło się innych demokracji zachodnich. Nie zgodził się też z twierdze-
niem, że nowe struktury zarządzania państwem wprowadzone przez aliantów 
po 1949 roku były stopniowo likwidowane. Przeczy poglądowi, jakoby ustawa 
o  służbie cywilnej (Beamtengesetz) stanowiła formę restytucji administracji 
III Rzeszy. Jego zdaniem ustawa ta wprowadziła demokratyczne procedury 

6 E. Kogon, Beinahe mit dem Rücken an der Wand, „Frankfurter Hefte” 1954, nr 9, s. 641.
7 Obaj dysydenci byli związani z Kreisauer Kreis.
8 E. Kogon, op.cit., s. 642.
9 K. Sontheimer, So war Deutschland nie. Anmerkungen zur politischen Kultur der Bundes-

republik, München 1999, s. 53.
10 Ibidem, s. 88. 
11 Ibidem, s. 87. 
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doboru nowych kadr i  skuteczne mechanizmy sterujące procesami decyzyj-
nymi, i jeśli jakaś formacja polityczna po 1945 roku została wskrzeszona, to 
było to federalne i pluralistyczne państwo epoki weimarskiej12.

Niemniej Winkler przyznał rzecznikom teorii restauracji trochę racji, 
zwłaszcza w kontekście uchwalenia przez parlament przepisów wykonawczych 
do paragrafu 131 niemieckiej Ustawy Zasadniczej. Przyznaje, że dzięki niej 
w niektórych urzędach centralnych udział dawnych członków NSDAP miał 
sięgać 30%, a w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odsetek ten miał być 
jeszcze większy. Co więcej, umożliwiła ona szerokim rzeszom byłych funk-
cjonariuszy SS i gestapo powrót do służby państwowej, a to później miało za 
sobą pociągnąć paraliż procesu ścigania zbrodniarzy hitlerowskich13.

Także Edgar Wolfrum wyraził przekonanie, że historia Niemiec Zachodnich 
była pasmem sukcesów. Do tych najważniejszych zaliczał wykrystalizowanie się 
społeczeństwa obywatelskiego, wielopłaszczyznowe procesy modernizacyjne 
i sukces gospodarczy14. On także odniósł się do zarzutów, w których oskar-
żano Republikę Federalną; twierdził, że na przykład pomówienia o restaurację 
III Rzeszy są bezpodstawne i nie do utrzymania. Niemcy stały się, jego zda-
niem, symbolem stabilizacji i udanej ewolucji w kierunku demokratycznego
społeczeństwa15.

Karlheinz Niclauß jest autorem opracowania, jednego z ważniejszych, 
powojennej historii Niemiec wydanego w  2004 roku pt. Kanzlerdemokratie. 
Pisze on, że już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych czołowi przed-
stawiciele nauk politycznych odrzucili tezę o rzekomych tendencjach restaura-
cyjnych w społeczeństwie niemieckim. Również Niclauß wyraża przekonanie, 
że pojęcie restauracja niewiele wnosi do zrozumienia procesów po II wojnie 
światowej. Jego zdaniem jest ono naładowane ideologią i emocjami, a zwolen-
nicy tej teorii nie zauważają najważniejszych konstytucyjnych reform w pań-
stwie zachodnioniemieckim16.

Jeśli w kwestii oceny pierwszych dziesięcioleci Republiki Federalnej w litera-
turze przedmiotu dochodzi do kontrowersji, to konsensus panuje w zasadzie co 
do ocen stanu świadomości politycznej Niemiec do 1968 roku. Znany politolog 
Wolfgang Bergem przyznaje, że w rzeczywistości politycznej Niemiec pojawiają 
się czasami relikty dawnego myślenia politycznego. Niemniej w świadomości 
większości tradycja niemieckiego autorytarnego myślenia została przełamana17.

12 H.A. Winkler, Der lange Weg nach Westen, Bd. 2: Deutsche Geschichte, Bonn 2004,
s. 178.

13 Ibidem.
14 E. Wolfrum, Die Bundesrepublik Deutschland. Handbuch der deutsche Geschichte, Bd. 23, 

Stuttgart 2006, s. 68 i nn.
15 Ibidem, s. 70. 
16 K. Niclauß, Restauration – ja oder nein, w: Bundesrepublik Deutschland und Deutsche 

Demokratische Republik. Die beiden deutschen Staaten im Vergleich, E. Jesse (Hrsg.), Berlin 1985, 
s. 36; tenże, Kanzlerdemokratie, Paderborn 2004.

17 W. Bergem, Vergangenheitsprägung deutscher politischer Kultur und Identität, w: Politische 
Kultur in Deutschland. Abkehr von der Vergangenheit – Hinwendung zur Demokratie, G. Breit 
(Hrsg.), Schwalbach 2003, s. 34.
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Helmut Dubiel podkreśla znaczenie dobrobytu w tworzeniu nowej świado-

mości społecznej – Niemcy stali się nowoczesnym społeczeństwem konsump-
cyjnym, ceniącym sobie wysoki poziom życia; w Niemczech dominuje hedo-
nizm, który jednak niekoniecznie oznaczać musi automatyczną rezygnację 
z tradycyjnych wartości; Niemcy stali się narodem identyfi kującym się z kon-
stytucją, i to jest ich historyczny triumf. Do najważniejszych elementów naro-
dowej świadomości zaliczył indywidualizację i liberalizm18.

Momentu zwrotnego w powojennej historii Niemiec wspomniany wcześniej 
Kurt Sontheimer upatruje w rewolcie studenckiej z 1968 roku, po której miało 
nastąpić przewartościowanie wszystkich dotychczasowych norm19. Jedną z nich 
miał być wzrost poczucia odpowiedzialności elit za społeczeństwo. Dla wszyst-
kich uczestników życia politycznego najważniejszymi wartościami były: posza-
nowanie zasad moralnych, racjonalność, rzetelność, lojalność i uczciwość20.

Sontheimer uważa też, że Niemcy zneutralizowali swoje nacjonalistyczne, 
militarystyczne i  antydemokratyczne tęsknoty, które zaraz po wojnie miały 
determinować rzeczywistość Republiki Federalnej. Jeśli współcześnie dochodzą 
jeszcze do głosu, to nie mają żadnego wpływu na życie polityczne21. W kul-
turze politycznej lat siedemdziesiątych dokonała się tak głęboka rewolucja, 
że bez obaw możemy twierdzić, iż nową jakością stała się prosta demokra-
cja proceduralna. Przybrała ona w międzyczasie rzeczywiste cechy demokra-
cji partycypacyjnej, w której obywatele świadomie biorą udział w procesach 
decyzyjnych i mają rzeczywisty wpływ na politykę państwa22.

Przełom w  niemieckiej świadomości narodowej trochę później sytuuje 
Christian Schwabe. Uważa, że zmiana dokonała się dopiero na początku lat 
osiemdziesiątych, równocześnie z  końcem procesu politycznego dojrzewa-
nia społeczeństwa niemieckiego i konsolidacji sytemu demokratycznego. Od 
tego momentu Niemcy stały, jego zdaniem, normalną zachodnią demokracją, 
w której niedobre, autorytarne tradycje zostały zneutralizowane. Proces był 
wynikiem stabilizacji warunków ekonomicznych i  rozbudowanego systemu 
świadczeń socjalnych, co dalej miało prowadzić do wysokiego zadowolenia 
z panującego systemu politycznego23.

Optymistycznie przemiany w społeczeństwie niemieckim ocenia również 
Magnus Enzensberger. W Niemczech ustabilizowała się demokracja, i jak pisze: 
„większość społeczeństwa w ogóle nie chce słyszeć o politycznych przygodach. 
Odrzuca z całym zdecydowaniem ideologiczny fanatyzm, czy wielkomocarstwowe 
utopie. A już tym bardziej podejrzane są wszelkie sympatie do systemu autory-
tarnego, ponieważ wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, dokąd to prowadzi”24.

18 H. Dubiel, Ungewißheit und Politik, Frankfurt am Main 1994, s. 148.
19 K. Sontheimer, So war Deutschland nie…, s. 92.
20 K. Sontheimer, Deutschlands politische Kultur, München 1990, s. 58.
21 Ibidem, s. 35. 
22 Ibidem, s. 48. 
23 Ch. Schwaabe, Die deutsche Modernitätskrise. Politische Kultur und Mentalität von der 

Reichsgründung bis zur Wiedervereinigung, München 2005, s. 471.
24 M. Enzensberger, Mittelmaß und Wahn, Frankfurt am Main 1988, s. 260.
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W  Polsce rozwój polityczny w Niemczech przez długie dziesięciolecia 

oceniany był krytycznie. Wynikało to z kilku przyczyn. Niewątpliwie na ten 
stan rzeczy wpływ miał konfl ikt między państwami bloku komunistycz-
nego a światem Zachodu. Groźba ewentualnej konfrontacji długo wydawała 
się możliwa i  poprzez propagandę próbowano dyskwalifi kować życie poli-
tyczne w Niemczech Zachodnich. Republika Federalna ofi cjalnie długo nie 
akceptowała terytorialnych zmian po II wojnie światowej, czym w  Polsce 
nie budziła sympatii. Na to nakładały się wspomnienia o  dramatycznych 
wydarzeniach z  czasów wojny. W  sumie analizy rzeczywistości politycz-
nej Niemiec Zachodnich miały najczęściej emocjonalny charakter i  były
mało wiarygodne. 

W tym czasie wśród wydanych książek zwraca uwagę tłumaczona z języka 
angielskiego praca Naziści znowu u władzy (The new Germany and the old Nazis) 
pióra Tete’a Harensa Tetensa. Główna teza książki, która miała być ostrze-
żeniem przed powrotem faszystów do władzy w RFN, okazała się chybiona. 
Jednak wydaje się, że Tetens dość trafnie opisał procesy restauracyjne w epoce 
Adenauera. Według Tetensa nie jest możliwe, aby fanatyczni Niemcy, któ-
rzy jeszcze niedawno gotowi byli bronić starego reżimu do ostatniej kropli 
krwi, nagle stali się otwartymi na wartości świata zachodniego demokratami. 
Oburzył go powrót do życia społecznego i politycznego dawnych zbrodniarzy 
hitlerowskich. Pisał o wysokich stanowiskach zajmowanych przez byłych ofi -
cerów SS, o przywróconych do normalnego życia dawnych funkcjonariuszach 
gestapo i strażnikach obozów koncentracyjnych. Zwrócił uwagę na integrację 
urzędników obchodzących się w czasie wojny w brutalny sposób z ludnością 
cywilną na terenach okupowanych czy wreszcie na armię nauczycieli, którzy 
wrócili do szkół i  tam wychowywali uczniów w  duchu propagandy faszy-
stowskiej25. Wyraził oburzenie polityką Adenauera obliczoną na pozyskanie 
prawicowego elektoratu – kanclerz świadomie starał się o poparcie dawnych 
środowisk militarystycznych. Jednym z  elementów tej polityki była wizyta 
Adenauera w więzieniu w Werl w 1953 roku, gdzie przetrzymywano najpo-
ważniejszych zbrodniarzy III Rzeszy. Byli to ludzie wcześniej skazani na karę 
śmierci, którym wyroki zamieniono na dożywocie. Adenauer ostentacyjnie 
witał się z  nimi i  obiecywał podjęcie intensywnych wysiłków na rzecz ich 
uwolnienia26. Tetens zwrócił uwagę na skuteczność polityki pozyskiwania 
wyborców związanych z dawnymi środowiskami narodowosocjalistycznymi, 
czego dowodem były wyniki wyborów parlamentarnych w 1953 roku27. Krytycy 
Tetensa słusznie chyba zwracali uwagę na zbyt emocjonalny ton narracji wyni-
kający z jego życiowych doświadczeń w czasach III Rzeszy. 

Tetens wiele uwagi poświecił postaci dr. Hansa Globkego, który w epoce 
Adenauera był ministrem – szefem Urzędu Kanclerskiego. Jak pisał, jego 
pozycja była tak mocna, że żaden urzędnik ówczesnego państwa niemieckiego

25 T.H. Tetens, Naziści znowu u władzy, Warszawa 1963, s. 45.
26 Ibidem, s. 91. 
27 Ibidem, s. 92. 
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nie mógł samodzielnie podjąć decyzji, która nie mieściłaby się w ustalonych 
przez niego ramach. Jego zdaniem to Globke sprawował faktyczną władzę 
w ówczesnych Niemczech Zachodnich28. Dla Tetensa najbardziej problema-
tyczna była rola Hansa Globkego w  III Rzeszy. Już wówczas bowiem zaj-
mował wysokie stanowisko w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rzeszy 
(Reichsinnenministerium) i do niego należały problemy obywatelstwa. Przypisywano 
mu również autorstwo komentarzy do ustaw norymberskich regulujących
prześladowania Żydów29.

Powodem szczególnej irytacji Tetensa było przejęcie przez Urząd Kanclerski 
kontroli nad „Organizacją Gehlena” (Organisation Gehlen). Była to wydzielona 
z SS formacja szpiegowska pod kierunkiem Reinharda Gehlena, którą w 1945 
roku w nienaruszonej formie przejęli początkowo Amerykanie30. W obozach 
jenieckich szybko odnaleziono wcześniejszych jego pracowników i w połowie 
lat pięćdziesiątych „Organizacja Gehlena” stała się instytucją zatrudniającą 
4000 osób na terenie Niemiec i drugie tyle zakonspirowanych agentów na 
całym świecie. Rozbudowę organizacji miał kontrolować sam Globke, któremu 
ta organizacja była bezpośrednio podporządkowana. Zatem władza kanclerza 
w poważnym stopniu opierała się na informacjach zbieranych przez nienaru-
szoną w swojej strukturze personalnej jednostkę SS31.

Zdaniem Tetensa Hans Globke nie był jedynym eksponowanym politykiem 
w RFN obciążonym zbrodniami z czasów hitlerowskich. Tetens przypomniał 
postać Gerharda Schrödera, byłego członka SS i NSDAP, który w  rządzie 
Adenauera pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych32. W rządzie Adenauera 
zasiadał również Theodor Oberländer, którego Tetens oskarżał o współodpo-
wiedzialność za masakrę polskiej inteligencji we Lwowie w  1941 roku33. 

Obecnością Theodora Oberländera w rządzie Republiki Federalnej oburzał 
się także Kazimierz Kąkol, przypominając jego rolę w wymordowaniu pro-
fesorów lwowskich34. Generalnie zwracał uwagę na bezkarność zbrodniarzy 
hitlerowskich. Słusznie twierdził, że naruszeniem wszelkich norm moralnych 
jest otrzymywanie wysokich emerytur przez dawnych zbrodniarzy, najczę-
ściej wyższych od tych, jakie otrzymują ich dawne ofi ary35. Kąkol pisał także 
o  sprawie Hansa Globkego i  jego udziale w  tworzeniu formalnoprawnych 
zasad prześladowań Żydów36. 

Sprawa polityków Republiki Federalnej wcześniej zaangażowanych w reżim 
III Rzeszy była zresztą częstym tematem polskich opracowań przed 1989 

28 Ibidem, s. 63. 
29 Ibidem, s. 61. 
30 Ibidem, s. 65. 
31 Ibidem, s. 66.
32 Ibidem, s. 75. 
33 Ibidem, s. 76 i 228. 
34 K. Kąkol, Zbrodnia nie ukarana. Ściganie zbrodniarzy hitlerowskich w RFN (1959–1969), 

Warszawa 1970, s. 166.
35 Ibidem, s. 205.
36 Ibidem, s. 157. 
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rokiem. Hansowi Globkemu w 1961 roku poświęcił książkę Jan Zaborowski37. 
Opisywał szeroko jego działalność na francuskich i belgijskich terenach oku-
powanych. Mówił o  jego koncepcji nadawania tymczasowego obywatelstwa 
niemieckiego, co umożliwiało zarówno cofnięcie go w  trybie administracyj-
nym, jak też nadawanie go wbrew woli mieszkańcom innych państw38.

Interesująca jest polemika Zaborowskiego z ofi cjalnym stanowiskiem rządu 
RFN, powołującego się na oświadczenie bohaterskiego kardynała ordynariu-
sza Berlina, hrabiego Konrada von Preysinga. Preysing zaświadczał, że Globke 
pomagał mu w konspiracyjnej działalności i wspierał go tajnymi informacji 
wyniesionymi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zborowski podważył 
te twierdzenia, powołując się na rzekome wypowiedzi innego opozycjonisty, 
pastora Heinricha Grubera39. Tu uwidacznia się tyleż brak dobrej woli, co zna-
jomości stosunków w okupacyjnych Niemczech. Konrad Preysing był człowie-
kiem o wyjątkowej rzetelności i  jeśli rzeczywiście zaświadczał o współpracy 
Globkego z opozycją, to byłoby to bardzo wiarygodne. 

Podobne zabiegi spotkać można w pracach Mariana Podkowińskiego. Na 
przykład czołowy dysydent III Rzeszy i  członek Kręgu z Krzyżowej Eugen 
Gerstenmaier był w jego oczach neofaszystą40. A Republika Federalna Niemiec 
była tworem, który zrodził się ze skrzyżowania nadziei niemieckiej burżua-
zji na odzyskanie utraconej, mocarstwowej pozycji Rzeszy i amerykańskich 
interesów w Europie41.

Także Stanisław Brodzki podobnie ujął istotę politycznych założeń Republiki 
Federalnej. W  jego interpretacji celem polityki amerykańskiej w  budowie 
Republiki Federalnej było stworzenie bastionu ewentualnej krucjaty przeciwko 
państwom komunistycznym; przygotowanie jej miało być również głównym 
celem polityki społecznej tego państwa. Natomiast kwestia odpowiedzialności 
przedstawicieli środowisk prawicowych za zbrodnie hitlerowskie była czymś 
zupełnie wtórnym42. Fakt poparcia CDU kosztem partii skrajnie prawicowych 
interpretował Brodzki jako przejaw pozyskania tych środowisk do celów poli-
tycznych Konrada Adenauera43.

W tym też sensie Aleksander Dróżdżyński i Jan Zaborowski interpretują 
udział partii wypędzonych i pozbawionych praw (Gesamtdeutscher Block/Bund der 
Heimatvertriebenen und Entrechteten) w rządzie Republiki Federalnej. Była to par-
tia, która miała stawiać sobie dwa podstawowe cele: prawo powrotu Niemców 
do utraconych stron rodzinnych (Recht auf Heimat) i  rewizję granic. W  tym 

37 J. Zaborowski, Dr Hans Globke, urzędnik III Rzeszy, Poznań 1961; (wspólnie z A. Dróż-
dżyńskim napisał też wspomnianą już książkę o Oberländerze – zob. A. Dróżdżyński, 
J. Zaborowski, Oberländer: przez „Ostforschung” wywiad i NSDAP do rządu NRF, Poznań 1960). 

38 J. Zaborowski, op.cit., s. 117.
39 Ibidem, s. 128 i 130. 
40 M. Podkowiński, Od Adolfa Hitlera do Adolfa von Thaddena. Konfrontacja z przeszłością, 

Warszawa 1971, s. 281.
41 Ibidem, s. 275. 
42 S. Brodzki, Przedmowa, w: T.H. Tetens, op.cit. s. 23.
43 Ibidem, s. 6.
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kontekście autorzy zwrócili uwagę na społeczne poparcie tej partii, która 
w Bundestagu posiadała aż 27 mandatów, oraz skrajnie prawicową orientację 
czołowych jej przedstawicieli – Waldemara Krafta i Theodora Oberländera44.

W 1962 roku została wydana praca pt. Neohitleryzm. Ideologia, propaganda, 
formy działania i warunki rozwoju ruchu neohitlerowskiego pióra Andrzeja Józefa 
Kamińskiego. Wydaje się, że w wielu miejscach autor ocenił sytuację raczej 
trafnie. Przypomniał manifestację w Hamburgu pod hasłem „Nigdy więcej SS 
Europy” z września 1954 roku. Wówczas to oddziały policji brutalnie rozpę-
dziły demonstrantów i aresztowały wiele osób45. Jego zdaniem wynikało to 
z nadzwyczajnie dużej liczby byłych funkcjonariuszy SS i gestapo zatrudnio-
nych w zachodnioniemieckiej policji46.

Przypominał również, jak ogromnej liczbie hitlerowców udało się zająć 
dawne stanowiska w  aparacie administracyjnym i  państwowym Republiki 
Federalnej Niemiec47. Powoływał się na zarzuty formułowane na początku 
1958 roku pod adresem niemieckiego MSZ. W odpowiedzi na stwierdzenia, 
że wśród urzędników resortu znajduje się 90% byłych hitlerowców, ówczesny 
sekretarz stanu miał wyjaśnić, że jest ich tylko 75%. Kamiński pisał o donie-
sieniach niemieckiej agencji informacyjnej DPA z 21 lutego 1960 roku, w myśl 
których w latach 1957–1959 do służby państwowej przyjęto 400 000 byłych 
pracowników hitlerowskiej służby publicznej48.

Nie dał się uwieść zapewnieniom producentów kultury symboli o  głę-
bokich zmianach, jakie miały zajść w społeczeństwie niemieckim. Niemniej 
konkluzja, którą wyciągnął ze swoich rozważań, wydaje się całkowicie chy-
biona. Otóż Kamiński stwierdza – w stylu komunistycznej propagandy – że 
cały rozwój państwa zachodnioniemieckiego przebiega w  sposób rokujący 
nadzieję na urzeczywistnienie politycznych pragnień nacjonalistów49. A  to 
z całą pewnością nie było prawdą.

Badaczem, który starał się zachować niezależność i bezstronność sądów, był 
Franciszek Ryszka. Przede wszystkim przeciwstawiał się propagandowej tezie 
kwalifi kującej cały naród niemiecki jako genetycznie uszkodzonych morderców. 
Przekonywał, że określone tradycje historyczne są czymś zupełnie innym niż 
„przyrodzone skłonności”. Przyjęcie takiej propagandowej tezy oznaczałoby 
postawienie się na pozycjach rasistowskich50. Przy całej swojej dobrej woli 

44 A. Dróżdżyński, J. Zaborowski, op.cit., s. 99. Partia ta w wyborach do Bundestagu 
w 1957 r. nie przekroczyła progu wyborczego i nie uzyskała już żadnego mandatu.

45 A.J. Kamiński, Neohitleryzm. Ideologia, propaganda, formy działania i warunki rozwoju 
ruchu neohitlerowskiego, Poznań 1962, s. 141.

46 A.J. Kamiński, op.cit., s. 157. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w niemieckiej lite-
raturze przedmiotu. Zob.: P. Wagner, Die Resozialisierung der NS-Kriminalisten, w: Wand-
lungsprozesse in Westdeutschland. Belastung, Integration, Liberalisierung 1945–1985, U. Herbert 
(Hrsg.), Göttingen 2002, s. 180; tenże, Lippenbekenntnisse zum Rechtsstaat, „Der Spiegel” 
2011, nr 15, s. 42.

47 A.J. Kamiński, op.cit., s. 149.
48 Ibidem, s. 156. 
49 Ibidem, s. 149. 
50 F. Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego, Warszawa 1964, s. 501.
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Ryszka pomylił się jednak w ocenie aparatu sądowniczego III Rzeszy. Wzbudzała 
w nim, to prawda, oburzenie polityczna i moralna demoralizacja części środo-
wiska ówczesnych sędziów i prokuratorów. Zafascynowany pracami jednego 
z największych apologetów hitleryzmu w Republice Federalnej przewodniczą-
cego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof – BGH) Hermana 
Weinkauffa, stanął w obronie pozostałych prawników reżimu hitlerowskiego. 
Przekonywał, że nie ma powodu, by mu nie wierzyć i potępiać całe środowisko51.

W  swojej pracy Franciszek Ryszka powtórzył także inną propagandową 
tezę Weinkauffa – to nie kto inny, tylko on właśnie przekonywał, że reżi-
mowi prawnicy hamowali terror III Rzeszy i  swoimi działaniami starali się 
go ograniczać. Kontynuując tę myśl, Ryszka twierdził, że aparat sądowni-
czy z natury rzeczy nie mógł konkurować z terrorem innych ogniw systemu 
zagłady. Orzecznictwo sądów karnych pozostawało w tle praktyk SS i gestapo. 
Nawet niebywała penalizacja życia i specjalne proceduralne ułatwienia wpro-
wadzane dla sądów z założenia stwarzały sytuacje, w których nie mogły one 
stanowić konkurencji w dziele zagłady. Franciszek Ryszka krytykował nato-
miast historiografi ę niemiecką za konsekwentnie powtarzaną tezę, jakoby 
tylko Hitler i jego najbliższe otocznie ponoszą odpowiedzialność za zbrodnie 
III Rzeszy, że z dyktatora zrobiono niemal religijny symbol, na który zrzuca się 
wszystkie winy narodowe. Dlatego historycy niemieccy postrzegają Niemców 
bardziej w roli ofi ar niż sprawców, co – zdaniem Ryszki – miało być niedo-
puszczalną nadinterpretacją52.

Po 1970 roku pojawiło się więcej prac próbujących zdobyć się na większą 
rzetelność w  stosunku do rzeczywistości politycznej Niemiec Zachodnich. 
Zmienił się wyraźnie ton polskiej propagandy, a  sprawy niemieckie zaczęły 
być postrzegane nawet z pewną dozą sympatii. Za przykład może posłużyć 
książka Mieczysława Rakowskiego Dymisja kanclerza53, w której autor relacjo-
nuje wydarzenie, jakim było odejście Willy’ego Brandta z tej funkcji. W jego 
książce Willy Brandt przedstawiony jest jako wybitny mąż stanu. Do kwestii 
świadomości politycznej ówczesnego społeczeństwa niemieckiego Rakowski 
się jednak nie odnosi.

W 2002 roku ukazała się książka Wojciecha Pięciaka zatytułowana Niemiecka 
pamięć. Współczesne spory w Niemczech o miejsce III Rzeszy w historii, polityce i toż-
samości (1989–2001). Jej autor, dokonując oceny politycznej rzeczywistości, 
wyraża przekonanie, jakoby Niemcy rozliczyli się z  nazizmem, nazwali po 
imieniu zbrodnie III Rzeszy i sumiennie za nie odpokutowali54. 

Pięciak w rzetelny sposób przypomina, że w latach pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych na urzędy i  stanowiska powróciły elity funkcyjne III Rzeszy. 
Dzięki zbiorowej amnezji najczęściej nikt nie pytał ich o zbrodnie popełnione

51 Ibidem, s. 504. 
52 F. Ryszka, Główne tendencje historiografi i zachodnio-niemieckiej poświęconej dziejom naj-

nowszym, Opole 1960, s. 10.
53 M. Rakowski, Dymisja kanclerza, Warszawa 1975.
54 W. Pięciak, Niemiecka pamięć, Współczesne spory w Niemczech o miejsce III Rzeszy w historii, 

polityce i tożsamości (1989–2001), Kraków 2002, s. 81.
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w czasach reżimu55. Jak pisze autor: „niewypowiedziana nigdy jako cel strate-
giczny, ale dla wszystkich jasna koncepcja powszechnego puszczania win w nie-
pamięć stała się w Niemczech Zachodnich jednym z  fundamentów nowego 
społeczeństwa i czymś powszechnie akceptowanym”56.

Jako przykład reaktywacji dawnych elit Pięciak wskazuje proces budowa-
nia Bundeswehry. Ofi cerowie Wehrmachtu, którym powierzono to dzieło, 
solidarnie żądali uwolnienia z  alianckich więzień swych dawnych towarzy-
szy broni. Miał to być wręcz warunek ich aktywnego udziału w  tworzeniu 
nowych sił zbrojnych. Także elity rządowe zdawały sobie sprawę, że bez peł-
nego zaangażowania tysięcy byłych wyższych i niższych ofi cerów utworzenie 
sił zbrojnych było nierealne. Tym bardziej że chodziło o stworzenie 12 dywi-
zji pancernych i  zmechanizowanych, które miały być gotowe na przyjęcie
sowieckiego uderzenia57.

Zdaniem autora kanclerz antyfaszysta musiał oprzeć się na ludziach, któ-
rzy żyli i posiadali zawodowe kompetencje i to niezależnie od wspierania ich 
przez różne wpływowe środowiska. Ten kanclerz antynazista nie miał innego 
wyjścia – jeśli chciał stworzyć nowe, zintegrowane z zachodem Niemcy, musiał 
oprzeć się na ludziach, których miał wokół siebie, bo innych nie było58.

W ten sposób Pięciak tłumaczy politykę Konrada Adenauera, który przez 
zewnętrzne okoliczności miał być zmuszony do współpracy z byłymi nazistami. 
Ale mimo trudnych okoliczności kanclerzowi udało się zbudować podstawy 
demokratycznego i praworządnego państwo. Zdaniem Pięciaka „cud gospodar-
czy” legitymizował procesy demokratyczne, a Republika Federalna wyzwalała 
się spod nadmiaru czci, jaką dotąd otaczano każdy mundur59.

Autor przeciwstawił się też ocenom Republiki Federalnej z czasów komu-
nistycznych. Jego zdaniem twierdzenia, że Niemcy w  latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych były społeczeństwem postnazistowskim, albo że był to okres 
restauracji starego porządku, są „oczywistym fałszem”60. Wtedy to właśnie 
miały się dokonywać najgłębsze przemiany w mentalności narodowej, choć nie 
towarzyszyła im wola publicznego rozliczania się z historią z lat 1933–1945. 
Ów defi cyt rozliczeniowy zaczęto nadrabiać na płaszczyźnie kulturowej, spo-
łecznej i intelektualnej dopiero dużo później61.

Piszący po polsku niemiecki historyk i publicysta Klaus Bachmann również 
zwracał uwagę na ogrom zadań, jakie stanęły przed społeczeństwem niemiec-
kim w latach pięćdziesiątych. Rząd Republiki Federalnej musiał stawić czoło 
zarówno zniszczeniom wojennym, jak i niewyobrażalnym migracjom ludności 
po 1945 roku. Kłopoty gospodarcze i  trudności aprowizacyjne nie sprzyjały 

55 Ibidem, s. 106. 
56 Ibidem, s. 102. 
57 Ibidem, s. 97. Podobne mechanizmy uwidoczniły się w trakcie organizacji armii NRD 

(Nationale Volksarmee – NVA).
58 Ibidem. 
59 Ibidem, s. 108. 
60 Ibidem, s. 106. 
61 Ibidem. 
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rozrachunkom z przeszłością. Tym bardziej że społeczeństwo samo czuło się 
ofi arą alianckich nalotów, podziału Niemiec czy wypędzeń. Większości towa-
rzyszyło uczucie krzywdy, jaka spotkała naród niemiecki62.

Bachmann krytykował stworzoną po 1945 roku ideologiczną konstruk-
cję, w myśl której większość Niemców zachowała w III Rzeszy moralny krę-
gosłup. Twierdził, że społeczeństwo zostało oszukane przez wąską grupę 
zbrodniarzy manipulujących mediami, a  do takiego sposobu postrzegania 
III Rzeszy przyczynił się proces norymberski. To tam skierowano uwagę na 
największych zdrajców narodu, którzy ściągnęli na Niemcy wszystkie nie-
szczęścia. Zwłaszcza Hitlera obarczono osobistą winą za II wojnę światową63. 
Reszta społeczeństwa stanowczo się dystansowała od odpowiedzialności
za zbrodnie reżimu.

Tym poczuciem krzywdy tłumaczy Bachmann trudności w ściganiu zbrod-
niarzy hitlerowskich. Zwraca też uwagę, że ewentualne restrykcje wobec daw-
nych aktywistów reżimu hitlerowskiego pogorszyłyby i  tak trudną sytuację 
na ówczesnym rynku pracy, gdzie szczególnie brakowało mężczyzn. A warun-
kiem społecznego poparcia prozachodniej polityki Konrada Adenauera było 
dokonanie gigantycznego dzieła odbudowy z ruin nie tylko miast, ale i całej 
gospodarki64. Na łamach tej książki będę się starał dowieść, że teza ta nie 
jest do końca prawdziwa i że integracja dawnych zbrodniarzy była świadomą 
polityką Konrada Adenauera, obliczoną na umacnianie jego władzy. 

Bachmann pisze, że w wyniku czynionych wówczas kompromisów w rzą-
dzie Adenauera znaleźli się tacy ludzie, jak – wspomniani już – byli członkowie 
SS Waldemar Kraft czy Theodor Oberländer65; zwrócił uwagę na integrację 
dawnych faszystów, przed czym nie mogła się obronić nawet SPD, wcześniej 
przez faszystów prześladowana; przypomniał, że nawet Kurt Schumacher przy-
jął jednego z czołowych przedstawicieli środowisk dawnych funkcjonariuszy 
SS Otto Kumma (Schumacher miał argumentować wówczas, że środowiska 
dawnych SS trzeba pozyskać dla demokracji). Bachmann zwrócił też uwagę 
na problem dysydentów III Rzeszy w Republice Federalnej, którzy bardzo 
długo uchodzili w opinii społeczeństwa niemieckiego za zdrajców. Ze szcze-
gólnym potępieniem mieli się spotykać się przeciwnicy hitleryzmu związani 
z ruchem komunistycznym66. 

Dopiero w  latach osiemdziesiątych w powszechnej świadomości zrozu-
miano – co podkreślił Bachmann – jak wartościowa jest tradycja dysydentów 
związanych z próbą zamachu stanu z 20 lipca 1944 roku. Choć już wcześniej 
pojawiały się głosy zwracające uwagę na te implikacje ideologiczne, to dys-
kusję na temat znaczenia Oporu zainicjował prezydent Theodor Heuss, który 
też jest współautorem szczególnej interpretacyjnej ekwilibrystyki. Otóż głosił 

62 K. Bachmann, Długi cień Trzeciej Rzeszy. Jak Niemcy zmieniali swój charakter narodowy, 
Wrocław 2005, s. 43.

63 Ibidem, s. 52. 
64 Ibidem, s. 40 
65 Ibidem.
66 Ibidem, s. 41. 
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on pogląd, w myśl którego szacunek do dysydentów nie może umniejszać 
szacunku wobec aktywistów reżimu, czyli oprawców dysydentów67. Ideologia 
nowego państwa – w jego przekonaniu – miała opierać się zarówno na trady-
cjach tych, którzy popierali Hitlera, jak i  tych, którzy w walce z nim oddali 
życie. Zdaniem Klausa Bachmanna to lawirowanie trwa do dziś68. 

Po 1945 roku poprzednie elity polityczne zostały brutalnie odsunięte, pisze 
Klaus Bachmann, ale systemy wartości, przyzwyczajenia, sposoby myślenia, 
społeczne postawy wobec obcych i słabszych, jak również ideologiczna orien-
tacja III Rzeszy miały wykazać w Republice Federalnej ogromną trwałość69. 
I tu niewątpliwie ma racje.

Apologetą polityki Republiki Federalnej okazał się natomiast Kazimierz 
Wójcicki. Jeśli w swojej pracy Niemiecki rachunek sumienia. Niemcy wobec przeszło-
ści 1933–194 pisze: „polityka aliantów, nawet jeżeli w wielu punktach błędna, 
nie miała na dłuższą metę negatywnych skutków”70, to będę w niniejszym 
opracowaniu udowadniać, że miała ona bardzo poważane polityczne i moralne 
konsekwencje. Stworzyła bowiem polityczne fundamenty, które umożliwiły 
powrót znacznej części funkcyjnych elit hitlerowskich na swoje dawne sta-
nowiska w nowej powojennej rzeczywistości. 

Ale Wójcicki ma chyba rację, pisząc: „Amerykańska reedukacja, nakłada-
jąca się na świadomość całkowitej klęski poniesionej przez reżim hitlerow-
ski, nie dopuściła do powstania i upowszechnienia się »rewizjonistycznych« 
mitów, które stały się siłą sprawczą polityki niemieckiej po pierwszej wojnie 
światowej. W sytuacji bez porównania większego uszczuplenia niemieckiego 
terytorium niż po pierwszej wojnie, rewizjonizm w  odniesieniu do granic 
od samego początku musiał się wyrzec dążeń do użycia siły i dość szybko 
stał się tendencją marginalną. Demokracja Republiki Federalnej okazała się 
trwałą konstrukcją, co w dużym stopniu zawdzięczano mieszance pragmaty-
zmu i idealizmu w polityce reedukacyjnej”71. 

Dla Kazimierza Wójcickiego jedną z największych zasług Konrada Ade-
nauera było właśnie całkowite zmarginalizowanie prawicowych partii poli-
tycznych. Paradoksalnie, miało się to udać kanclerzowi poprzez amnestię 
i rezygnację z radykalnego ścigania zbrodniarzy hitlerowskich. Poprzez speł-
nienie postulatów środowisk prawicowych udało mu się zdobyć w wybo-
rach 1953 roku wyjątkowo mocne poparcie72. Również autorytarny sposób 
rządzenia narzucony przez kanclerza akceptowany był przez wielu dawnych 
członków NSDAP. To miało się przyczyniać do demokratycznego poparcia 

67 Koncepcja ta została wyrażona wcześniej przez posła Georga Augusta Zinna podczas 
debaty parlamentarnej: Archiwum Bundestagu – Parlamentsarchiv des Deutschen Bun-
destages, Protokół posiedzenia parlamentarnego I/47 z 16 marca 1950 r., k. 1611.

68 K. Bachmann, op.cit., s. 41.
69 Ibidem, s. 56. 
70 K. Wójcicki, Niemiecki rachunek sumienia. Niemcy wobec przeszłości 1933–1945, Wrocław 

2005, s. 58. 
71 Ibidem. 
72 Ibidem, s. 46. 
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polityki Konrada Adenauera. Pozytywny wpływ na umacnianie się demokracji 
miał również antykomunizm, który stanowił pomost do dawnego myślenia 
i pozwalał na zachowanie dawnych uprzedzeń73. W wydarzeniach 1968 roku 
również Kazimierz Wójcicki upatruje momentu zwrotnego i decydującej cezury 
w stosunku do faszystowskiej przeszłości. Wówczas to do większości społe-
czeństwa niemieckiego miała zacząć docierać świadomość ogromu zbrodni, 
jakich dopuścił się reżim hitlerowski74. 

Bacznym i krytycznym obserwatorem niemieckiej sceny politycznej jest 
Włodzimierz Borodziej, który także zwraca uwagę na powrót elit hitlerow-
skich na swoje dawne stanowiska75. Jedną z konsekwencji tego procesu była 
bezczynność sądownictwa w stosunku do dawnych zbrodniarzy wojennych, 
które chętnie chowało się za parawan nieprzystawalności prawa Republiki 
Federalnej do popełnionych wówczas czynów76. Skutkiem tego, jak pisze 
Borodziej, naziści byli obecni wszędzie. A alianckie więzienia opróżniły się 
ostatecznie do 1958 roku77.

Borodziej pisze, że przeciętni Niemcy nie byli zainteresowani rozpatrywa-
niem przeszłości. Unikano zwłaszcza pytań o własne biografi e, co w bogacą-
cym się społeczeństwie znajdowało pełne zrozumienie. Ta społecznie akcep-
towana dyskrecja nabrała ponadpartyjnego charakteru, stała się fundamentem 
kreowania na nowo nie tylko osobistych biografi i, ale wręcz całych środowisk. 
Borodziej usprawiedliwia tę sytuację: „cena amnezji musiała zostać zapła-
cona, bo państwo musiało być tworzone na zasadzie antytezy narodowego 
socjalizmu, ale nie mogło być utworzone wbrew większości jego obywateli; 
przedmiotem integracji była nie przeszłość, lecz oni sami”78.

Ale i Włodzimierz Borodziej uważa: „w starej Republice Federalnej końca lat 
osiemdziesiątych brunatna przeszłość nie została rozliczona w sensie prawno-
-karnym, została natomiast osądzona politycznie i moralnie. Intensywność tych 
rozliczeń ustanowiła zasadniczy element kultury politycznej RFN, ukształ-
towała świadomość aktorów życia publicznego, w pewnym stopniu również 
wrażliwość szarego obywatela”79.

Pisze także, że „spory o  III Rzeszę od lat sześćdziesiątych tak gruntow-
nie przeorały Republikę Federalną, że odniesienie zdarzeń aktualnych do 
przeszłości, ciągła lustracja dnia codziennego pod kątem jego potencjalnych 
związków z  przeszłością, stały się zarówno rytuałem, jak i  odruchem”80. 
Ale kiedy stwierdza, że w procesie doboru kadr „przeszłość była poważnym

73 Ibidem, s. 67. 
74 Ibidem, s. 94. 
75 W. Borodziej, Podobne czy różne przypadki odpowiedzialności – totalitaryzmy rodzimy 

i narzucony – nazizm i  sowietyzm w Niemczech, w: Ofi ary czy współwinni. Nazizm i  sowietyzm 
w  świadomości historycznej, Warszawa 1997, s. 111.

76 Ibidem, s. 113.
77 Ibidem, s. 110. 
78 Ibidem, s. 114. 
79 Ibidem, s. 122. 
80 Ibidem, s. 107. 
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argumentem przeciw tej osobie, a nie za nią”81, przemawia przez niego chyba
optymizm. 

Wpływ dawnych elit hitlerowskich na życie polityczne i społeczne Republiki 
Federalnej nie stanowi specjalnie poważnego problemu również dla Erharda 
Cziomera. W  swojej obszernej i  rzetelnie udokumentowanej pracy Historia 
Niemiec współczesnych 1945–2005 pisze: „Sprawa [Globkego – S.F.] miała szerszy 
wymiar, ponieważ wiązała się pośrednio z przygotowaniem wykwalifi kowa-
nych kadr dla aparatu państwowego na wszystkich szczeblach administracji, 
sądownictwa, dyplomacji itp. Wymagało to zatrudnienia ludzi na najwyższych 
stanowiskach, którzy byli bardzo blisko związani z NSDAP oraz innymi krę-
gami władzy III Rzeszy. Nie oznaczało to bynajmniej restauracji dawnego 
porządku, lecz stanowiło próbę wmontowania fachowców i  różnych grup 
urzędników o przeszłości hitlerowskiej w demokratyczne struktury tworzą-
cego się państwa zachodnioniemieckiego”82. 

Jest to bodaj jedyny fragment poświęcony temu problemowi w całej książce. 
Stąd można sądzić, że dla Erharda Cziomera nie było to zjawisko o  jakimś 
szczególnym znaczeniu w historii Republiki Federalnej. 

W 2011 roku ukazała się również obszerna praca Anny Wolff-Powęskiej 
Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010), 
w której autorka zajęła się stosunkiem społeczeństwa niemieckiego do cza-
sów III Rzeszy. Słusznie zwróciła uwagę, że wydarzenia tego okresu są tak 
strasznym obciążeniem, iż za bardzo nie wiadomo, jak społeczeństwo ma się 
uporać z takim dziedzictwem. Wyraziła pogląd, że milczenie było tą ceną, jaką 
Niemcy musieli zapłacić za szansę budowy nowego państwa83.

Bez wątpienia autorka ma rację, kiedy twierdzi, że ważnym elementem 
w procesie walki o władzę w powojennej Republice Federalnej była kwestia 
dziedzictwa III Rzeszy. Były to próby zapanowania nad interpretacjami historii 
i pamięcią zbiorową. Określone segmenty pamięci musiały zostać dowarto-
ściowane, inne zapominane w zależności od tego, komu i czemu miały słu-
żyć84. Autorka wskazała na asymetrię pomiędzy rytualną polityką państwa 
wobec przeszłości a indywidualnym namysłem i refl eksją – ta sprzeczność ma 
być źródłem napięć i konfl iktów85. I  trudno nie zgodzić się z  jej poglądem, 
że stosunek do pamięci i wydarzeń historycznych jest „ważnym miernikiem 
kultury politycznej społeczeństwa”86.

Niemniej Anna Wolff-Powęska interpretuje ewolucję kultury politycznej 
na poziomie symbolicznej kultury politycznej, analizując wypowiedzi inte-
lektualistów, artystów czy nawet polityków, posługujących się rytualną, anty-
faszystowską retoryką. Jak pisze: „Jeśli uwzględni się wszystkie polityczne 

81 Ibidem, s. 109. 
82 E. Cziomer, Historia Niemiec współczesnych 1945–2005, Warszawa 2006, s. 116.
83 A. Wolff-Powęska, Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości 

(1945–2010), Poznań 2011, s. 13.
84 Ibidem, s. 36. 
85 Ibidem, s. 13. 
86 Ibidem, s. 70. 
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i psychologiczne przesłanki czasów po 1945 r., to nie sposób nie zgodzić się 
z  tymi, którzy ułomne rozprawienie się z winnymi zbrodni hitlerowskich, 
odsunięcie nazistowskiej przeszłości i  integrację wielu obciążonych uznali 
wprawdzie za wysoką, ale jednocześnie za niezbędną cenę nowego, demokra-
tycznego początku”87. Również późniejszą ewolucję świadomości historycznej 
oceniła jako ciągły, pozytywny proces dystansowania się od rzeczywistości 
III Rzeszy. Jest to niewątpliwie prawda, choć przy bliższym poznaniu wydaje 
się o wiele bardziej skomplikowana.

Re a s u m u j ą c :  W niemieckiej literaturze przedmiotu bilans tego okresu 
jest zdecydowanie pozytywny. W pamięci autorów pozostają jednak drama-
tyczne teksty Waltera Dirksa i Eugena Kogona we „Frankfurter Hefte”, zapo-
wiadające restaurację III Rzeszy w Republice Federalnej. Dlatego też historycy 
i politolodzy często odżegnują się od teorii restauracji. Sam fakt, że aż do 
współczesności dyskutowana jest teza o restauracji III Rzeszy, świadczy o jej 
atrakcyjności. Niemieccy autorzy podkreślają bezprecedensowy rozwój gospo-
darczy kraju, rozbudowę systemu świadczeń socjalnych, zredukowanie liczby 
partii politycznych. Jeśli w ocenach lat pięćdziesiątych czy sześćdziesiątych 
panują pewne rozbieżności, to w ocenach sytuacji politycznej po 1968 roku 
panuje zgodność. Uważa się, że Republika Federalna przyjęła pełną zachod-
nią demokrację, a  autorytarne sposoby myślenia i militarystyczne tęsknoty 
zostały zneutralizowane. 

Wśród pozycji literatury niemieckiej zwraca uwagę praca Edgara Wolfruma 
pt. Die Bundesrepublik Deutschland. Wolfrum stawia pytania, które, jego zda-
niem, czekają na odpowiedź. Do najważniejszych zaliczył pytanie o  analizę 
ewolucji świadomości politycznej mieszkańców Niemiec Zachodnich, którzy 
z przekonanych entuzjastów III Rzeszy zamienili się w nowoczesnych obywa-
teli. Pyta również o koszt tej ewolucji i o grupy społeczne, które poniosły go 
w sposób szczególnie dotkliwy88. Podobne pytania stawia poseł do Bundestagu 
Jan Korte w swojej książce Kriegsverrat. Jego zdaniem zupełnie niezbadanym 
problemem jest kwestia wpływu funkcyjnych elit hitlerowskich na ewolucję 
świadomości politycznej w Republice Federalnej oraz na jej życie społeczne89. 
Na te pytania staram się również na łamach tej książki odpowiedzieć. 

W polskiej literaturze przedmiotu można wyodrębnić dwa wyraźne okresy. 
W czasach komunizmu procesy zachodzące w RFN oceniano krytycznie. Pisano 
chętnie o powrocie byłych elit funkcyjnych na dawne stanowiska, o bezkar-
ności zbrodniarzy, o zapatrzeniu społeczeństwa niemieckiego w dawne ideały. 
Rozważania o Republice Federalnej Niemiec nie były szczególnie pogłębione. 
Publikacje na temat problemów Republiki Federalnej charakteryzowały się 

87 Ibidem, s. 125, 13.
88 E. Wolfrum, op.cit., s. 70.
89 J. Korte, D. Heilig, Der lange Weg der Rehabilitierung, w: Kriegsverrat. Vergangenheits-

politik in Deutschland. Analysen. Kommentare und Dokumente einer Debatte, J. Korte, D. Heilig 
(Hrsg.), Berlin 2011, s. 9.
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ograniczoną wiedzą. Były natomiast naładowane dużymi emocjami o wyraź-
nym zabarwieniu propagandowym. Stąd też wiarygodność ich była już wów-
czas niewielka. Pewna zmiana nastąpiła po 1970 roku, czego wyrazem była 
na przykład książka Mieczysława Rakowskiego o odejściu Willy’ego Brandta. 

Całkowita zmiana nastąpiła po 1989 roku. Obraz Republiki Federalnej 
przekształcił się diametralnie. Niemcy Zachodnie jawią się we współczesnych 
opisach w większości jako kraj, który rzetelnie rozliczył się ze swoją hitle-
rowską przeszłością. Nawet powrót dawnych elit funkcyjnych po 1945 roku 
traktowany jest jako zjawisko bez poważniejszych konsekwencji. Interpretuje 
się je zgodnie z zapewnieniami Adenauera, który przekonywał, że innych elit 
po prostu nie było. Wspomnienie o  restauracji społeczeństwa niemieckiego 
miałoby być „oczywistym fałszem”. Przy lekturze publikacji z  tego okresu 
można ulec wrażeniu, że współcześni autorzy wykazują zbyt silną uległość 
wobec deklaracji polityków i producentów symbolicznej kultury politycznej. 
Pewną krytykę współczesnej rzeczywistości politycznej w Niemczech można 
znaleźć u Klausa Bachmanna, który zwraca uwagę na trwałość ideologicznych 
orientacji III Rzeszy, jak również „ekwilibrystykę” polegającą na budowaniu 
współczesnej tożsamości na tradycjach tych, którzy popierali Adolfa Hitlera, 
jak i tych, którzy w walce z nim oddali życie.

W tym kontekście główna hipoteza badawcza pracy, mówiąca o istnieniu 
korelacji między Adenauerowskim „cudem gospodarczym” a dyskryminacją 
dysydentów III Rzeszy jest nowym spojrzeniem na problem ewolucji życia 
politycznego w Niemczech po 1945 roku. Tym bardziej że refl eksja na temat 
powojennych losów przeciwników reżimu hitlerowskiego w  literaturze pol-
skiej prawie nie występuje.



Defi nicja pojęcia Opór w III Rzeszy bynajmniej nie jest łatwa, ponieważ 
na przestrzeni kilkudziesięciu lat od zakończenia wojny różne środowiska 
polityczne i intelektualne pod tym pojęciem rozumiały sprzeczne i zgoła nie-
kompatybilne zjawiska. Spór wokół kwestii, czym był Opór (Widerstand) trwa 
do dziś.

Autorem jednej z pierwszych prób zdefi niowania pojęcia Opór był Hans 
Rothfels. Według niego ruch sprzeciwu był czymś znacznie więcej niż prze-
ciwstawieniem się, niezgodą na faszyzm, polityczną inicjatywą zmierzającą 
do przywrócenia konstytucyjnego porządku; wynikał z  oburzenia na lekce-
ważenie wartości moralnych i chrześcijańskich. Te moralne motywacje były 
w koncepcji Rothfelsa najistotniejsze1.

Rothfels podkreślał znaczenie postawy dysydentów nacechowanej odwagą, 
ofi arnością, krytycyzmem i przede wszystkim gotowością do przyjęcia na sie-
bie odpowiedzialności za swoje działania. A to w III Rzeszy oznaczało bardzo 
poważne represje, a nawet utratę życia. Opór uważał za sumę zbiorowych 
decyzji i postaw wynikających z zasad moralnych i odpowiedzialności. Zarazem 
sądził, że nie można do uczestników Oporu zaliczyć kogoś, kto z powodu 
przypadkowo wyrażonej krytyki został przez aparat państwowy skazany na 
karę śmierci za defetyzm2. Tak to już w pierwszej próbie zdefi niowania Oporu 
pojawiły się kontrowersje wokół podziału dysydentów na lepszych i gorszych.

Na powojenną wykładnię postrzegania Oporu decydujący jednak wpływ 
wywarły poglądy pierwszego przewodniczącego Federalnego Trybunału 
Sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec Hermanna Weinkauffa. Co 
znamienne, nie był to człowiek w  żaden sposób związany ze środowiskiem 
dysydentów. Wręcz przeciwnie. 

W  III Rzeszy od 1935 roku Hermann Weinkauff był już sędzią pomoc-
niczym Sądu Najwyższego Rzeszy (Reichsgericht), a w 1937 roku awansował 
do rangi asesora Sądu Najwyższego (Reichsgerichtsrat)3. Jest bardzo prawdo-

1 H. Rothfels, Die deutsche Opposition gegen Hitler. Eine Würdigung, Krefeld 1949, s. 11. 
2 Ibidem, s. 18.
3 M. von Miquel, Ahnden oder amnestieren? Westdeutsche Justiz und Vergangenheitspolitik in 

den sechziger Jahren, Göttingen 2004, s. 390. O roli Hermanna Weinkauffa w III Rzeszy zob. 
K.-D. Godau-Schüttke, Der Bundesgerichtshof – Justiz in Deutschland, Berlin 2005, s. 36 i nn. 
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podobne, że funkcję tę otrzymał z  racji aktywnego udziału w  zbrodniach 
sądowych reżimu hitlerowskiego. W 1950 roku objął stanowisko przewod-
niczącego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof – BGH) 
i stał się później jednym z najważniejszych rzeczników włączania zbrodniarzy 
wojennych w życie Niemiec Zachodnich. Angażował się zwłaszcza po stronie 
sędziów, którym czyniono zarzuty z powodu działalności w państwie Hitlera4.

Weinkauff swoim wielkim prawniczym autorytetem zdominował też spo-
sób postrzegania opozycji w III Rzeszy. Stał się promotorem ideologicznych 
manipulacji, które miały dla środowiska dysydentów dramatyczne konsekwen-
cje przez następne kilkadziesiąt lat. 

Rozumiał, że zamach z 20 lipca 1944 roku dobrze nadawał się do umac-
niania tradycyjnego społecznego porządku – był powszechnie znanym wyda-
rzeniem, przede wszystkim dziełem elit arystokratycznych i wojskowych5. 
To potwierdzało przekonanie, że tylko te środowiska kierują się poczuciem 
odpowiedzialności za innych i w tym sensie są najbardziej wartościową czę-
ścią narodu. Stąd też wypływała argumentacja Weinkauffa o należnej im kie-
rowniczej roli tradycyjnych elit w społeczeństwie i o  ich wyłącznym prawie 
do współdecydowania o losach państwa6.

Jednocześnie zamach z 20 lipca 1944 roku budował mit o niezależności elit 
w III Rzeszy. A następnie, że ta najważniejsza, decydująca o obliczu narodu, 
część społeczeństwa zachowała kręgosłup moralny. 

4 C. Fröhlich, Restauration. Zur (Un-) Tauglichkeit eines Erklärungssatzes westdeutscher Demo-
kratiegeschichte im Kontext der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, w: Erfolgsgeschichte 
Bundesrepublik? Die Nachkriegsgesellschaft im langen Schatten des Nationalsozialismus, S.A. Glienke, 
V. Paulmann, J. Perels (Hrsg.), Göttingen 2008, s. 33.

5 Na przełomie 1943 i 1944 r. uformowała się w Niemczech konspiracyjna grupa, której 
liderami byli hrabia Claus von Stauffenberg, hrabia Fritz-Dietlof von Schulenburg i wybitny 
socjaldemokrata, Julius Leber. Zawiązali oni sprzysiężenie, w którym wzięło udział kilka 
tysięcy osób. Jego celem było nie tylko zamordowanie Adolfa Hitlera, ale i przeprowadzenie 
w Rzeszy przewrotu politycznego. Próba zamordowania dyktatora 20 lipca 1944 r. jednak 
się nie powiodła. Na temat tego wydarzenia powstała liczna literatura: P. Hoffmann, Claus 
Schenk Graf von Stauffenberg und seine Brüder, Stuttgart 1992; P. Steinbach, J. Tuchel, Wider-
stand gegen den Nationalsozialismus, Bonn 1994; G. Ueberschär, Für ein anderes Deutschland. 
Der deutsche Widerstand gegen den NS-Staat 1933–1945, Frankfurt am Main 2006. Pisano też 
na ten temat w Polsce: J. Kozeński, Opozycja w III Rzeszy, Poznań 1987; M. Cygański, Nie-
miecki antyhitlerowski ruch oporu i opozycja w krajach i ważniejszych regionach III Rzeszy w  latach 
1933–1945, „Materiały i Studia Opolskie” 1990, nr 70; S. Fikus, Opór w III Rzeszy. Wydarze-
nia, ludzie, interpretacje, Opole 2011. Opublikowano na ten temat również wiele materiałów 
o charakterze publicystycznym: T. Szarota, Zamach Stauffenberga z polskiej perspektywy, Wilczy 
szaniec 20 lipca 1944 roku, „Rzeczpospolita” 2004, nr 172, s. A10; A. Gelberg, Pod prąd. 
Zamach na Hitlera w 1944 roku, „Tygodnik Solidarność” [dalej: „TS”] 1992, nr 46, s. 10; 
T. Kuczyńska, Spór o Stauffenberga, „TS” 1992, nr 46, s. 10; F. Kuligowska, Bunt krewnych, 
„Polityka” 1994, nr 29 s. 22; S. Niesiołowski, Spiskowcy nowych Niemiec, „Gazeta Wyborcza” 
1999, nr 167, s. 11, 13; J. Nowakowski, 13 minut za późno, „Kierunki” 1990, nr 3, s. 2; 
J. Trenkner, Cisi bohaterowie, Niemcy w antyhitlerowskim ruch oporu, w 60. rocznicę zamachu na 
Hitlera, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 30, s. 19 i n.; W. Tycner, Hrabia von Stauffenberg 
i Powstanie Warszawskie, „Prawo i Życie” [dalej: „PiŻ”] 1991, nr 31, s. 10 i n. 

6 H. Weinkauff, Über das Widerstandsrecht, Vortrag, Karlsruhe 1956, s. 18. 



I. Założenia metodologiczne60
Z punktu widzenia Weinkauffa i jego interesów środowiskowych istniały 

też dodatkowe argumenty na rzecz legalizacji wydarzeń z 20 lipca 1944 roku. 
Uhonorowanie tej grupy dysydentów było jednocześnie nobilitacją szefa sądow-
nictwa Wehramchtu Carla Sacka, który był jednym z liderów sprzysiężenia7. 
Stało się to pretekstem do twierdzeń, że sądownictwo Wehrmachtu było 
miejscem krystalizacji Oporu w III Rzeszy. W ten sposób zamach z 20 lipca 
1944 roku stał się niejako rodzajem politycznego alibi dla zbrodni sądowych, 
jakich w III Rzeszy dopuściło się środowisko prawnicze. Hermann Weinkauff, 
jako były członek Sądu Najwyższego, takimi interpretacjami był osobiście
zainteresowany8.

Weinkauff był bardzo daleki od akceptacji innych przejawów sprzeciwu 
wobec reżimu hitlerowskiego. Takiego prawa odmawiał zwłaszcza przecięt-
nym obywatelom. Przekonywał, że nie orientowali się oni dostatecznie dobrze 
w kwestiach stanu państwa, by mogli trafnie formułować opinie o jego polityce, 
a tym bardziej działać na jego szkodę. Dlatego interpretował wszelkie czyny 
przeciwko państwu w kategoriach niesubordynacji i działania na szkodę ogółu9. 

Uznał natomiast, że prawo takie mieli przedstawiciele elit administracyjno-
-wojskowych, a więc wyłącznie wysocy urzędnicy i ofi cerowie (Amtsträger). 
Jego zdaniem tylko oni mieli wiedzę o rzeczywistym stanie państwa, a  tym 
samym możliwość rzetelnej oceny szkód, jakie Adolf Hitler wyrządził naro-
dowi. Stąd też wywodził przekonanie, że elity miały prawo sprzeciwu wobec 
reżimu czy wręcz jego obalenia. Dlatego też Weinkauff tylko im przyznawał 

7 Carl Sack wcale nie był tak świetlaną postacią, jak sugerował Weinkauff, a po nim 
całe pokolenia prawników w Republice Federalnej. Oburzenie wykreowaną wokół tej postaci 
legendą wyrażał na przykład w  artykule opublikowanym we „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung” [dalej: „FAZ”] poseł do Bundestagu Gerhard Zwerenz. Otóż Zwerenz uważał, 
że Carl Sack był zbrodniarzem wojennym, który między październikiem 1942 a 8 września 
1944 r. potwierdzał codziennie kilka wyroków śmierci. Łącznie wydał polecenie wykonania 
kilku tysięcy sądowych morderstw. Był zwolennikiem drakońskich środków utrzymywa-
nia dyscypliny w Wehrmachcie. Wszelkie przejawy lekceważenia przełożonych, łamania 
dyscypliny, dezercji kazał ścigać z całą bezwzględnością i brutalnością. Jego uczestnictwo 
w przygotowaniach do zamachu stanu z 20 lipca 1944 r. i wyrok śmierci przez powieszenie 
nie umniejszają jego wcześniej popełnionych zbrodni. Mimo to, jak pisze Zwerenz, tego 
„Anioła Śmierci” kreuje się na bohatera i jako wzór godny naśladowania przez współcze-
sne sądownictwo. „Jest to świadectwo horrendalnej niewiedzy albo świadomej, politycznej 
manipulacji”, stwierdza poseł. Zob. G. Zwerenz, Als Widerstandskämpfer umstritten, „FAZ” 
1995, nr 221, s. 12. Wśród bojowników przygotowujących zamach z 20 lipca 1944 r., osób, 
które dopuściły się zbrodni wojennych, było więcej. Zob. S. Fikus, Opór w  III Rzeszy…, 
s. 124 i nn.

8 H. Weinkauff, Die Militäropposition gegen Hitler und das Widerstandsrecht, Probleme des 
Militärischen Widerstandes gegen Hitler, w: Vollmacht des Gewissens, Arbeitsgemeinschaft der 
Europäische Publikation e.V., Frankfurt am Main–Berlin 1960, s. 155.

9 Ibidem. Na problem ten zwracał uwagę również w polskiej literaturze Henryk Olszew-
ski. Wskazywał na stanowisko historiografi i niemieckiej, według której Opór mógł wycho-
dzić wyłącznie ze środowisk elit ofi cerskich czy urzędniczych. Zob. H. Olszewski, Nauka 
historii w upadku. Studium o historiografi i i ideologii historycznej w imperialistycznych Niemczech, 
Warszawa–Poznań 1982, s. 612.
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prawo do strzeżenia wolności i wspólnego dobra. Jedynym zatem działaniem 
opozycyjnym w  czasach III Rzeszy było sprzysiężenie, które doprowadziło 
20 lipca 1944 roku do próby zamordowania dyktatora. Tym bardziej że posia-
dało realną szansę na obalenie rządów Adolfa Hitlera10.

To stanowisko było wzorcowym przykładem myślenia w kategoriach Subject 
Culture. Koncepcja ta odmawiała społeczeństwu prawa do suwerenności. 
Natomiast podmiotem państwa miały być elity i tylko one były uprawnione 
do politycznych inicjatyw. Weinkauff przekonywał zaskakującymi argumen-
tami. Twierdził bowiem, że gdyby naród był całkowicie suwerenny, to mógłby 
z własnej woli dopuścić do odrodzenia się kolejnego totalitarnego reżimu. 
A ponieważ już raz się tak stało, to trzeba mu tej suwerenności odmówić11.

Dzięki tej karkołomnej spekulacji Hermann Weinkauff opracował klucz 
do powojennego postrzegania dysydentów i w ten sposób odebrał prawo do 
opozycyjnego działania szerokim masom społecznym. Weinkauff oczywiście 
wiedział, co robi: takie kryteria zasadniczo zawęziły krąg osób, którym wolno 
było twierdzić, że uczestniczyły w Oporze. 

Formuła Weinkauffa wymierzona była przede wszystkim w osoby skazane 
za odmowę służby wojskowej, Wehrkraftzersetzung12, dezercję czy odmowę 
wykonania rozkazu. W  przyjętej przez niego interpretacji działania te nie 
mogły być uznane za Opór. Nawet wówczas, kiedy żołnierz z moralnych czy 
politycznych przesłanek odmawiał udziału w wojnie13.

Jeśli prosty obywatel złamał prawo ustalone przez państwo, to słusznie 
sądy III Rzeszy uznały go za kryminalistę. Wtedy też jego wina stawała się 
przestępstwem z wszystkimi konsekwencjami, również w rzeczywistości powo-
jennej. Pogląd ten stał się ofi cjalną, obowiązującą wykładnią prawa w RFN 
na następne kilkadziesiąt lat14.

10 Ibidem.
11 Ibidem, s. 156.
12 Termin Wehrkraftzersetzung jest precyzyjnie dopracowanym słowem, którego polski 

odpowiednik, wiernie oddający jego treść, trudno jest znaleźć. W  literaturze polskiej jest 
on różnie tłumaczony: „podważanie morale wojskowego”, „działalność wywrotowa wysiłku 
wojennego”, „bunt” i „defetyzm”. Ze względów na trudności translatorskie, jak i szczególną 
kategorię czynu występującą tylko w niemieckim sądownictwie wojskowym, w  tej pracy 
jest używany w  języku niemieckim. 

13 H. Weinkauff, Die Militäropposition gegen Hitler und…, s. 156.
14 C. Fröhlich, Restauration..., s. 38. Pod wpływem badań historycznych i ewolucji kul-

tury politycznej ten fundamentalistyczny punkt widzenia był z  czasem trudny do utrzy-
mania. Stosunkowo najprędzej za Opór uznano działania burżuazyjno-arystokratycznych 
dysydentów związanych z Kreisauer Kreis. Skądinąd część historyków uważa dziś, że zamach 
na Hitlera z 20 lipca 1944 r. był kontynuacją konspiracyjnych inicjatyw Kreisauer Kreis. 
Zob. S. Fikus, Opór w III Rzeszy…, s. 72 i nn. Na temat Kreisauer Kreis istnieje obszerna 
literatura. Zob.: G. van Roon, Neuordnung im Widerstand, Der Kreisauer Kreis innerhalb der 
deutschen Widerstandsbewegung, München 1967; G. Brakelmann, Helmuth James James von Moltke, 
1907–1945, Eine Biographie, München 2009; S. Fikus, Niepokorni z Krzyżowej, Opole 2010; 
tenże, Wizja powojennego państwa niemieckiego w koncepcjach Kręgu z Krzyżowej, Wrocław 2009; 
K. Jonca, Niemcy – Polska w myśli politycznej Kreisauer Kreis w  latach 1939–1944, „Zeszyty 
Niemcoznawcze” 1995, nr 2, s. 32–49; tenże, Niemcy i Polska w myśli politycznej „Kreisauer 
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Zdeklarowanym politycznym przeciwnikiem Weinkauffa był proku-

rator generalny Hesji Fritz Bauer. Ten żydowskiego pochodzenia prawnik 
w 1930 roku został najmłodszym sędzią w ówczesnej Republice Weimarskiej. 
Po dojściu Hitlera do władzy został uwięziony i  osadzony w  obozie kon-
centracyjnym, po zwolnieniu udał się na emigrację. Po wojnie powrócił do 
Niemiec Zachodnich i  stał się najbardziej wpływowym obrońcą środowisk 
dysydentów III Rzeszy15.

Konfl ikt między obydwoma prawnikami wywiązał się w wyniku rozstrzy-
gnięcia sprawy z  1961 roku, kiedy to Federalny Trybunał Sprawiedliwości 
Republiki Federalnej Niemiec zakwestionował możliwość rehabilitacji 
Georga Bocka, który z  przyczyn politycznych odmówił służby wojskowej 
w Wehrmachcie. W ramach represji za swoją postawę spędził wojnę w wię-
zieniach, kompaniach karnych i obozach koncentracyjnych16.

Stanowisko Federalnego Trybunału krytykował wówczas również inny 
prawnik, poseł SPD do Bundestagu Adolf Arndt. Na łamach „Neue Juristische 
Wochenschrift” protestował przeciwko takiej interpretacji pojęcia „odpowie-
dzialności za państwo”, która leży wyłącznie w rękach generałów i ministrów. 
Pogląd taki pozbawia prostego obywatela prawa do ingerowania w jego losy, 
ponieważ rzekomo nie ma on szansy oceny sytuacji i stanu, w jakim państwo 
się znajduje. Arndt uważał, że za takim poglądem stoi obłędna wizja państwa, 
w której człowiek jest zobowiązany do lojalności wobec niego, bez względu 
na zbrodnie, jakie popełnia17. Tym samym Federalny Trybunał Sprawiedliwości 
Republiki Federalnej Niemiec akceptował obowiązek ślepego posłuszeństwa 
wobec ideologii narodowosocjalistycznej i odmawiał człowiekowi prawa do 
kierowania się własnym sumieniem18. 

Zdaniem Adolfa Arndta Opór to każda forma bojkotowania państwa, które 
domaga się popełniania zbrodni. Twierdził, że obywatele wręcz mają obowiązek 
przeciwstawiania się państwu, jeśli ogranicza ono prawa człowieka i odmawia
mu prawa do ludzkiej przyzwoitości. W  tym sensie Oporem był również 

Kreis”, „Odra” 1994, nr 12, s. 3–8; tenże, Wyrok śmierci Trybunału Ludowego w sprawie karnej 
przeciwko Helmutowi Jamesowi hr. von Moltke z 11 stycznia 1945 roku, „Acta Universitatis 
Wratislaviensis” [dalej: „AUW”] 1995, nr 18: Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitle-
rowskimi, s. 127–159; tenże, Niemcy – Polska, Europa w doktrynie politycznej „Kreisauer Kreis” 
Helmutha Jamesa von Moltke, „AUW” 1995, nr 244: Prawo, s. 63–79; T. Scheffl er, Myśl europej-
ska Kreisauer Kreis, „Zeszyty Niemcoznawcze” 1995, nr 2, s. 77–88; tenże, Idea zjednoczenia 
Europy w myśli politycznej „Kreisauer Kreis” Helmuta Jamesa von Moltke (1939–1944), „AUW” 
1995, nr 18: Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, s. 101–126.

15 Zob.: C. Fröhlich, Wider die Tabuisierung des Ungehorsams: Fritz Bauers Widerstandsbegriff 
und die Aufarbeitung von NS-Verbrechen, Frankfurt am Main 2006; N. Frei, 1945 und wir. Das 
Dritte Reich im Bewußtsein der Deutschen, München 2005, s. 138.

16 Wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości [dalej: Wyrok FTS], BGH, IV ZR 
71/61, 14.07.1961; przedruk: „Rechtsprechung zum Wiedergutmachungsrecht” 1962, nr 13,
s. 69 i nn.

17 A. Arndt, Umwelt und Recht. Agraphoi nomoi (Widerstand und Recht), „Neue Juristische 
Wochenschrift” [dalej: „NJW”] 1962, z. 10, s. 432.

18 Ibidem, s. 431.



Spory wokół pojęcia Opór w III Rzeszy 63
każdy gest współczucia i pomocy zagrożonej osobie. Arndt protestował rów-
nież przeciwko interpretacjom Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, który 
postawił znak równości między Oporem a powstaniem19.

Dla Federalnego Trybunału Sprawiedliwości RFN odmowa służby woj-
skowej nie była formą Oporu, tylko oczywistą zbrodnią. Zgodnie z przyjętą 
wykładnią, o Oporze można było mówić tylko wtedy, kiedy podejmowane 
działania obliczone były na obalenie reżimu hitlerowskiego. Oprócz tego 
musiały się one opierać na konkretnym planie organizacyjnym, który musiał 
mieć szansę na realizację. Odmowa służby wojskowej w  żaden sposób tych 
kryteriów nie spełniała, dlatego nie mogła być postrzegana jako Opór20.

Podobnie przedstawiała się sytuacja osób skazanych z  paragrafu 5 
Wojskowego Kodeksu Karnego (Militärstrafgesetzbuch), regulującego procedury 
karania zarówno żołnierzy, jak i osób cywilnych za osłabianie zdolności obron-
nych Wehrmachtu (Wehrkraftzersetzung). Paragraf ten był drastycznym instru-
mentem hitlerowskiego terroru i wyjątkowo dobrze nadawał się do zwalczania 
przeciwników politycznych. Z  jego pomocą sędziowie hitlerowscy starali się 
groźbami kary śmierci zdusić w zarodku jakiekolwiek próby sprzeciwu wobec 
reżimu. Jak pisał Erich Schwinge, paragraf 5 miał służyć temu, aby „wola 
obrony i walki w narodzie niemieckim pozostała niezłomna pomimo niezwy-
kłego ciężaru losu, jakiego on doświadczał”21. Trudno o bardziej polityczne
uzasadnienie.

Weinkauff z całym zdecydowaniem sprzeciwiał się uznaniu dezercji za jaką-
kolwiek formę Oporu. W imię narodowej solidarności nie zakładano w zasa-
dzie takiej sytuacji, kiedy porządny obywatel może dopuścić się dezercji22. 
A tych, którzy się wyłamali, stygmatyzowano jako szkodników (Schädling) naro-
dowej społeczności. Powtarzano też wielokrotnie, że dezerterzy są najczęściej

19 Ibidem.
20 Wyrok FTS, BGH, IV ZR 71/61, 14.07.1961; przedruk: „Rechtsprechung zum Wie-

dergutmachungsrecht” 1962, nr 13, s. 69 i nn.
21 E. Schwinge, Militärstrafgesetzbuch nebst Kriegssonderstrafrechtsverordnung, Berlin 1943, 

s. 397.
22 Sprawa jest oczywiście złożona, ponieważ chyba we wszystkich państwach na świecie 

dezercja jest czynem potępianym i  zagrożonym karami. W państwach demokratycznych 
dezercja najczęściej była karana więzieniem. Na przykład w  amerykańskiej armii w  cza-
sie II wojny światowej zgładzono tylko jednego żołnierza, Edwarda Donalda Slovika, za 
dezercję z wyroku sądu (Zob. U. Baumann, M. Koch, „Was damals Recht war…” Soldaten 
und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht, Berlin 2008, s. 75). Między praktyką sądowniczą 
Wehrmachtu a praktykami w  innych armiach istnieją zasadnicze różnice. Rzadko kiedy 
armia brała udział w  takich zbrodniach, jakich dopuszczał się Wehrmacht. W  III Rzeszy 
żołnierze pozbawienie byli jakiejkolwiek formy wyrażania protestu wobec wojny i sposobów 
jej prowadzenia. Najważniejsza różnica polegała jednak na tym, że w  III Rzeszy kary za 
dezercję uczyniono instrumentem terroru i  zastraszania. Na przykład sądy Wehrmachtu 
podczas II wojny wydały 30 000 wyroków śmierci, z  czego połowę wykonano. Reszcie 
zamiennio te wyroki na różne formy kary, które przeżyły tylko pojedyncze osoby (ibidem, 
s. 7). Jeszcze w kwietniu 1945 r. nawet 16-letnie dzieci były wieszane za tchórzostwo przed 
wrogiem i jego czołgami. (Zob. R. Jäger, Die NS-Militärjustiz und ihre Opfer, „Zeitschrift für 
Rechtspolitik” 1996, z. 2, s. 52).
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psychopatami, społecznymi wykolejeńcami i elementem asocjalnym23. Również 
po wojnie chętnie zapominano, że dla znacznej większości osób przeciwnych 
reżimowi dezercja była jedyną możliwą formą Oporu.

Powody dezercji były oczywiście bardzo różne. U wielu była to obawa 
o swoje życie i zdrowie24. Zdarzały się wypadki, że żołnierz darzył miłością 
Polkę czy Francuzkę. Takie związki były nie tylko zakazane, ale w takiej sytua-
cji udział w wojnie powodował poważne konfl ikty sumienia25.

Dezercja mogła być reakcją na własne zranienie, śmierć przyjaciół czy bli-
skich na froncie. Żołnierze decydowali się na ten krok z niepewności o  los 
rodzin podczas bombardowań alianckich26. Wielu rozumiało, że dalsze pro-
wadzenie wojny jest jednoznaczne z  bombardowaniami niemieckich miast 
i  prowadzi do bezsensownej śmierci tysięcy kobiet i  dzieci. Wiedziało, że 
kontynuowanie wojny spowoduje całkowite wyniszczenie ich kraju27.

Znaczący procent wśród dezerterów stanowili żołnierze słabo identyfi -
kujący się z Rzeszą czy nawet niezbyt dobrze znający język niemiecki. Do 
Wehrmachtu wcielano niejednokrotnie siłą osoby, których tylko jeden rodzic 
był Niemcem albo wychowywały się poza granicami Rzeszy, na terenach 
etnicznie mieszanych. Często mobilizowani wbrew ich woli uważali noszenie 
niemieckiego munduru za hańbę28. 

Dla poważnej części dezerterów ucieczka z Wehrmachtu była aktem poli-
tycznego sprzeciwu wobec państwa hitlerowskiego i  jego aparatu terroru29. 
Żołnierze decydowali się niejednokrotnie na ten czyn, kierując się swoim 
socjaldemokratycznym światopoglądem. Niektórzy z  nich wynieśli z  domu 
tradycje komunistyczne i oburzeni byli polityką III Rzeszy. Zwłaszcza wcze-
śniejsze szykany stosowane przez hitlerowski aparat terroru miały daleko idący 
wpływ na niechęć do narażania życia w imię znienawidzonej ideologii. Dezercja 
wynikała też niejednokrotnie z poważnego traktowania zasad chrześcijaństwa30.

23 M. Messerschmidt, Deserteure im Zweiten Weltkrieg, w: Deserteure der Wehrmacht. Feig-
linge – Opfer – Hoffnungsträger? Dokumentation eines Meinungswandels, W. Wette (Hrsg.), Essen 
1995, s. 60.

24 Ibidem, s. 69. 
25 D. Garbe, In Namen des Volkes?! Die Rechtlichen Grundlagen der Militärjustiz im NS-Staat 

und ihre „Bewältigung” nach 1945, w: Verräter oder Vorbilder. Deserteure und ungehorsame Soldaten 
im Nationalsozialismus, F. Ausländer (Hrsg.), Bremen 1990, s. 94.

26 M. Koch, Prägung – Erfahrung – Situation. Überlegungen zur Frage, warum die Wehrmachtsol-
daten ihre Truppe verließen, w: Deserteure, Wehrkraftzersetzer und ihre Richter. Marburger Zwischen-
bilanz zur NS-Militärjustiz vor und nach 1945, A. Kirschner (Hrsg.), Marburg 2010, s. 161.

27 M. Messerschmidt, op.cit., s. 69. Propaganda hitlerowska wmawiała obywatelom, że 
naloty na miasta i cywilne obiekty są formą wojny terrorystycznej, jaką alianci prowadzą 
bezpośrednio przeciwko społeczeństwu niemieckiemu. Większa część ówczesnych Niem-
ców wierzyła w  te zapewnienia, stąd naloty jeszcze bardziej umacniały lojalność wobec 
reżimu, niż go osłabiały.

28 M. Koch, op.cit., s. 156. Kwestii obecności Polaków w szeregach Wehrmachtu i ich 
postaw poświęcona jest książka: R. Kaczmarek, Polacy w Wehrmachcie, Kraków 2010.

29 M. Messerschmidt, op.cit., s. 69.
30 V. Ullrich, „Ich habe mich ausgestoßen…”, w: Deserteure der Wehrmacht. Feiglinge – Opfer – 

Hoffnungsträger? Dokumentation eines Meinungswandels, W. Wette (Hrsg.), Essen 1995, s. 112.
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Kto nie potrafi ł się pogodzić z ideologią faszystowską, kto nie rozumiał rasi-
stowskiej kategorii wspólnoty żołnierskiej, często decydował się na dezercję31.

Do podjęcia takiej decyzji mogło przyczynić się także oburzenie rozkazami 
dowódców Wehrmachtu czy potrzebą politycznego sprzeciwu wobec absurdu 
wojny32. Dla wielu było to oburzenie zbrodniami, których niejednokrotnie 
byli świadkami. Tysiące żołnierzy Wehrmachtu widziało egzekucje Żydów 
dokonywane przez oddziały operacyjne policji i SS (Einsatzgruppen) zarówno 
w Polsce, jak i w Rosji33.

Przy próbie klasyfi kacji dezercji jako przejawu Oporu nie można zapominać 
o zbrodniczym charakterze prowadzonej wojny. Celem jej było zniewolenie 
i częściowa przynajmniej eksterminacja całych narodów. Dla kogoś, kto zacho-
wał elementarne minimum samodzielnego myślenia i zdolność krytycznej ana-
lizy sytuacji, dezercja była często jedynym moralnie możliwym rozwiązaniem34.

Warto tu przytoczyć historię Rudolfa Jacobsa, ofi cera marynarki wojennej 
w  stopniu Kapitän zu See, co odpowiada randze pułkownika. Prowadził on 
spokojne i w miarę luksusowe życie we włoskiej La Spezii. Ponieważ pocho-
dził z domu o  liberalnych tradycjach, metody traktowania ludności cywilnej 
w krajach okupowanych budziły w nim głębokie oburzenie. Kiedy udało mu 
się w 1944 roku nawiązać kontakty z włoskimi partyzantami, przeszedł na ich 
stronę, by z bronią w ręku uczestniczyć w akcjach przeciwko Wehrmachtowi. 
Zginął w walce 3 listopada i pośmiertnie został udekorowany włoskim meda-
lem waleczności35.

Większość dezerterów, która uciekła na stronę aliantów, decydowała się 
na powrót na front i czynną walkę z hitlerowskim reżimem. Dobrym przykła-
dem takiej postawy była historia Petera Schillinga, który kierując się patrio-
tycznymi motywacjami zgłosił się do Wehrmachtu jako ochotnik. Gdy jednak 
stał się świadkiem deportacji Żydów w Doniecku i dowiedział się o ich maso-
wych mordach, stał się zdecydowany przeciwnikiem systemu. Przeniesiony 
służbowo do Berlina, podjął się zorganizowania grupy sabotażowej. Kiedy go 
zdekonspirowano, dokonał brawurowej ucieczki do Szwajcarii. Nie wytrzy-
mał bezczynności, przedostał się do Francji i wstąpił w szeregi tamtejszego 
ruchu oporu (Résistance). Zatrzymany przez policję niemiecką, ukrył swoją 
prawdziwą tożsamość. Deportowano go do obozu karnego, skąd ponownie 
uciekł, by wrócić do oddziału partyzanckiego we Francji36.

Inaczej potoczyły się losy Petera Neelanda z Ostfriesland, który latem 
1944 roku zdezerterował z Wehrmachtu. Dzięki pomocy rodziców udało mu 

31 M. Koch, op.cit., s. 155.
32 W. Wette, Deserteure der Wehrmacht. Feiglinge – Opfer – Hoffnungsträger? Dokumentation 

eines Meinungswandels, Essen 1995, s. 9.
33 V. Ullrich, op.cit., s.112.
34 W. Wette, op.cit., s. 16.
35 D. Knippschild, „Für mich ist der Krieg aus”. Deserteure in der Deutschen Wehrmacht, 

w: Die anderen Soldaten. Wehrkraftzersetzung, Gehorsamsverweigerung und Fahnenfl ucht im Zweiten 
Weltkrieg, N. Haase, G. Paul (Hrsg.), Frankfurt am Main 1995, s. 130.

36 Ibidem, s. 131. 
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się skutecznie ukryć przed władzami hitlerowskimi. Nocami naklejał antyfa-
szystowskie plakaty i agitował wśród żołnierzy Wehrmachtu, namawiając ich 
do dezercji. Niektórych z nich później miesiącami ukrywał. Miał dostatecznie 
dużo szczęścia i udało mu się przeżyć wojnę37.

Chęci uratowania własnego życia nie można mylić z  tchórzostwem czy 
traktować jako wyraz moralnej słabości. Wręcz przeciwnie. Do takiej decyzji 
potrzeba było właśnie wielkiej odwagi i siły osobowości. Kto decydował się 
na dezercję, miał pełną świadomość, że palił za sobą wszelkie mosty i  taki 
akt stanowił bardzo poważne zagrożenie dla jego życia38.

Zachowały się liczne wypowiedzi duchownych, którzy towarzyszyli skazań-
com na ich ostatniej drodze. Często przed egzekucją spędzali z nimi długie 
noce na rozmowach. Żaden z nich nie pisał o tchórzliwym zachowaniu dezer-
terów. Stawali przed plutonami egzekucyjnymi pewni siebie i  swoich racji. 
Jak pisze jeden z niemieckich historyków zajmujących się tą tematyką, byli 
ofi arami okrutnej, zaślepionej ideologią praktyki sądowniczej, która w świecie 
zachodniej cywilizacji nie miała precedensu39.

Ale Weinkauff i związani z nim prawnicy wychodzili z założenia, że żołnie-
rze Wehrmachtu nie mieli prawa do sprzeciwu ani kontestacji. Bezwarunkowa 
wierność była obowiązkiem każdego żołnierza, niezależnie od celów i sposobu 
postępowania Hitlera. Zgodnie z ideologią narodowosocjalistyczną tylko wódz 
miał prawo artykułować wolę narodu40. Wynikało to też jasno z formuły przy-
sięgi, która obowiązywała od 1934 roku: „Przysięgam wobec Boga, że przy-
wódcy niemieckiego państwa i narodu, Adolfowi Hitlerowi, wodzowi naczel-
nemu Wehrmachtu, winny będę bezwzględne posłuszeństwo i jako odważny 
żołnierz będę gotów w każdej chwili poświecić dla niego moje życie”41. 

W związku z tym wojskowe prawo karne mówiło wyraźnie, że „dezercja 
jest złamaniem wierności”42. W  tej kwestii żadnych wątpliwości nie pozo-
stawiał również komentator prawa wojskowego Erich Schwinge. On również 
widział w dezercji szczególnie ostrą formę naruszenia obowiązku wierności 
wobec Hitlera. Postrzegał w niej przede wszystkim polityczne motywy, a prawo 
karne było dla niego instrumentem, przy pomocy którego można zmusić żoł-
nierza do wierności43.

Ani Weinkauff, ani wspierający go prawnicy nie przyjmowali w ogóle do 
wiadomości, że przysięga na wierność Hitlerowi nie była w  ogóle ważna. 
Nie może być ważna przysięga składana pod przymusem. Przysięga zawie-
rała również zobowiązanie do bezwarunkowego popełnienia każdej zbrodni, 
którą zarządził Hitler i  jego generałowie. Z prawnego punktu widzenia do 

37 Ibidem.
38 V. Ullrich, op.cit., s. 113.
39 M. Messerschmidt, op.cit., s. 72.
40 Ibidem, s. 60.
41 „Heeresverordnungsblatt” 1934, s. 116. 
42 Ibidem.
43 E. Schwinge, op.cit., s. 185.
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popełniania zbrodni nie można jednak nikogo skutecznie zobowiązać44. Tym 
większe budzi zdumienie powojenna praktyka przekwalifi kowania tego czynu 
politycznego w zbrodnię kryminalną. Hermann Weinkauff był jednym z  ini-
cjatorów takich interpretacji45. 

Osobnym kompleksem zbrodni politycznych wobec reżimu III Rzeszy była 
kategoria zdrady wojny (Kriegsverrat)46. 

Z pozoru było to przestępstwo polegające na zdradzie narodowej na polu 
walki. W rzeczywistości uczyniono z tego bliżej nieokreślonego czynu bardzo 
przydatny instrument terroru, który można było stosować w wypadku każ-
dego przestępstwa politycznego i karać od razu śmiercią47. 

Tę kategorię czynu zanalizował w  2009 roku m.in. sędzia Federalnego 
Trybunału Konstytucyjnego (Bundesverfassungsgericht – BVerfG) Hans Hugo 
Klein. Jego opinia przeznaczona była dla posłów do Bundestagu. Doszedł 
w niej do wniosku, że przy wymierzaniu kary chodziło wyłącznie o  to, aby 
sprawcę, niezależnie od wielkości winny i wyrządzonej szkody, wyeliminować 
z narodowej społeczności48. Był to, jego zdaniem, instrument terroru umożli-
wiający mordowanie przeciwników narodowego socjalizmu bez jakichkolwiek 
ograniczeń czy ram prawnych49.

Interesującym przykładem zdrajcy wojny był sierżant Erich Heym. Pocho-
dził z Warmii i  stąd być może wzięła się jego wyraźna sympatia do Polski 
i Polaków. Był dojrzałym człowiekiem, podczas wojny miał już prawie 50 lat. 
Władze wojskowe przydzieliły go jako strażnika do obozu ofi cerskiego Ofl ag 
II D Gross-Born – Westfalenhof, w miejscowości Kłomino na Pomorzu. Był 
to obóz, w  którym więziono m.in. dowódcę obrony Westerplatte majora 
Henryka Sucharskiego, Leona Kruczkowskiego i, wówczas podpułkownika, 
Stefana Mossora. Erich Heym zaprzyjaźnił się z  polskimi ofi cerami. Toteż 
zwrócili się do niego z prośbą o umożliwienie im korespondencji z rodzinami 
i przyjaciółmi z pominięciem obozowej cenzury. Heym zdawał sobie sprawę, 
że takie działanie było surowo zakazane, a realizując prośbę polskich ofi ce-
rów, ryzykuje życie. Wyraził jednak na to zgodę i wymiana poczty polskich 

44 O. Gritschneder, Von Anfang an nichtig. Die Todesurteile der nationalsozialistischen Kriegs-
gerichte, „Fachzeitschrift für Kriegsdienstverweigerung und Zivildienst” 2002, z. 2, s. 137.

45 Rzecznikiem takiej wykładni był np. Weinkauff. Zob. H. Weinkauff, Die Militärop-
position gegen Hitler und…, s. 156.

46 W niemieckim systemie prawnym pojęcie Kriegsverrat nie oznaczało zdrady wojennej, 
co mogłoby sugerować dosłowne tłumaczenie. Jako Kriegsverrat klasyfi kowano przejawy 
nielojalności wobec systemu i polityki państwa hitlerowskiego. Tłumaczenie tego pojęcia 
jako zdrada wojenna byłoby – moim zdaniem – nieadekwatne. Dlatego zdecydowałem się 
na termin zdrada wojny, który sugeruje, zgodnie ze stanem faktycznym, czyn o charakterze 
politycznym. 

47 W. Wette, D. Vogel, (Hrsg.), Das letzte Tabu, NS-Militärjustiz und „Kriegsverrat”, Berlin 
2007, s. 15.

48 H.H. Klein, Gutachtliche Äußerung zum Tatbestand des Kriegsverrats (par. 57 MStGB), 
Berlin 2009, s. 6 [niepublikowany manuskrypt znajduje się w Archiwum Bundestagu – 
Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages (dalej: PA-DB)].

49 Ibidem, s. 14.
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ofi cerów systematycznie działała. Heym prowadził z nimi też liczne rozmowy, 
informował ich o sytuacji w kraju i na froncie. Na przykład przekazywał pol-
skim ofi cerom szczegóły dotyczące Powstania Warszawskiego i  alianckich 
zrzutów broni dla walczącej Warszawy. Z ubolewaniem opowiadał o nieuda-
nym zamachu na Hitlera w Kętrzynie. 

Z  czasem przyjaźń nabrała coraz bardziej konspiracyjnego charakteru. 
Ofi cerowie uwięzieni w obozie postanowili dokonać zbiorowej ucieczki i rów-
nież poprosili Ericha Heyma o pomoc. Niemiecki strażnik zorganizował dla 
polskich ofi cerów broń i mapy, dzięki którym chcieli się przedostać na tereny 
Generalnego Gubernatorstwa. Heym także zbierał dla nich informacje o zgru-
powaniach partyzantów w  Borach Tucholskich, do których polscy ofi cero-
wie chcieli się przyłączyć po ucieczce z obozu. Do ucieczki zaplanowanej na 
19 września 1944 roku jednak nie doszło. Gestapo udało się wprowadzić 
swoich konfi dentów do społeczności obozowej. Donieśli nie tylko o próbie 
ucieczki, ale również o kontaktach sierżanta Ericha Heyma z polskich ofi ce-
rami. Za współpracę z nimi Heym został skazany 1 lutego 1945 roku na karę 
śmierci za zdradę wojny. Wyrok wykonano50.

Na karę śmierci za zdradę wojny skazano również kapitana Karla Ludwiga 
Ulsamera z  jednostki wojskowej Opole-Bierkowice (6/Luftgau-Nachr.Abt.8 
Oppeln-Birkenthal) stacjonującej w Wiedniu. Karl Ludwig Ulsamer był praw-
nikiem i przed wojną pracował w kilku bankach, zajmując dyrektorskie sta-
nowiska. Po rozpoczęciu wojny ukończył lotniczy kurs ofi cerski. Miał tylko 
jednego syna Edgara, który studiował medycynę. Młody mężczyzna powołany 
został jednak do wojska. 7 stycznia 1944 roku Edgar Ulsamer został wzięty 
do niewoli we Włoszech w okolicach San Vittorio przez amerykański oddział 
zwiadowczy. Po krótkim czasie władze amerykańskie zaproponowały Edgarowi 
współpracę na rzecz wywiadu amerykańskiego. Młody człowiek, w najwyższym 
stopniu zbulwersowany zbrodniami hitlerowskimi, przystał na tę propozy-
cję. 13 października 1944 roku został wraz z  amerykańskim ofi cerem łącz-
nikowym zrzucony na spadochronie na teren Austrii. Operacja nie udała się 
i Edgar Ulsamer zmuszony był do powrotu za linie amerykańskie na własną 
rękę. Nawiązał kontakt ze swoim ojcem, prosząc go o pomoc. Ojciec próbo-
wał go wszelkimi sposobami przekonać do zameldowania się na policji. Karl 
Ludwig Ulsamer zdawał sobie sprawę, że jest to jedyna szansa na uratowanie 
życia swojego i syna. Ale Edgar za żadną cenę nie godził się na powrót do 
Wehrmachtu. Podczas przygotowań do ucieczki obaj zostali zdekonspirowani 
i skazani 11 marca 1945 roku na karę śmierci za zdradę wojny51. 

Trudno postawie Ericha Heyma czy Edgara Ulsamera odmówić moty-
wacji politycznych. Na podstawie defi nicji Oporu zaproponowanej przez 

50 Federalne Archiwum Wojskowe we Freiburgu – Bundesarchiv-Militärarchiv in Frei-
burg [dalej: BA-MA], Bestand: Urteile des Reichskriegsgerichts – Zespół: Wyroki Sądu 
Wojennego Rzeszy [dalej: B.: W.S.W.], RW 11 II-M 1005/28 (syg. akt sądowych: RKG 
StPl 4. Ser. 8/45 RKA I 531/44).

51 BA-MA, B.:W.S.W., RW 11 II-M 1001/57 (syg. akt sądowych: RKG StPl 4. Ser. 
23/24 RKA II 120/45). 
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Hermanna Weinkauffa byli oni jednak postrzegani przez następne kilkadzie-
siąt lat w Republice Federalnej Niemiec nie jako przeciwnicy systemu hitle-
rowskiego, tylko jako kryminalni zbrodniarze słusznie skazani na śmierć. 
W  podobny sposób przez dziesiątki lat potępiano i  obrażano bojowników 
związanych z Czerwoną Kapelą, a tym bardziej opozycjonistów wywodzących 
się ze środowisk lewicowych52. 

Praktyce sądowniczej zainspirowanej przez Weinkauffa konsekwentnie 
sprzeciwiał się wspomniany wcześniej Fritz Bauer. Protestował już w  latach 
sześćdziesiątych przeciw kreowaniu „Oporu dla uprzywilejowanych” i instru-
mentalizowaniu bohaterskiego czynu pułkownika Clausa von Stauffenberga 
do dyskryminacji innych dysydentów. Przypisywanie prawa do Oporu innym 
grupom przeciwników reżimu miało – zdaniem Weinkauffa – rzekomo obra-
żać pamięć Stauffenberga53.

Bauer uważał natomiast, że prawo do sprzeciwu obejmowało również 
wszelkie formy żołnierskiej odmowy uczestnictwa w  wojnie, która nosi 
zbrodnicze cechy54. Każdemu obywatelowi przypisywał niezbywalne prawo 
do sprzeciwu wobec państwa, kiedy dopuszczało się ono gwałtu wobec oby-
wateli. Opór miał być wręcz obywatelskim obowiązkiem w  sytuacji, kiedy 
państwo wydawało zbrodnicze rozkazy55. Obojętność, a zatem przyzwolenie 
na zbrodnię wręcz obciążało obywatela moralną współodpowiedzialnością za 
jej popełnienie56.

W  przekonaniu Renate Jäger dezercja była długo potępiana właśnie 
z  powodu autorytarnych tendencji w  Republice Federalnej. Akty dezercji 
podważały tradycyjne wyobrażenia o obowiązku żołnierskiego posłuszeństwa. 
W pracy opublikowanej w 1996 roku Jäger wyrażała przekonanie, że dezercja 
była dokładnie taką samą odmową posłuszeństwa, jak czyn ofi cerów zwią-
zanych z  ruchem 20 lipca 1944 roku. Jednak z  punktu widzenia elit tylko 

52 P. Steinbach, Widerstand im Widerstreit. Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus in 
der Erinnerung der Deutschen, Paderborn 2001, s. 473. Na temat Czerwonej Kapeli pisali: 
H. Höhne, Kennwort Direktor. Die Geschichte der Roten Kapelle, Frankfurt am Main 1970; 
G. Kuckhoff, Vom Rosenkranz zur Roten Kapelle, Berlin Ost 1976; H. Coppi, J. Danyel, J. Tuchel 
(Hrsg.), Die Rote Kapelle im Widerstand gegen den Nationalsozialismus, Berlin 1994; J. Danyel, 
Zwischen Nation und Sozialismus: Genese, Selbstverständnis und Ordnungspolitische Vorstellungen 
der Widerstandsgruppe um Arvid Harnack und Harro Schulze-Boysen, w: Widerstand gegen den 
Nationalismus, P. Steinbach, J. Tuchel (Hrsg.), Bonn 1994; S. Roloff, Die Rote Kapelle. Die 
Widerstandsgruppe im Dritten Reich und die Geschichte Helmut Roloffs, Berlin 2004; tenże, Die 
Entstehung der Roten Kapelle und die Verzerrung ihrer Geschichte im Kalten Krieg, w: Rote Kapellen 
– Kreisauer Kreise – Schwarze Kapellen. Neue Sichtweisen auf den Widerstand gegen die NS-Diktatur 
1938–1945, K.H. Roth, A. Ebbinghaus (Hrsg.), Hamburg 2004.

53 F. Bauer, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Frankfurt am Main–Hamburg 1965, s. 301.
54 F. Bauer, Das Widerstandsrecht des kleines Mannes, „Geist und Tat” 1962, z. 1, s. 79. 
55 F. Bauer, Widerstand gegen die Staatsgewalt…, s. 301. Zob. Także wywiad z F. Bauerem: 

[Red.], Kritik an der Rechtsprechung über Widerstand gegen Unrecht, „Frankfurter Rundschau” 
1962, nr 214, s. 2.

56 F. Bauer, Ungehorsam und Widerstand in Geschichte und Gegenwart, „Vorgänge. Zeitschrift 
für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik” 1969, nr 8/9, s. 291.
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one miały prawo do posiadania swoich bohaterów. Kiedy buntują się szero-
kie masy społeczne, grozi to rewolucją i  zburzeniem istniejącego porządku 
politycznego57. 

Równolegle do obowiązującej praktyki sądowniczej, niemieccy historycy 
i  intelektualiści podejmowali wysiłki wypracowania takich defi nicji Oporu, 
które odpowiadałyby rzeczywistości; takich, które dystansowałyby się od auto-
rytarnych, dziewiętnastowiecznych pryncypiów tworzących hierarchiczne spo-
łeczeństwo o zróżnicowanych prawach58.

Zaczęto dostrzegać samotnych dysydentów na własną rękę podejmują-
cych działania przeciwko reżimowi hitlerowskiemu. Powoli Opór postrze-
gano również jako formę współczucia dla innego, cierpiącego człowieka59. 
Zmieniło się także postrzeganie grup socjalistycznych i  komunistycznych, 
niezorganizowanych robotników. Poprzednio komunistycznych dysydentów 
piętnowano jako prekursorów systemu politycznego w NRD i tworzono fi k-
cyjne modele przypisujące określone ugrupowanie dysydentów powojennym 
partiom politycznym60. 

57 R. Jäger, Die NS-Militärjustiz und ihre Opfer, „Zeitschrift für Rechtspolitik” 1996, 
z. 2, s. 51. Renate Jäger była od 1987 r. sędzią Federalnego Sądu ds. Socjalnych (Bundes-
sozialgericht). W 1994 r. została sędzią Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (Bundesver-
fassungsgericht), a od 2004 r. sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. 
Uniwersytet w Münster przyznał jej w 2004 r. doktorat honoris causa. 

58 Problemy niemieckiego Oporu literaturze w polskiej były poruszane przy różnych 
okazjach: M. Maciejewski, Konserwatywne inspiracje w myśli politycznej opozycji antyhitlerow-
skiej, „Zeszyty Niemcoznawcze” 1995, nr 2, s. 50–76; P. Gawlik, Spór o  federację niemiecką 
w projektach prawicowej opozycji antyhitlerowskiej 1934–1944, „AUW” 1990, t. 13: Studia nad 
Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, s. 101–125; K. Jonca, Z badań nad polityczną ideolo-
gią antyhitlerowską i techniką zamachowców z 20 lipca 1944 roku. Reperkusje zamachu na Śląsku, 
ibidem, s. 69–99; M. Maciejewski, Rewolucyjni konserwatyści przeciwko nazistowskiej dyktaturze 
1933–1945, ibidem, s. 19–68; T. Scheffl er, Nowy ład europejski w poglądach Albrechta Haushofera 
(1938–1941), „AUW” 2003, nr 26: Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, 
s. 179–206; F. Połomski, Mienie uczestników spisku z 20 lipca 1944 roku na Śląsku, „AUW” 
1989, t. 172: Prawo, s. 139–157; M. Cygański, op.cit., s. 1–124; K. Jedynakiewicz, Koncepcja 
„Das andere Deutschland” i  jej wpływ na polaryzację postaw niemieckiej emigracji antynazistow-
skiej w stanach Zjednoczonych 1939–1945, „Acta Universitatis Lodziensis” 2003, z. 76: Folia 
Historica, s. 195–208; G. Strauchold, Obraz opozycji antynazistowskiej w Niemczech w  pol-
skich podręcznikach szkolnych, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, 
Wrocław 1999, z. 2, s. 205–214; D. Matelski, Opozycja antynarodowosocjalistyczna w Pol-
sce, Wolnym Mieście Gdańsku, Prusach Wschodnich i na Śląsku (1933–1939), „Studia Historica 
Slavo-Germanica” 1995, nr 20, s. 190–193; K. Gelles, Działalność publicystyczna emigracyjnej 
SPD 1933–1940, „AUW” 2003, nr 12, s. 9–28. W Polsce ukazało się również wiele prac 
o charakterze publicystycznym: K. Strzelecki, Plany niedoszłego kanclerza. Gdyby 45 lat temu 
Hitler zginął w Kętrzynie, „Za Wolność i Lud” [dalej: „ZWiL”] 1989, z. 31, s. 2; E. Guz, 
Iskierek buntu było więcej, „PiŻ” 1994, nr 39, s. 14; L. Meissner, J. Nowakowski, Ucieczka 
ze szwedzkim paszportem. Antyhitlerowska działalność Otto Strassera, „Kierunki” 1990, nr 6, 
s. 5; S. Sterkowicz, Antyhitlerowscy lekarze niemieccy z  okresu II wojny światowej, „Przegląd 
Lekarski” 1990, nr 47 (1), s. 112–119. 

59 P. Steinbach, Widerstand im Widerstreit…, s. 473.
60 P. Steinbach, Opór – sprzeciw – rezystencja. Postawy społeczności niemieckiej w Trzeciej 

Rzeszy a pamięć zbiorowa, Poznań 2001, s. 18. Na przykład klasyfi kacja Czerwonej Kapeli 
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Jedną z prób przedefi niowania pojęcia Oporu podjął wybitny niemiecki 

historyk Martin Broszat. Według niego nie można działań opozycyjnych spro-
wadzać wyłącznie do inicjatyw środowisk arystokratyczno-burżuazyjnych, 
ponieważ opozycja ma znacznie szerszą bazę społeczną. Swoją koncepcję 
wywiódł Broszat z  terminologii medycznej, czyniąc z  terminu rezystencja 
(odporność) centralny element rozważań. Według niego rezystencja jest „sku-
tecznym zwalczaniem, ograniczaniem wpływów i osłabianiem państwa naro-
dowosocjalistycznego. Jest to przeciwstawianie się dążeniom państwa nieza-
leżnie od motywów, przyczyn i celów takiego działania”61.

Broszat zwrócił uwagę na dwoistość działań opozycyjnych i ich motywa-
cję. W jego przekonaniu nie musiały one mieć wyłącznie moralnych przesła-
nek, lecz mogły być również obroną jednostkowych czy zbiorowych wartości 
i interesów; mogły być postrzegane jako wspólnota interesów.

Dla Broszata rezystencja przejawiała się w  odrzuceniu wartości i  ideo-
logii narodowosocjalistycznej, niezależności myślenia, odporności na pro-
pagandę. Znajdowała swój wyraz w  „aktywnym sprzeciwie jednostek, jak 
i  grup, w obywatelskim nieposłuszeństwie, we wspieraniu wspólnot spoza 
systemu władzy, które łączyły niezależne poglądy. Mogła to też być wewnętrzna 
wierność swoim przekonaniom sprzecznym z  zasadami narodowego
socjalizmu”62.

Aby spełnić kryteria uczestnictwa w Oporze, nie wystarczyło jednak, zda-
niem Broszata, posiadanie jedynie innych poglądów czy systemu wartości. 
W  jego koncepcji musiały się one manifestować w określonym działaniu na 
szkodę narodowosocjalistycznego państwa. A zatem według Broszata czynne 
zaangażowanie jest podstawowym kryterium działalności opozycyjnej. Z jego 
perspektywy najważniejsze było „co zdziałano i co osiągnięto, a w mniejszym 
stopniu to, jaki był zamiar działania”63.

W tym punkcie koncepcja Broszata stoi w ostrej sprzeczności z ofi cjalną 
wykładnią Weinkauffa, bo w konserwatywnej myśli właśnie zamiar obalenia 
reżimu był najważniejszym kryterium zaistnienia Oporu.

Bodaj najwybitniejszym autorytetem wśród znawców problematyki Oporu 
w Niemczech jest Peter Steinbach. I on stanął w silnej opozycji do formuły 

w kategoriach organizacji robotniczo-komunistycznej jest poważną manipulacją. Widać to 
zresztą po składzie osobowym jej bojowników. Liderem tego sprzysiężenia był syn profesora 
literatury z dwukrotnym doktoratem Arvid Harnack. Jego najbliższym współpracownikiem 
był Harro Schulze-Boysen, bliski krewny admirała Alfreda von Tirpitza. Ze środowiskiem 
tym związani byli przedstawiciele różnych środowisk – arystokraci, artyści, ale również 
prości robotnicy. Nie byli radziecką siatką szpiegowską, ale gotowi byli współpracować 
z każdym, kto walczył z III Rzeszą. Zob. również R. Blasius, Vom anderen Widerstand, „FAZ” 
2012, nr 167, s. 9.

61 M. Broszat, Resistenz und Widerstand. Eine Zwischenbilanz des Forschungsprojekts, w: Bayern 
in der NS-Zeit. Herrschaft und Gesellschaft im Konfl ikt, M. Broszat (Hrsg.), Bd. 4, München 
1981, s. 697; także tenże, Einführung: Gesellschaftsgeschichte des Widerstandes, w: Alltag und 
Widerstand – Bayern im Nationalsozialismus, M. Broszat (Hrsg.), München–Zürich 1987, s. 49.

62 M. Broszat, Resistenz und Widerstand…,  s. 697.
63 Ibidem, s. 698. 
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Weinkauffa, przekonując, że nie można zawężać Oporu do realizacji konkret-
nego celu politycznego, jakim było obalenie reżimu hitlerowskiego64.

Steinbach przede wszystkim wyrażał pogląd, że Opór obejmował szero-
kie spektrum działań trudnych do zdefi niowania. Przejawiał się w rozmaitych 
środowiskach, w kontekście odmiennych tradycji i sytuacji. Opór występował 
w różnych okresach panowania reżimu hitlerowskiego i stąd też były różne 
jego przejawy – najważniejsze to niezależność i  poszanowanie moralnego 
porządku świata65.

Zdaniem Petera Steinbacha Opór powinno się postrzegać przez jego wro-
gość do narodowego socjalizmu i  jego zbrodniczych dążeń66. Uważał on, 
że Opór konstytuował się jako odpowiedź na nadużywanie władzy i  łama-
nie elementarnych ludzkich wolności67, a istota Oporu leżała, jego zdaniem, 
w duchowej niezależności, w trwaniu przy pryncypiach wiary chrześcijańskiej, 
w moralnych i etycznych fundamentach cywilizacji zachodniej68. Oporem była 
niezależność w  ocenach działania reżimu, odwaga cywilna. Co nie znaczy, 
że podważał on prawo jednostki do aktywnej walki o poszanowanie prawa, 
ludzkiej godności i wolności69.

W tym sensie Opór to również nieprzestrzeganie hitlerowskiego prawa, 
wszelka pomoc Żydom czy innym prześladowanym. Były to różne formy walki 
z reżimem – pobicia hitlerowskich funkcjonariuszy, kolportowanie ulotek czy 
malowanie napisów antyfaszystowskich na murach70.

Steinbach nie zgadzał się też całkowicie z poglądem, według którego Opór 
był zarezerwowany wyłącznie dla wyższych szczebli administracji państwowej 
czy wojskowej71. Uważał nawet, inaczej niż Broszat, że sprzeciw wobec reżimu 
uwidaczniał się w  stosunku do tegoż reżimu. Opór niekoniecznie musiał 
wyrażać się poprzez działania, których konsekwencją byłoby narażanie życia72. 
Jego zdaniem Opór można było manifestować w życiu codziennym, ponieważ 
każdy człowiek miał moralny obowiązek przeciwstawić się pokusom konformi-
zmu; miał obowiązek zachować poczucie odpowiedzialności i przyzwoitości73.

Ale Steinbach nie neguje również faktu, że postawę niezależności wobec 
ideologii faszystowskiej zachowali tylko nieliczni. Większość społeczeństwa 
niemieckiego była lojalna wobec reżimu hitlerowskiego. Obywatele III Rzeszy 

64 P. Steinbach, Der Widerstand als Thema der politischen Zeitgeschichte, w: Bekenntnis, Wider-
stand, Martyrium. Von Barmen 1934 bis Plötzensee 1944, G. Besier, G. Ringshausen (Hrsg.), 
Göttingen 1986, s. 35.

65 P. Steinbach, Widerstand im Widerstreit…, s. 96.
66 P. Steinbach, Opór – sprzeciw – rezystencja…, s. 130.
67 Ibidem, s. 60. 
68 P. Steinbach, Der Widerstand als Thema der politischen…, s. 38.
69 P. Steinbach, Widerstand und politische Sensibilität. Widerstandsdiskussion im politischen und 

generationsbedingten Wandel, w: Zeitgeschichte und politisches Bewußtsein, B. Hey, P. Steinbach 
(Hrsg.), Köln 1986, s. 207.

70 P. Steinbach, Opór – sprzeciw – rezystencja…, s. 114.
71 P. Steinbach, Der Widerstand als Thema der politischen…, s. 39.
72 Ibidem, s. 34. 
73 Ibidem, s. 39. 
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w większości kierowali się osobistym interesem czy tęsknotą za poczuciem 
bezpieczeństwa. Ważne były dla nich materialne motywacje i chęć zrobienia 
kariery zawodowej74.

Stąd też Opór dla Steinbacha to nie tylko walka z politycznymi elitami 
państwowymi, ale również z  tymi współobywatelami, którzy identyfi kowali 
się z narodowym socjalizmem. Oporem było również przeciwstawianie się 
społeczeństwu, które utraciło elementarną wrażliwość na cierpienia drugiego 
człowieka. Dlatego ruch sprzeciwu miał wiele wymiarów i niekoniecznie musiał 
być wymierzony w struktury państwa75. Steinbach uważał, że nawet słuchanie 
muzyki jazzowej, w tamtych czasach surowo zabronione, było formą Oporu76.

Historykiem, który także wycisnął piętno na sposobie postrzegania ruchu 
sprzeciwu był Peter Hüttenberger. W jego koncepcji ważnych jest kilka nowych 
aspektów. Na przykład nie zgadzał się na statyczne pojmowanie Oporu, gdyż 
stosunki władzy w państwie mają charakter dynamiczny. Oznacza to, że nawet 
w systemie totalitarnym władza i społeczeństwo oddziaływają na siebie w spo-
sób ciągły. Dlatego relacje te muszą być postrzegane w kategoriach procesu, 
a  sam Opór jako zjawisko zmieniające się w  czasie, zatem zupełnie różne 
w zależności od kontekstów społecznych. Dlatego Hüttenberger uważał, że 
badania nad Oporem obejmować muszą zarówno więzy społeczne, jak i rela-
cje między władzą a społeczeństwem77.

Warunkiem powstania Oporu była asymetria między rządzącymi a  rzą-
dzonymi. W  III Rzeszy niewielka grupa osób sprawowała niekontrolowaną 
przez nikogo władzę i dążyła do podporządkowania sobie całego państwa. To 
zniewolenie dotyczyło nie tylko politycznych wolności, ale również zakwe-
stionowania tradycji i  istniejących społecznych powiązań. Elitom III Rzeszy 
udało się w ten sposób doprowadzić do alienacji jednostki i atomizacji spo-
łeczeństwa. Stąd też pewna część społeczeństwa nie akceptowała tej polityki 
i sprzeciwiała się jej na różnych szczeblach organizacji państwa78.

Hüttenberger zwraca także uwagę na jednostkę specyfi cznie uwikłaną 
zarówno w struktury społeczne, towarzyskie, jak i zawodowe. Z tych zależno-
ści rodzą się różne możliwości zaangażowania się w działalność opozycyjną. 
Ta wielopłaszczyznowość powiązań powoduje, że jednostka może podejmo-
wać działania ze sobą sprzeczne. Istnieją pewne obszary, w których jednostka 
zachowuje się nonkonformistycznie, podejmując mniej lub bardziej świadome 
przedsięwzięcia na szkodę reżimu. Ale w innych obszarach może nawet wspie-
rać jego zbrodniczą politykę79.

Niezmiernie ważne to spostrzeżenie, ponieważ można je również odnieść 
do najwybitniejszych przedstawicieli Oporu, jak na przykład hrabiego Petera 

74 Ibidem, s. 39. 
75 P. Steinbach, Widerstand und politische Sensibilität…, s. 206.
76 P. Steinbach, Opór – sprzeciw – rezystencja…, s. 114.
77 P. Hüttenberger, Vorüberlegungen zum „Widerstand”, w: Theorien in der Praxis des Histo-

rikers, J. Kocka (Hrsg.), Göttingen 1977, s. 122.
78 Ibidem, s. 124.
79 Ibidem, s. 125.
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Yorcka von Wartenburga80. Od samego początku był on zdecydowanym prze-
ciwnikiem reżimu, a za swój udział w zamachu z 20 lipca 1944 roku zapłacił 
życiem. Zarazem angażował się w zbrodnicze praktyki gospodarczego rabunku 
terenów wschodnich. Podobnie zachowywał się inny wybitny dysydent, bli-
ski współpracownik Stauffenberga i autor strategii przeprowadzenia zamachu 
stanu z 20 lipca, generał Henning von Tresckow. Potępiał reżim hitlerowski, 
a  jednak angażował się w  zbrodnicze praktyki eksterminacji partyzantów 
radzieckich81. Tak samo uwikłani byli dezerterzy czy osoby oskarżone o zdradę 
wojny. W pewnych obszarach występowali czynnie przeciwko reżimowi, ale 
wcale nie musieli być przeciwnikami wszystkich poczynań w państwie hitle-
rowskim82.

Zgodnie z koncepcją Hüttenbergera możliwa była sytuacja, w której jed-
nostka gotowa była akceptować czy nawet wspierać pewne dziedziny polityki 
państwa, a  aktywnie występowała przeciwko innym. Ta dwoistość postaw 
wcale nie musiała dyskwalifi kować tych przedstawicieli Oporu. Formuła 
Hüttenbergera kładzie bowiem nacisk na kontekst wydarzeń, na analizę krzy-
żowania się różnych celów i motywacji83.

Hüttenberger zwracał uwagę na różnorodne formy działań antyreżimo-
wych, które wynikały z sytuacji, w jakiej znajdowały się poszczególne osoby. 
To właśnie umiejscowienie w różnych strukturach władzy czy wojskowej hie-
rarchii dyktowało granice ewentualnych działań antyreżimowych. Zupełnie 
inne formy sprzeciwu wobec III Rzeszy możliwe były dla prostego żołnierza, 
a inne dla generała w kwaterze głównej Hitlera. Defi nicja Oporu Hüttenbergera 
umożliwiała poszerzenie perspektyw, a także uwzględniła indywidualne formy 
sprzeciwu bez ideologicznych ograniczeń84.

Hüttenberger uważał za Opór każdą formę sprzeciwu w ramach asyme-
trycznych stosunków politycznych przeciwko władzy. Zróżnicowanie form 
Oporu wynikało z różnych możliwości, jakimi jednostka dysponowała i które 
uwarunkowane były strukturami socjalnymi85. Opór, według Hüttenbergera, 
to wszelkie nonkonformistyczne postawy i działania wobec państwa, które 
utrudniały realizację wyznaczonych przez władzę celów. Były to różne formy 
odmowy lojalności i realizacji zadań wyznaczonych przez reżim. Były to też 
niezależność myślenia i odmowa realizacji wymagań stawianych przez reżim86.

Tak szeroko pojęta formuła mieści w  sobie zarówno przygotowania do 
zamachu z 20 lipca 1944 roku, działalność grup lewicowych, pomoc osobom 
zagrożonym przez reżim, jak również działania dezerterów i osób skazanych 
za zdradę wojny. Dlatego też defi nicja Hüttenbergera będzie podstawą rozu-
mienia Oporu w tej pracy.

80 S. Fikus, Niepokorni z Krzyżowej, Opole 2010, s. 65.
81 S. Fikus, Opór w III Rzeszy..., s. 131 i nn.
82 P. Hüttenberger, op.cit., s. 127.
83 Ibidem.
84 Ibidem, s. 126.
85 Ibidem.
86 Ibidem, s. 131. 
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Trzeba jednak jednoznacznie dodać, że tak szerokie rozumienie Oporu 

przeciwko III Rzeszy nie jest do dziś bynajmniej akceptowane przez część 
współczesnych elit politycznych i intelektualnych Republiki Federalnej. W cza-
sie debaty parlamentarnej, która miała miejsce w  niemieckim Bundestagu 
8 września 2009 roku poseł CDU Jürgen Gehb oświadczył w  imieniu całej 
rządzącej partii Angeli Merkel, że osoby skazane na śmierć za zdradę wojny 
nie mogą być postrzegane generalnie jako członkowie Oporu87. 

Rok wcześniej zaproszony został przez rządzącą CDU/CSU na posie-
dzenie Komisji Prawnej Bundestagu profesor Uniwersytetu Bundeswehry 
w Monachium Franz Seidler. W  czasie prowadzonej tam dyskusji wyraził 
pogląd, że polityczne wyroki śmierci wydawane przez sądownictwo wojskowe 
Wehrmachtu były konieczne do utrzymania dyscypliny. I z całym zdecydowa-
niem odmówił ofi arom nie tylko uznania ich za przedstawicieli Oporu, ale 
nawet elementarnej rehabilitacji88.

Poglądy wyrażane przez prof. Seidlera na forum Komisji Prawnej Bundestagu 
nie mogły być dla nikogo zaskoczeniem. Jeszcze w 1996 roku dowodził on 
w jednej ze swoich publikacji, że „legenda” o dezerterach kierujących się poli-
tycznymi czy moralnymi przesłankami wymyślona została w „obozie socja-
listycznym”89. Jego zdaniem dezerterzy byli w większości kryminalistami, 
pochodzili z rodzin z marginesu społecznego i nie posiadali nawet elemen-
tarnego wykształcenia90; pomówienia, które skądinąd nie znajdują żadnego 
uzasadnienia w faktach. 

Podobne poglądy wyjawiał w swoich artykułach inny niemiecki historyk 
– Reiner Beckmann. W 1998 roku gwałtownie przeciwstawiał się rehabili-
tacji dezerterów, a  tym bardziej uznaniu ich za członków Oporu. Jego zda-
niem taka regulacja „obrażałaby pozostałych żołnierzy Wehrmachtu, ponieważ 
w nieuchronny sposób prowadzi do konstatacji, że każdy kto w Wehrmachcie 
pozostał, działał w sposób moralnie naganny. Rehabilitacja dezerterów ozna-
czałby, że pozostali żołnierze nie skorzystali z właściwego sposobu, żeby się 
przeciwstawić zabójczej wojnie. Propozycja generalnej rehabilitacji dezerterów 
jest jednoznaczna z oskarżeniem pozostałych żołnierzy, że byli pomocnikami 
w  realizacji zbrodni Adolfa Hitlera. W  ten sposób można by im przypisać 
współodpowiedzialność za zbrodnie reżimu III Rzeszy”91. 

Implikacja taka jest jak najbardziej poprawna i uzasadniona. 

Re a s u m u j ą c :  Spór wokół kwestii, czym jest Opór (Widerstand) pozo-
staje otwarty. Ze względu na obszerność tego zjawiska na potrzeby niniejszej 
pracy możliwe było tylko jego wybiórcze zreferowanie. A  raczej pokazanie 
pewnego metodologicznego spektrum stanowisk. Zasadnicze znaczenie dla 

87 PA-DB, Protokół posiedzenia parlamentarnego XVI/233, k. 26365. 
88 PA-DB, Protokół posiedzenia Komisji Prawnej XVI/98, k. 12. 
89 F. Seidler, Wehrmachtrichter und Deserteure, „Die Politische Meinung” 1996, nr 4, s. 57.
90 Ibidem, s. 55.
91 R. Beckmann, Der Streit um die Rehabilitierung der Wehrmachtdeserteure, „Neue Zeit-

schrift für Wehrrecht” 1998, nr 1, s. 61.
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postrzegania problemu miała opinia Hermanna Weinkauffa, który redukował 
Opór wyłącznie do wydarzeń związanych z zamachem stanu z 20 lipca 1944 
roku. Jego poglądy mieściły się dobrze w założeniach Subject Culture, ponieważ 
prawo do aktywnego udziału w życiu politycznym przyznawał wyłącznie tra-
dycyjnym elitom. Natomiast prostym ludziom odmawiał jakiegokolwiek prawa 
do działań kontestacyjnych i w związku z tym postulował nawet utrzymanie 
w mocy politycznych wyroków III Rzeszy.

Pogląd Hermanna Weinkauffa stał natomiast w  jednoznacznej sprzecz-
ności założeniami Participant Culture, przyznającymi wszystkim obywatelom 
równe prawa do udziału w życiu politycznym. Niemniej jego stanowisko przez 
dziesiątki lat traktowane było poważnie przez elity polityczne w Republice 
Federalnej. Na podstawie koncepcji Oporu wypracowanej przez Hermana 
Weinkauffa przez dziesięciolecia odmawiano rehabilitacji różnym grupom ofi ar 
sądownictwa III Rzeszy. Potrzeba było wielu wysiłków producentów kultury 
symbolicznej, zanim wyobrażenie o  tym, czym był Opór, zaczęło również 
ewoluować w środowiskach elit politycznych Republiki Federalnej.

Odległe od koncepcji Weinkauffa są interpretacje Petera Steinbacha i Petera 
Hüttenbergera, które zakładają możliwie szeroką wykładnię Oporu. W  ich 
koncepcjach już sama wrogość wobec reżimu jest Oporem, a jego formy miały 
być funkcją różnych sytuacji życiowych, w  jakich znajdowały się poszcze-
gólne osoby. Zatem oczywista jest klasyfi kacja dezercji i zdrady wojny jako 
form Oporu. Tym bardziej że z  funkcjonalnego punktu widzenia oba akty 
były obiektywnie działaniem na szkodę interesów III Rzeszy. Poglądy Petera 
Steinbacha i Petera Hüttenbergera stanowią w  tej pracy podstawę do rozu-
mienia pojęcia Opór. Pojęcia, które ostatecznie po 2009 roku zyskało daleko 
idącą akceptację społeczną.

W kolejnych rozdziałach tej pracy jest mowa o ewolucji rozumienia pojęcia 
Opór przez społeczeństwo Republiki Federalnej. W miarę jak pojęcie stawało 
się coraz szersze, tak też kolejne środowiska dysydentów były rehabilitowane 
przez Bundestag. Można powiedzieć, że trwająca do 2009 roku dyskusja wokół 
rehabilitacji różnych grup przeciwników reżimu hitlerowskiego była również 
funkcją ewolucji pojęcia Opór w niemieckiej świadomości społecznej, a tym 
samym prowadziła do powolnej akceptacji kolejnych grup ofi ar, które prze-
ciwstawiały się reżimowi III Rzeszy.



CZĘŚĆ II

Restauracja
autorytarnych systemów wartości





Niemcy po wojnie były zburzone i  okupowane przez wrogów. Hitler 
zamienił „swoje” państwo w pustynię ruin i popiołów. Wskutek jego poli-
tyki Niemcy podzielono na dwie części, które przez czterdzieści lat prowa-
dziły ze sobą wojnę ideologiczną. Dyktator pozostawił kraj obciążony moralną 
hańbą za pogwałcenie elementarnych form cywilizacji i  ludzkiej godności. 
Trudno sobie wyobrazić bardziej negatywne i destruktywne dziedzictwo niż po
Adolfi e Hitlerze. 

Na gruzach III Rzeszy egzystowało zdezorientowane społeczeństwo nie-
mieckie pozbawione w większości środków do życia i opłakujące straty naj-
bliższych. Nie było one jednak gotowe do zaakceptowania własnej winy i bez-
sensowności poniesionych ofi ar. A  tym bardziej w  społeczeństwie tym nie 
było poczucia, że Niemcy zawdzięczali aliantom wyzwolenie od zbrodniczej 
dyktatury1.

Braki żywności, opału, odzieży w  pierwszych powojennych latach były 
powszechne i na taką skalę w Niemczech nieznane. Społeczeństwo oczekiwało 
przede wszystkim poprawy sytuacji materialnej. Jeśli panował jakiś polityczny 
konsensus, to była to wspólna wola odbudowy zniszczonego państwa. Wola 
ta łączyła większość sił politycznych w ówczesnych Niemczech. Najważniejsza 
wydawała się odbudowa gospodarki2.

Wysiłek militarny i straty wojenne aliantów nie znajdowały ani zrozumie-
nia, ani uznania, ani też sympatii. Jak uważa wybitny niemiecki politolog Kurt 
Sontheimer, dla większości Niemców zwycięstwo aliantów było wynikiem 
zbiegu okoliczności politycznych, ekonomicznych i militarnych. Obecność 
aliantów w Niemczech traktowana była jako represja za przegraną wojnę3. 

Jeśli oportunizm i  konieczność dostosowania się do sytuacji sprzecz-
nej z własnymi poglądami były ważnymi elementami kultury politycznej 
pozostałej po III Rzeszy, to i one po 1945 roku uległy tylko wzmocnieniu.

1 I. Kershaw, Trauma der Deutschen, w: Die Gegenwart der Vergangenheit. Der lange Schatten 
des Dritten Reichs, S. Aust, G. Spröl (Hrsg.), Reinbeck bei Hamburg 2005, s. 90.

2 O sytuacji gospodarczej Niemiec po 1945 r. zob. E. Cziomer, Historia Niemiec współ-
czesnych 1945–2005, Warszawa 2006, s. 41 i nn.

3 K. Sontheimer, Deutschlands politische Kultur, München 1990, s. 24.
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Po załamaniu się III Rzeszy, przy całej niechęci wobec alianckiego okupanta, 
szczególnie wielu dawnych aktywistów NSDAP z obawy przed zemstą dekla-
rowało gotowość współpracy z  nowymi władzami. W  ten sposób dawne 
oportunistyczne modele zachowań w  innych warunkach znowu stały się
życiową szansą4.

Charakterystyczną cechą kultury politycznej tamtych czasów było przemil-
czenie osobistego udziału w systemie III Rzeszy i jej zbrodniach. Zbrodniach, 
za które zresztą poważna część społeczeństwa była bezpośrednio współod-
powiedzialna. Taka postawa zapobiegała ideologicznym konfl iktom i umoż-
liwiła wielu ludziom powolną zamianę orientacji politycznej. W  ten spo-
sób umacniało się także wrażenie, że odpowiedzialność za zbrodnie tego 
okresu ponosiła wąska grupa elit hitlerowskich. Milczenie pozwalało egzy-
stować ludziom obok siebie, którzy w czasach hitlerowskich zajmowali różne 
miejsca w systemie hitlerowskim i którzy reprezentowali odmienne poglądy. 
W ten sposób służyło ono integracji dawnych aktywistów reżimu w struktury
nowego państwa5.

Taką postawę można nazwać społecznym fenomenem, ponieważ miliony 
Niemców, którzy nigdy ze sobą nie rozmawiali, odkrywali w różnych regio-
nach kraju podobne mechanizmy usprawiedliwiania własnego postępowania 
w czasie wojny6.

Na poziomie kultury politycznej realiów było kilka takich mechanizmów 
narracyjnych. W rozmowach sąsiedzkich tworzono nawet wizję dobrego i podzi-
wianego Führera, który, niestety, popełnił katastrofalne błędy. Wskazywano 
chętnie na pozytywne aspekty jego polityki, przywołując na przykład program 
budowy autostrad. Z satysfakcją przypominano dyscyplinę i porządek, panujące 
w tamtych czasach. Zapominano przy tym, jakim odbywało się to kosztem7. 

Kolejną fi gurą narracyjną mającą zmniejszyć odpowiedzialność społeczeń-
stwa niemieckiego za zbrodnie faszyzmu były głosy przypisujące całą winę za 
wydarzenia w III Rzeszy Adolfowi Hitlerowi i  jego najbliższemu otoczeniu8. 
W myśl tego poglądu ofiarami dyktatora byli sami Niemcy, których on rze-
komo oszukał. Przedstawiano wydarzenia w III Rzeszy jako coś jednorazowego, 
a obywateli Rzeszy jako ofi ary procesów społeczno-kulturowych. Hitleryzm 
był przedstawiany jako nieomal mityczny wyłom w historii Niemiec, za który 
trudno kogokolwiek winić, jako katastrofa, która spadła na naród niemiecki. 

4 D. Garbe, Erinnerungsverweigerung und „Vergangenheitsbewältigung”: Der Umgang mit dem 
Nationalsozialismus in der frühen Bundesrepublik, w: Modernisierung im Wiederaufbau. Die west-
deutsche Gesellschaft der 50er Jahre, A. Schildt, A. Sywottek (Hrsg.), Bonn 1998, s. 714.

5 K. Sontheimer, So war Deutschland nie. Anmerkungen zur politischen Kultur der Bundes-
republik, München 1999, s. 53.

6 R. Giordano, Die zweite Schuld oder von der Last Deutscher zu sein, Berlin 1990, s. 30.
7 Ibidem, s. 35.
8 Pisali o  tym również: K. Bachmann, Długi cień Trzeciej Rzeszy. Jak Niemcy zmieniali 

swój charakter narodowy, Wrocław 2005, s. 52; J. Korte, Was ist Kriegsverrat, w: Kriegsverrat. 
Vergangenheitspolitik in Deutschland. Analysen, Kommentare und Dokumente einer Debatte, J. Korte, 
D. Heilig (Hrsg.), Berlin 2011, s. 52.
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Rządy Adolfa Hitlera jawiły się czymś na podobieństwo trzęsienia ziemi, za 
które nikt nie może ponosić odpowiedzialności9. 

Odrębnym zjawiskiem był stosunek społeczeństwa niemieckiego do obo-
zów koncentracyjnych. Przede wszystkim informacje na ich temat traktowano 
jako kłamliwą propagandę aliantów; w konsekwencji doniesień nie słuchano 
i bagatelizowano je. Inni tłumaczyli obozy koniecznością w obliczu zagroże-
nia bytu państwowego10. Twierdzono też powszechnie, że społeczeństwo nie-
mieckie nie miało pojęcia o zbrodniach popełnianych w obozach koncentracyj-
nych. Sprawa Holocaustu sprowadzana była najczęściej do cyfr – im bardziej 
udawało się te cyfry pomniejszać i  redukować, tym bardziej społeczeństwo 
niemieckie było spokojne11.

Oprócz tego dowodzono, że obozy koncentracyjne wcale nie były niemiec-
kim pomysłem, a tym bardziej niemieckim monopolem. Jako przykład przywo-
ływano sowieckie łagry, które miały być jeszcze okrutniejsze. Przekonywano, 
że amerykańskie bombardowania Hiroszimy i Nagasaki były dokładnie taką 
samą zbrodnią12.

Przedstawianie własnego narodu w roli ofi ary aliantów było jedną z naj-
ważniejszych struktur narracyjnych na poziomie kultury politycznej realiów. 
Jednym z  elementów tej tezy było twierdzenie, że bombardowania miast 
niemieckich nie miały jakiegokolwiek uzasadnienia militarnego. Przy czym 
powtarzano chętnie zupełnie fantastyczne liczby ofi ar nalotów13.

Powszechnie oskarżano aliantów o przyjęcie „nieodpowiedzialnej” doktryny 
bezwarunkowej kapitulacji i zapowiedź likwidacji niemieckiej państwowości, 
co motywowało Wehrmacht do rozpaczliwej obrony do końca. Przywoływano 
też często pamięć o okrucieństwach Armii Czerwonej wobec ludności cywil-
nej. Zbrodnią przeciwko ludzkości nazywano deportacje Niemców z Europy 
Środkowo-Wschodniej14. Większość tych oskarżeń była niewątpliwie słuszna, 
niemniej wyrwanie ich z kontekstu historycznego i związków przyczynowo-
-skutkowych było oczywistą manipulacją.

Oskarżenia wobec aliantów nie kończyły się bynajmniej na wydarzeniach 
związanych z przebiegiem II wojny światowej. Oskarżano ich powszechnie 
o demontaż przemysłu, co miało być źródłem powojennej nędzy w Niemczech. 
Aliantom zarzucano również prowadzenie ekscesywnej polityki okupacyjnej 
i prześladowania, które porównywano do działań hitlerowskiego aparatu terroru15.

9 H. Dubiel, Niemand ist frei von der Geschichte, Die nationalsozialistische Herrschaft in den 
Debatten des Deutschen Bundestages, München–Wien 1999, s. 70.

10 C. Stern, Was ist für uns Erinnerung. Eine persönliche Nachbemerkung, w: Piraten, Swings 
und Junge Garde. Jugendwiderstand im Nationalsozialismus, M. von Hellfeld, I. Jens, A. Klönne, 
A. Knoop-Graf, B.-A. Rusinek, C. Stern (Hrsg.), Bonn 1991, s. 312.

11 R. Giordano, op.cit., s. 31.
12 C. Stern, op.cit., s. 312.
13 D. Garbe, Erinnerungsverweigerung und „Vergangenheitsbewältigung”…, s. 706.
14 F. Ryszka, Główne tendencje historiografi i zachodnio-niemieckiej poświęconej dziejom naj-

nowszym, Opole 1960, s. 12.
15 D. Garbe, Erinnerungsverweigerung und „Vergangenheitsbewältigung”..., s. 706.
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Jak uważa Klaus Bachmann, w 1945 roku w Republice Federalnej zostały 

brutalnie odsunięte dotychczasowe elity władzy, ale systemy wartości, przy-
zwyczajeń, sposobów myślenia, postaw społecznych, stosunek do obcych, 
orientacja ideologiczna ugruntowana przez dwanaście lat skutecznego dzia-
łania mediów – tego wszystkiego rok 1945 nie naruszał16.

Podobny pogląd wyraża współczesny politolog niemiecki Detlef Garbe. 
Jego zdaniem w  społeczeństwie niemieckim tego okresu brakowało współ-
czucia dla ofi ar narodowego socjalizmu. Panowała obojętność wobec szykano-
wanych za niezależne poglądy czy cierpienia narodów wciągniętych w wojnę. 
Odpowiedzialność za zagłodzenie na śmierć trzech milionów radzieckich jeń-
ców wojennych wymazano ze zbiorowej pamięci. Uważa on wręcz, że w pry-
watnie wyrażanych poglądach dominowały antysemityzm, rasizm, niechęć do 
mniejszości17. 

Przykładem takich postaw była sprawa żydowskiego kupca Kurta Liesera. 
Jego losy odbiły się głośnym międzynarodowym echem, o czym pisano rów-
nież w Polsce. Otóż Kurt Lieser po wypuszczeniu z obozu koncentracyjnego 
powrócił do swojego rodzinnego miasteczka Offenburg w Badenii18. Po wojnie 
założył tam sklep, który był przez mieszkańców powszechnie bojkotowany. 
Sam Lieser i jego rodzina wielokrotnie byli znieważani. Któregoś dnia, za przy-
pominanie o zbrodniach popełnianych przez III Rzeszę, został pobity przez 
nauczyciela Ludwiga Zinda19. Ten kategorycznie przeciwstawiał się poglądom 
kupca i twierdził, że Niemcy nie popełnili żadnych zbrodni. Władze szkolne 
chciały koniecznie załagodzić sprawę i prosiły Zinda o przeproszenie kupca. 
Nauczyciel odmawiał uparcie, twierdząc, że woli sprzątać ulice, niż czołgać 
się przed jakimś Żydem. Kiedy sprawa nabrała rozgłosu, wydarzenia tego 
nie dało się już zatuszować. Zinda postawiono przed sądem pod zarzutem 
publicznego zaprzeczania zbrodniom hitlerowskim i  zniesławiania pamięci 
zmarłych. Podczas rozprawy nauczyciel miał twierdzić, że jest przekonanym 
narodowym socjalistą i że w pełni popiera ten światopogląd. W trakcie procesu 
okazało się także, że Zind od dawna szerzył swoje narodowosocjalistyczne 
poglądy wśród uczniów20.

Interesujący z punktu widzenia kultury politycznej Niemiec tego okresu 
nie był jednak chuligański wybryk starego faszysty, tylko reakcje mieszkańców 
na to wydarzenie. Po każdej kolejnej rozprawie przed budynkiem sądu witał 
Zinda wiwatujący tłum. Zgromadzeni obywatele miasteczka zapewniali nauczy-
ciela o swojej solidarności i sympatii. Ostatecznie Zind został skazał na rok 
więzienia, ale kary nie odbył, ponieważ uciekł do Egiptu, a potem do Libii21.

16 K. Bachmann, op.cit., s. 56.
17 D. Garbe, Erinnerungsverweigerung und „Vergangenheitsbewältigung”…, s. 714.
18 O sprawie pisano również w Polsce: T.H. Tetens, Naziści znowu u władzy, Warszawa 

1963, s. 37 i nn.; K. Kąkol, Zbrodnia nie ukarana. Ściganie zbrodniarzy hitlerowskich w RFN 
(1959–1969), Warszawa 1970, s. 210; J. Gerhard, Zoolityka, Warszawa 1965, s. 19.

19 T.H. Tetens, op.cit., s. 25. 
20 Ibidem, s. 35. 
21 Ibidem, s. 36.
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Takie nastroje znalazły swoje odbicie również w wystąpieniach polity-

ków i debatach parlamentarnych. Pierwsze wybory do nowego powojennego 
parlamentu odbyły się 14 sierpnia 1949 roku i wzięło w nich udział 78,5% 
uprawnionych do głosowania. Wbrew powszechnym oczekiwaniom wybory 
wygrała CDU, choć walka z  SPD była bardzo wyrównana22. W  pierwszym 
Bundestagu wśród posłów było przynajmniej 53 członków NSDAP23.

Inauguracyjne posiedzenie Bundestagu odbyło się 7 września 1949 roku. 
Otworzył je poseł SPD, Paul Löbe, który był prezydentem Reichstagu już 
w Republice Weimarskiej24. Miało to istotną wagę, ponieważ był on symbo-
lem kontynuacji parlamentaryzmu niemieckiego.

Pochodzący z  Legnicy Löbe był w  Bundestagu reprezentantem podzie-
lonego Berlina. W  tym kontekście nie może dziwić, że swoje przemó-
wienie skierował w  głównej części do Niemców wykluczonych z  nowego
państwa. 

„Na nas skierowane są oczy milionów Niemców, którzy mieszkają we 
wschodnich landach Niemiec. Ich przedstawiciele nie mogli tutaj zasiąść, 
ponieważ obca administracja odmawia im prawa udziału w naszym zgroma-
dzeniu. Dlatego w zjednoczeniu Niemiec upatrujemy naszego najważniejszego 
zadania”25 – stwierdził Löbe.

Löbe, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia niniejszych rozważań, 
był politycznym przeciwnikiem III Rzeszy. Miedzy innymi głosował przeciwko 
przyznaniu rządowi Adolfa Hitlera szczególnych pozaparlamentarnych upraw-
nień (Ermächtigungsgesetz), dając tym dowód wielkiej odwagi cywilnej. Już 
w 1933 roku zamknięty został w obozie koncentracyjnym we Wrocławiu (KZ 
Breslau-Dürrgoy, przy dzisiejszej ulicy Bardzkiej). W obozie tym Löbe, mimo 
niezwykłej roli, jaką odgrywał w Republice Weimarskiej, był brutalnie torturo-
wany. Po wypuszczeniu z obozu koncentracyjnego nawiązał kontakty z konser-
watywną opozycją mieszczańską skupioną wokół Carla Goerdelera. Bojownicy 
przygotowujący zamach stanu z 20 lipca 1944 roku zamierzali mu powierzyć 
stanowisko prezydenta pierwszego, antyfaszystowskiego Reichstagu. Po nie-
udanym zamachu Löbe został zamknięty w obozie koncentracyjnym Groß-
-Rosen, ale gestapo nie udało się dowieść jego związku z bojownikami 20 lipca 
1944 roku. W  tym kontekście jego wystąpienie miało szczególny wymiar26. 

Kiedy Löbe w  inauguracyjnym wystąpieniu m.in. wspomniał tylko, że 
„Opór był czynem patriotycznym”, słowa jego spotkały się z  oburzeniem 
i prote stami części posłów. W protokole posiedzenia zanotowano, że z prawej

22 E. Cziomer, op.cit., s. 481.
23 D. Garbe, Erinnerungsverweigerung und „Vergangenheitsbewältigung”…, s. 701.
24 Paul Löbe był prezydentem Reichstagu w latach 1920–1924 i 1925–1932. W ostatnich 

latach Republiki Weimarskiej, między 1932 a 1933 r., był wiceprezydentem Reichstagu. 
Zob.: H. Neubach, Paul Löbe, Bonn 1985; T. Oliwa, Paul Löbe. Ein sozialdemokratischer Politiker 
und Redakteur. Die schlesischen Jahre (1875–1919), Neustadt an der Aisch 2003.

25 Archiwum Bundestagu – Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages [dalej: 
PA-DB], Protokół posiedzenia parlamentarnego [dalej: P.p.p.] I/1 z 7 września 1949 r., k. 1.

26 P. Löbe, Der Weg war lang. Erinnerungen, Berlin 1990.
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strony sali odezwały się okrzyki: „Nie zebraliśmy się tutaj, żeby otwierać 
rachunki krzywd!”27.

Reakcja posłów do Bundestagu na słowa Löbego jest być może wyjaśnie-
niem, jak silna była presja nowego parlamentu i dlaczego w dalszej części 
wystąpienia był już znacznie ostrożniejszy. Kiedy odniósł się do odpowie-
dzialności Niemców za zbrodnie III Rzeszy, powtarzał już tylko stereotypy 
charakterystyczne dla kultury politycznej owych czasów. 

„Nie podważamy ani przez moment ogromu winy, za jaką zbrodniczy 
system uczynił nas odpowiedzialnymi. Ale trzeba też pamiętać, że naród 
niemiecki ciemiężony był przez dwie siły. Z jednej strony był to terror naro-
dowego socjalizmu. Ale zarazem byliśmy także ofi arami zemsty ze strony
aliantów”28. Tak to również w  interpretacji Löbego ofi ary napaści III Rzeszy 
zamieniały się w sprawców. 

W tym pierwszym parlamentarnym przemówieniu charakterystyczne było 
wskazanie ofi ar reżimu. Nie byli nimi jeńcy wojenni czy ludność cywilna 
w krajach okupowanych, ani tym bardziej Żydzi: w interpretacji Löbego ofi a-
rami hitleryzmu było w pierwszej kolejności kilkudziesięciu wymordowanych 
w III Rzeszy byłych posłów do Reichstagu. Löbe nie wspomniał też ani słowa 
o tym, że to Niemcy rozpoczęły wojnę.

Mimo wyraźnych odwołań do obiegowych poglądów owych czasów trzeba 
przyznać, że sędziwy polityk wykazał się odwagą polityczną. O tym, jaka atmos-
fera musiała panować na sali podczas wystąpienia Paula Löbego, świadczyć 
może wydarzenie, które miało miejsce kilka tygodni później. 

Otóż 25 listopada 1949 roku poseł do Bundestagu z  ramienia DP29, 
Wolfgang Hedler, na zebraniu swojej partii w Domu Niemieckim (Deutsche 
Haus) w  Einfeld, ustosunkował się do różnych wydarzeń. Między innymi 
przypisał winę za wybuch II wojny światowej rządowi brytyjskiemu, który 
w  sierpniu 1939 roku udzielił Polsce gwarancji sojuszniczych. I, jak mówił 
poseł Hedler do zebranych: „Dlatego też to Polacy stali się tacy bezczelni 
i  przeciwstawili się naszym słusznym oczekiwaniom. Gdyby nie Anglicy, 
to na wojnę z  nami nigdy by się nie odważyli. Ale ciągle słychać głosy 
samych Niemców, którzy to nam przypisują rzekomą winę za wybuch 
II wojny światowej! [...] Niemcy nie ponoszą nawet najmniejszej winy za
wybuch wojny”30.

Poseł Hedler odniósł się również do działań niemieckiego Oporu, twier-
dząc m.in.: „Wszystkie winy za nasze narodowe nieszczęścia ponoszą bojow-
nicy Oporu. Niemcy nie przegrali wojny na skutek wyczerpania, tylko zdrady 
popełnionej przez Opór”. Poseł odniósł się również do jednego z najwybitniej-
szych dysydentów III Rzeszy związanego z Kreisauer Kreis, Theodora Steltzera. 

27 PA-DB, P.p.p. I/1, k. 1.
28 Ibidem, k. 2. 
29 Deutsche Partei (DP) – narodowo-konserwatywna regionalna partia polityczna dzia-

łająca w Dolnej Saksonii. Pod koniec lat pięćdziesiątych została wchłonięta przez CDU.
30 [Red.], Geteilte Meinung eines Abgeordneten über die Vergasung von Juden, „Frankfurter 

Rundschau” 1949, nr 264, s. 2.
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Zirytowany mówił zebranym: „Ten narodowy zdrajca otrzymuje 18 000 marek 
rocznej pensji, którą powinno mu się w końcu odebrać”31. 

Poseł Hedler oburzał się również na wypowiedzi ówczesnego przewodni-
czącego SPD Kurta Schumachera, który miał twierdzić, że dysydenci III Rzeszy 
poprawili wizerunek Niemiec na arenie międzynarodowej. Hedler przekony-
wał zebranych, że tego typu wypowiedziom trzeba się zdecydowanie prze-
ciwstawić, ponieważ: „Takie stwierdzenia są drwiną z tych, którzy polegli na 
polu chwały. I stanowią rodzaj akceptacji zdrajców narodu niemieckiego”32. 

Zanim jednak doszło do wystąpienia posła Hedlera w Domu Niemieckim 
w Einfeld, 15 września 1949 roku niemiecki Bundestag wybrał pierwszego 
powojennego kanclerza. Został nim Konrad Adenauer. Głosowanie wygrał 
przewagą tylko jednego, własnego głosu. Faktu tego Adenauer nigdy zresztą 
nie ukrywał33.

Ten 73-letni patriarcha rozpoczął swoją karierę polityczną jeszcze w cza-
sach cesarskich, by w 1917 roku objąć fotel burmistrza Kolonii. W okresie 
III Rzeszy był dwukrotnie aresztowany, nie zdobył się jednak na jakąkolwiek 
współpracę z niemieckim Oporem34.

Jego postawa po 1945 roku była zdecydowanie zachowawcza i konserwa-
tywna. Dobrą egzemplifi kacją politycznej orientacji Adenauera było pierwsze 
exposé. Pragmatyczne, pozbawione emocji i  dotyczące głównie problemów 
gospodarczych. W kwestiach wewnątrzpolitycznych zawierało przyzwolenie 
na ponowną integrację elit faszystowskich we wszystkie obszary życia, czym 
zapewne zdobył sobie poklask prawicowej części parlamentu.

W przemówieniu Adenauera znalazła się też krytyka aliantów, którzy, jego 
zdaniem, w ściganiu zbrodniarzy posunęli się za daleko. Odniósł się również 
krytycznie do procesu denazyfi kacji, twierdząc, że „przyniósł wiele nieszczęść 
i wyrządził wiele szkód”35. 

Wyrażał również przekonanie, że nie można zamienić się w społeczeństwo 
dwóch klas – na obywateli politycznie poprawnych i  skompromitowanych. 
Wojna i późniejszy chaos były ciężką próbą dla wielu. Takie podziały muszą 
jak najszybciej zniknąć. „Będziemy – mówił dalej kanclerz – pertraktować 
z wysokimi alianckimi komisarzami, by wprowadzili amnestię dla wyroków 
wydanych wcześniej przez ich trybunały. Będziemy strać się zapomnieć o prze-

31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 W. Röhrich, Die verspätete Demokratie, Zur politischen Kultur in Deutschland, Köln 1983, 

s. 125; R. Kochanowski, Spór o Niemcy. Problem niemiecki w myśli politycznej Konrada Adenauera 
i Kurta Schumachera w  latach 1945–1952, Katowice 1999, s. 93.

34 P. Berglar, Konrad Adenauer. Konkursverwalter oder Erneuerer der Nation?, Göttingen 
1975; R. Morsey, Konrad Adenauer. Leben und Werk, München 1977; P. Koch, Konrad Ade-
nauer. Eine politische Biographie, Reinbek bei Hamburg 1985; W. Sternburg, Adenauer. Eine 
deutsche Legende, Frankfurt am Mai 1987; U. Frank-Planitz, Konrad Adenauer. Eine Biographie 
in Bild und Wort, Stuttgart 1990; H. Köhler, Adenauer. Eine politische Biographie, Frankfurt 
am Main–Berlin 1994.

35 PA-DB, P.p.p. I/5, k. 130.
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szłości, choć wiemy, że wśród nas jest wiele osób, które obarczyły się kiedyś 
winą. Ale potrafi my też wyciągnąć wnioski z przeszłości”36. 

Jak odnotowano w protokole posiedzenia, wystąpienie Adenauera przery-
wane było burzami oklasków37.

Swoją działalność polityczną Adenauer zaczynał – jak już wspomniano – 
jeszcze w czasach cesarskich, z założenia zapewniało mu to respekt i szacu-
nek społeczeństwa niemieckiego. W okresie Republiki Weimarskiej nauczył 
się pragmatyzmu i lawirowania między wrogimi sobie grupami interesów. Był 
łącznikiem między starym, autorytarnym światem a  nową, demokratyczną 
rzeczywistością, której większość społeczeństwa początkowo nie chciała zaak-
ceptować38.

Sytuacja Konrada Adenauera była bardzo trudna. Z  jednej strony musiał 
odbudować zniszczony przez wojnę kraj, zapewnić milionom ludzi pracę, 
mieszkania, świadczenia socjalne, z  drugiej musiał manewrować pomiędzy 
ciągle utrzymującymi się skrajnie prawicowymi siłami społecznymi. W pierw-
szych wyborach parlamentarnych siły lewicowe były również znaczące. Konrad 
Adenauer zapewne doskonale pamiętał permanentną labilność polityczną 
Republiki Weimarskiej, wynikającą ze słabości systemu demokratycznego. 
Trudno się temu doświadczonemu politykowi dziwić, że jednym z pierwszych 
celów jego polityki było wprowadzenie rządów autorytarnych, które umożli-
wiłyby mu sprawne zarządzanie państwem. 

Skuteczność takich form rządzenia pamiętał jeszcze z  czasów cesar-
skich. Stosowanie tych wzorców umożliwiła mu Ustawa Zasadnicza, która 
przypisywała urzędowi kanclerza wiele istotnych uprawnień i  kompetencji 
(Richtlinienkompetenz). Adenauer wykorzystywał je w  pełni. Nie znosił żad-
nych form sprzeciwu, ani tym bardziej ewentualnej konkurencji politycznej. 

36 Ibidem, k. 127. 
37 Ibidem.
38 Społeczna sympatia dla państwa autorytarnego była o wiele starsza niż dyktatura 

Adolfa Hitlera. Wolfgang Bergem uważa, że pragnienie silnego państwa w społeczeństwie 
niemieckim ma swoje korzenie w reformacji. Zob. W. Bergem, Vergangenheitsprägung deutscher 
politischer Kultur und Identität, w: Politische Kultur in Deutschland. Abkehr von der Vergangenheit 
– Hinwendung zur Demokratie, G. Breit (Hrsg.), Schwalbach 2003, s. 28. Zdaniem Kurta 
Sontheimera te oczekiwania i etatystyczne tradycje umocniły się jeszcze bardziej w okre-
sie absolutyzmu. W Niemczech państwo znaczyło wówczas bardzo dużo. Hegel nadał mu 
nieomal idealistyczny, metafi zyczny, substancjonalny wymiar. Państwo było ucieleśnieniem 
wspólnego dobra, dlatego jego interes był zawsze ważniejszy od jednostki. Państwo było 
również instancją moralną. Z tego też powodu takie wartości, jak dyscyplina, obowiązek, 
posłuszeństwo zawsze były wyżej cenione niż wolność, indywidualność. Stąd też wynikała 
niechęć do wszelkich przejawów spontaniczności. Z takim wyobrażeniem o państwie łączył 
się również brak umiejętność postrzegania partii jako związków partykularnych interesów. 
Były one raczej widziane jako efemerydy wymierzone w etatystyczne państwo. W działaniu 
partii politycznych upatrywano nieomal elementów anarchistycznych. Ale państwo było też 
gwarantem hierarchicznych struktur i przywilejów należnych elitom. Wiele z tych elementów 
kultury politycznej zachowało swoją atrakcyjność również po wojnie. Zob. K. Sontheimer, 
Deutschlands politische Kultur…, s. 36.
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Kto chciał być ministrem w  jego rządzie, ten musiał wiernie i  lojalnie reali-
zować jego zamiary39.

Najważniejsze, nawet niepopularne decyzje polityczne Adenauer podej-
mował sam, nie pytając nikogo o zdanie. Za jego rządów Niemcy były tylko 
z pozoru demokratycznym państwem. W rzeczywistości były rządzone twardą 
ręką, o jego losach decydował samodzielnie patriarchalny władca40. Politolog 
niemiecki Joachim Perels określił system polityczny wprowadzony przez 
Konrada Adenauera jako „przeddemokratyczny” i twierdził, że stan ten trwał 
w Republice Federalnej przez kolejne dziesięciolecia41. 

Choć Adenauer rządził w nowej republice sam, musiał się liczyć z nastro-
jami społecznymi, dalekimi od stabilności. Zarazem istniała pewna granica 
kompromisu, której przekroczenie groziło kompromitacją nowego państwa 
i  ingerencją aliantów. Tym bardziej że Adenauer musiał cały czas zachowy-
wać pozory utrzymywania demokratycznych reguł gry narzuconych przez 
alianckich komisarzy, którzy znajdowali się pod naciskiem opinii publicznej 
swoich krajów. Zyskanie zaufania aliantów było warunkiem odzyskania peł-
nej suwerenności. Adenauer okazał się mistrzem balansowania między tymi 
dwoma sprzecznościami.

Konrad Adenauer stawiał sobie przede wszystkim cele ekonomiczne, 
a  jego uwaga skoncentrowana była na odbudowie infrastruktury gospodar-
czej. Reorganizacja przemysłu na cele cywilne nie była łatwa, toteż menedże-
rów zakładów przemysłowych pytano przede wszystkim o kompetencje, a nie 
o przeszłość wojenną. Dawni menedżerowie nie stawiali pytań o  struktury 
władzy. Dla nich najważniejsze było przywrócenie i utrwalenie statusu mate-
rialnego, który po doświadczeniach 1945 roku nie był już taki oczywisty. Trzeba 
sobie też wyobrazić członka zarządu wielkiego przedsiębiorstwa, żyjącego 
w III Rzeszy w niewyobrażalnym luksusie, który nagle znalazł się w baraku 
obozu internowania; śpiącego w ledwo ogrzewanym pomieszczeniu na drewnia-
nej pryczy wspólnie z robotnikami. Doświadczenie takiej deklasacji społecznej 
i elementarnych trosk materialnych było szokiem, który towarzyszył im przez 
całe dalsze życie. Oczywiście, reakcje na takie poniżenia były najróżniejsze42.

Najczęściej jednak były impulsem do wielkiego zaangażowania w odbu-
dowę gospodarki i osiągnięcie nowego ekonomicznego sukcesu. Norbert Frei 
uważa, że właśnie te obozowe doświadczenia menedżerów stały się jednym 
z ważnych fundamentów „cudu gospodarczego”. Stały się wielkim impulsem 
nieplanowanego, niezwykłego procesu modernizacyjnego, który gospodarce 
niemieckiej szybko zapewnił konkurencyjną przewagę na rynkach światowych43.

Adenauer sprzeciwiał się też wszelkim zmianom stosunków społecznych. 
Obawiał się ewentualnej zmiany stosunków własności, która mogłaby przyczynić

39 W. Röhrich, op.cit., s. 131.
40 Ibidem, s. 132; R. Kochanowski, op.cit., s. 94.
41 J. Perels, Entsorgung der NS-Herrschaft? Konfl iktlinien im Umgang mit dem Hitler-Regime, 

Hannover 2004, s. 147.
42 N. Frei, Hitlers Eliten nach 1945, München 2003, s. 281.
43 Ibidem, s. 282. 
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się do umocnienia sił lewicowych, przed czym miał poważne opory44. Rozumiał 
też, że ówczesny świat nie mógł funkcjonować bez instytucji parlamentu, sta-
rał się więc sprowadzić go do roli parawanu45. 

Teoretycznie granice jego władzy powinien wyznaczać Federalny Trybunał 
Konstytucyjny. Środowiska prawnicze, w większości skompromitowane udzia-
łem w  zbrodniach III Rzeszy, szukały dla własnego bezpieczeństwa raczej 
porozumienia z kanclerzem niż konfl iktów46. Będzie o tym mowa w następ-
nym rozdziale. 

Istotnym elementem, który w  społeczeństwie niemieckim umocnił 
Subject Culture była uchwalona 2 marca 1950 roku ustawa o służbie cywilnej 
(Beamtengesetz)47. W gruncie rzeczy była ona powtórzeniem podobnej ustawy 
z  1937 roku, tylko bez faszystowskiej frazeologii. Wcześniejsza ustawa też 
nie była nowa, wzorowała się na regulacjach z  1873 roku. W  ten sposób 
wilhelmińska ustawa, choć nowelizowana wielokrotnie, przetrwała w  swo-
ich głównych zarysach następne dziesięciolecia. Tak więc już w XIX wieku 
ustalono wiele obowiązków i praw urzędników. Ustawa z 1950 roku powtó-
rzyła podziały na tytuły i rangi. Stanowiła ona akt konsolidacji tradycyjnych, 
hierarchicznych struktur w tym środowisku48.

Ustawa z 2 marca 1950 roku wymagała od urzędników określonego cen-
zusu wykształcenia. Szczególnie cenieni byli w środowisku prawnicy, którzy 
nieomalże zmonopolizowali wyższe stanowiska. Urzędnik nie był zatrudniany, 
tylko powoływany na swoje stanowisko aktem państwowym. Ustawa ta wpro-
wadzała także zakaz zwalniania urzędników z pracy49.

Obligatoryjna była też stara zasada zobowiązująca urzędnika do lojalności 
wobec abstrakcyjnie pojętego państwa, którego on sam był jednym z fi larów. 
Ten punkt widzenia był jeszcze jednym impulsem do renesansu antydemokra-
tycznego myślenia w środowiskach urzędniczych. Ułatwiał postrzeganie pań-
stwa w kategoriach stanowych i powodował dystansowanie się urzędników od 
reszty społeczeństwa. Do tego sposobu myślenia przyczyniła się również prak-
tyka aliantów, którzy na stanowiska urzędnicze i administracyjne powoływali 
osoby zajmujące kiedyś eksponowane stanowiska w Republice Weimarskiej, 
co w oczywisty sposób wzmagało konserwatyzm tego środowiska50.

Ustawa z 1950 roku nosiła też znamiona jeszcze innego aktu prawnego, 
mianowicie ustawy o Odrodzeniu stanu urzędniczego z 7 kwietnia 1933 roku 
(Wiederherstellung des Berufsbeamtentums) – jej celem było przeprowadzenie 

44 W. Röhrich, op.cit., s. 134.
45 Ibidem, s. 132. 
46 Sąd Konstytucyjny potrafi ł też zademonstrować swoją siłę. Na przykład 28 lutego 

1961 r. zakazał Konradowi Adenauerowi stworzenia podległej Urzędowi Kanclerskiemu 
telewizji. Była to wówczas poważna kompromitacja szefa rządu, ponieważ organizacyjne 
i  logistyczne przygotowania takiego nowego kanału były już zaawansowane.

47 PA-DB, P.p.p. I/44, k. 1495 i nn.
48 „Bundesgesetzblatt” [dalej: BGBl] 1950, nr 50, s. 206 i nn.
49 Ibidem.
50 W. Röhrich, op.cit., s. 141.
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„politycznych czystek” w aparacie urzędniczym III Rzeszy. Na jej podstawie 
wyrzucono z pracy w 1933 roku tysiące urzędników pochodzenia żydowskiego. 
Usunięto wówczas także tych, którzy demonstrowali lewicowe poglądy. Jeśli 
ustawa z  2 marca 1950 roku miała odtworzyć środowiska urzędnicze, to 
nie odnosiła się do skutków ustawy z 1933 roku. W przekonaniu Joachima 
Perelsa część urzędników usuniętych przez hitlerowców miała najczęściej 
po 1945  roku w dalszym ciągu zamkniętą drogę do swoich wcześniejszych
stanowisk51.

Oczywiście nie wszyscy. Wielu działaczy SPD, którzy po 1933 roku opuścili 
Niemcy i powrócili po wojnie, często odzyskiwali swoje poprzednie miejsca 
pracy. Byli to zazwyczaj uzdolnieni politycy, którzy za granicą zdobyli dodat-
kową wiedzę na temat funkcjonowania nowoczesnych demokracji zachod-
nich. To dawało im przewagę nad działaczami prawicowymi, którzy takich 
doświadczeń nie mieli. Ich szansą była również fi zyczna eksterminacja ich 
lewicowych kolegów, którzy pozostali w Rzeszy. Ci, którzy zdecydowali się 
na działalność opozycyjną w Rzeszy, najczęściej zostali wymordowani. Fritz 
Bauer i Willy Brandt są dobrymi przykładami socjaldemokratów, którzy byli 
na emigracji, wrócili po wojnie i zrobili kariery. 

Konrad Adenauer, odbudowując centralne ministerstwa, zakładał obsadze-
nie ich urzędnikami z czasów III Rzeszy. Ofi cjalnym powodem takiej polityki 
była konieczność zatrudnienia ludzi kompetentnych, sprawnych organizacyjnie 
i posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe. Skuteczność urzędów 
ministerialnych miała dla kanclerza priorytetowe znaczenie52. Była to tylko 
częściowo prawda, ponieważ polityka ta służyła w głównej mierze umacnia-
niu jego nieomal dyktatorskiej władzy53. Dzięki ustawie z 2 marca 1950 roku 
konserwatywnie zorientowany stan urzędniczy odzyskał uprawnienia i pozycję 
społeczną. Ustawa ta rzeczywiście umocniła rządy Konrada Adenauera, ponie-
waż urzędnicy w większości stali się zwolennikami jego rządów54. 

Dawne elity hitlerowskie stały się szybko jednym z  jej ważnych funda-
mentów. Służba publiczna uchodziła wówczas za atrakcyjne i  stosunkowo 
pewne miejsce pracy. Dopuszczając do niej dawnych aktywistów, zyskiwał 

51 J. Perels, op.cit., s. 141.
52 C. Garner, Der öffentliche Dienst in den 50er Jahren. Politische Weichenstellungen und ihre 

sozialgeschichtliche Folgen, w: Modernisierung im Wiederaufbau. Die westdeutsche Gesellschaft der 
50er Jahre, A. Schildt, A. Sywottek (Hrsg.), Bonn 1998, s. 760.

53 W  tym sensie nie ma chyba do końca racji Wojciech Pięciak pisząc, „ten kanclerz 
antynazista nie miał innego wyjścia. Jeżeli chciał stworzyć nowe demokratyczne Niemcy, 
zintegrowane z Zachodem, musiał oprzeć się na ludziach, których miał wokół siebie, bo 
innych nie było”. Zob. W. Pięciak, Niemiecka pamięć, Współczesne spory w Niemczech o miej-
sce III Rzeszy w  historii, polityce i  tożsamości (1989–2001), Kraków 2002, s. 97. Na temat 
polityki Adenauera zob. także: S. Naruszewicz, Aspekty politycznej doktryny integracyjnej 
Konrada Adenauera, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Białostockiego. Nauki społeczne” 
1990, nr 12, s. 203–231; tenże, Konrad Adenauer jako kanclerz i przywódca chadecji w RFN. 
Przyczynki do biografi i politycznej, „Przegląd Stosunków Międzynarodowych” 1989, nr 4,
s. 31–50.

54 W. Röhrich, op.cit., s. 142. 
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ich sympatię i poparcie. Na skutki tej polityki długo nie trzeba było czekać. 
W administracji, na kolei, poczcie czy w przemyśle energetycznym znalazło 
w 1950 roku zatrudnienie około dwóch milionów osób, spośród których więk-
szość była obciążona przeszłością hitlerowską55. Wielu z  nich zatrudniono 
również w administracji rządowej. Już w sierpniu 1950 roku aż 47,2% osób 
pracujących w urzędach ministerialnych III Rzeszy wróciło na swoje dawne 
miejsca pracy. A ich odsetek na kierowniczych stanowiskach był jeszcze więk-
szy56. Również w administracji regionalnej udział dawnych urzędników był 
wysoki. W  kancelarii rządu kraju związkowego Bawarii jesienią 1949 roku 
wśród zatrudnionych było aż 30% członków NSDAP, podczas gdy wcześniej 
prześladowanych przez reżim hitlerowski było niespełna 0,5%57.

Krył się chyba za tym pragmatyczny, polityczny zamysł. Dysydenci byli 
słabą politycznie grupą, bez poważniejszego zaplecza politycznego, oskarżaną 
o przyczynienie się do klęski III Rzeszy. Adenauer wspierał więc mocnych, 
którzy skuteczniej mogli pomóc mu w utwierdzaniu jego autorytarnej władzy. 
Swoją polityką zyskiwał poparcie rzesz wpływowych obywateli i neutralizo-
wał tym samym prawicowe ruchy polityczne. Trzeba również pamiętać, że 
pierwszeństwo zatrudnienia w strukturach rządowych mieli ci, którzy wstą-
pili wcześniej do rządzącej CDU58. W  ten sposób urzędnicy byli zależni od 
Adenauera, a to zapewniało mu ich wdzięczność i lojalność. 

Podobnie prowadził kanclerz również politykę gospodarczą. W  tym 
wypadku także powtarzał, że gospodarka będzie się dynamiczniej rozwijać 
w rękach fachowców z hitlerowską przeszłością niż ludzi o czystej przeszłości, 
ale amatorów czy nowicjuszy59. Mechanizm ten dla większości społeczeństwa 
był zapewne czytelny. Postulat lepszego materialnego życia dla zdecydowanej 
większości był bardziej atrakcyjny niż pytania o moralną i duchową odnowę 
narodu. Zatem większość obywateli w ogóle nie była zainteresowana dysku-
sją na temat winy aktywistów reżimu hitlerowskiego60.

Ów „cud gospodarczy” Republiki Federalnej w latach pięćdziesiątych nie-
wątpliwie utwierdzał konserwatywną część społeczeństwa co do racji pro-
pagandy III Rzeszy – przecież to Joseph Goebbels wmawiał swoim roda-
kom fanatyczną wiarę w wielkość i niezwykłość swojego narodu. Te cechy 
Niemiec miały być legitymacją do uzurpowania sobie prawa do szczegól-
nego miejsca na ziemi. Niemcy przegrali, co prawda, militarnie wojnę, ale 
dowiedli po 1945 roku swojej wyjątkowości w  inny sposób. Można przy-
puszczać, że szybka odbudowa zniszczonego kraju, a  nawet przywrócenie 
Republice Federalnej roli gospodarczego potentata potwierdzały zarówno

55 C. Garner, op.cit., s. 759.
56 Ibidem, s. 766. 
57 D. Garbe, Erinnerungsverweigerung und „Vergangenheitsbewältigung”…, s. 700.
58 C. Garner, op.cit., s. 766.
59 U. Brochhagen, Nach Nürnberg. Vergangenheitsbewältigung und Westintegration in der Ära 

Adenauer, Hamburg 1994, s. 175.
60 K. Sontheimer, So war Deutschland nie. Anmerkungen zur politischen Kultur der Bundes-

republik, München 1999, s. 47.
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słuszność autorytarnych rządów, jak i inne wcześniejsze zapewnienia propagandy
III Rzeszy61.

Warto też zauważyć, że istniał również inny, wyrazisty element ideologii 
faszystowskiej, który w powojennej rzeczywistości nabrał ofi cjalnego i trwa-
łego charakteru: w  państwie Konrada Adenauera nie obowiązywały żadne 
ograniczenia w  sianiu nienawiści do komunizmu. Nawet najbardziej eksce-
sywne formy antykomunizmu były bez zastrzeżeń wspierane przez państwo 
i niczym nie ustępowały swoim narodowosocjalistycznym wzorcom. Zimna 
wojna i poczucie zagrożenia ze strony Związku Radzieckiego tylko te nastroje 
potęgowały. Antykomunizm łączył różne zjawiska i wydarzenia w jeden ciąg, 
począwszy od podejrzenia, że I wojna światowa w 1918 roku została prze-
grana na skutek socjalistycznej rewolty, poprzez podpalenie Reichstagu w 1933 
roku i związaną z tym antykomunistyczną histerię. Składały się na nią potę-
gowane przez propagandę III Rzeszy oburzenie ekscesami Armii Czerwonej 
w  1945 roku, amerykański antykomunizm i  ofi cjalna ideologia państwowa 
Konrada Adenauera62.

Dla zdezorientowanej świadomości politycznej społeczeństwa niemiec-
kiego nienawiść do komunizmu okazała się trwałą i niewzruszoną podstawą. 
Antykomunizmu w powojennej rzeczywistości częściowo stwarzał szanse na 
przywrócenie ideologii narodowosocjalistycznej. Ponieważ antykomunizm wpi-
sany był w tożsamość świata zachodniego, łatwo było o iluzję, że Niemcy już 
przed 1945 rokiem stali po właściwej stronie. Ponadto zimna wojna wymusiła 
podział świata na dwie części – zachodnią, demokratyczną, oraz wschodnią, 
komunistyczną; a świat komunistyczny od dawna uchodził za wrogi. Dlatego 
ekscesywny komunizm był inspirowany głównie przez dawne elity faszystow-
skie, które widziały w  nim alibi dla swojego zaangażowania w  III Rzeszy. 
Antykomunizm stał się też dogodną płaszczyzną reintegracji dawnych akty-
wistów w nowe zachodnioniemieckie społeczeństwo; stał się jednym z  fun-
damentów „cudu integracji”, który wówczas miał miejsce63.

Radykalny antykomunizm uniemożliwiał rzeczową dyskusję na temat naro-
dowosocjalistycznej przeszłości. W  pierwszych latach Republiki Federalnej 
wystarczała najczęściej deklaracja niechęci do komunizmu, by zostać uznanym 
za wiarygodnego demokratę. Antykomunizm stał się nawet legitymacją dla 
całych ugrupowań prawicowych, które manifestując taką postawę, akcepto-
wane były na ofi cjalnej scenie politycznej64.

61 D. Garbe, In Namen des Volkes?! Die Rechtlichen Grundlagen der Militärjustiz im NS-
-Staat und ihre „Bewältigung” nach 1945, w: Verräter oder Vorbilder. Deserteure und ungehorsame 
Soldaten im Nationalsozialismus, F. Ausländer (Hrsg.), Bremen 1990, s. 712. 

62 C. Stern, op.cit., s. 314; R. Holler, 20 Juli 1944. Vermächtnis oder Alibi. Wie Historiker, 
Politiker und Journalisten mit dem Deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus umgehen. 
Eine Untersuchung der wissenschaftlichen Literatur, der offi ziellen Reden, und der Zeitungsberichter-
stattung in Nordrhein Westfalen von 1945–1986, München 1994, s. 64.

63 C. Stern, op.cit., s. 314; R. Holler, op.cit., s. 64; J. Korte, op.cit., s. 56.
64 K. Sontheimer, Deutschland zwischen Demokratie und Antidemokratie. Studien zum poli-

tischen Bewußtsein der Deutschen, München 1971, s. 164.
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Niemniej jednak rosnące wpływy środowisk postfaszystowskich budziły 

czasami kontrowersje na forum Bundestagu. Na przykład z wyraźną krytyką 
rzeczywistości politycznej w Republice Federalnej wystąpił już w lipcu 1950 
roku polityk SPD Adolf Arndt. Mówił o poczuciu silnej grupowej solidarno-
ści między dawnymi członkami NSDAP wśród urzędników ministerialnych, 
o wielu urzędach Republiki Federalnej, w  których warunkiem otrzymania 
awansu czy atrakcyjnego stanowiska jest nie tylko wcześniejsza nominalna 
przynależność do NSDAP, ale oczekiwano od ewentualnych kandydatów wręcz 
dowodów aktywnego zaangażowania w system III Rzeszy. Arndt wyraził wów-
czas oburzenie na powtarzające się sytuacje, kiedy nie ujawnia się wolnych 
stanowisk dotąd, dokąd nie pojawi się odpowiedni kandydat z hitlerowską 
przeszłością czy przynajmniej osoba z wyraźnie zarysowanym faszystowskim 
światopoglądem. Według posła Arndta w najgorszej sytuacji są osoby, które 
wykazały się jakąkolwiek działalnością na szkodę reżimu hitlerowskiego czy 
kiedykolwiek odważyły się na jego krytykę. Jego zdaniem w postfaszystowskich 
środowiskach urzędniczych tkwi tak silnie ugruntowana niechęć do dawnych 
dysydentów reżimu hitlerowskiego, że nie mają oni żadnych szans na otrzy-
manie państwowego stanowiska65. Oskarżenia te były zapewne przesadzone, 
ale dowodzą, że takie rzeczywiście były tendencje. 

Na kanclerzu podobne wystąpienia najwidoczniej nie robiły żadnego 
wrażenia. Co więcej, Konrad Adenauer domagał się 5 kwietnia 1951 roku 
w Bundestagu, by ostatecznie zamknąć rozdział wzajemnych oskarżeń o zbio-
rową winę. Konsekwentnie potwierdzał formalne tylko związki z partią faszy-
stowską dawnych członków NSDAP pracujących w ministerstwach Republiki 
Federalnej Niemiec66. 

Bardzo ważnym krokiem w  procesie integracji dawnych hitlerowskich 
aktywistów było uchwalenie 11 maja 1951 roku ustawy zawierającej prze-
pisy wykonawcze do paragrafu 131 niemieckiej Ustawy Zasadniczej67. 
Zapewniały one wszystkim urzędnikom III Rzeszy prawo do zatrudnienia 
na stanowisku podobnym do tego, na jakim pracowali przed 1945 rokiem. 
Ponadto ustawa zawierała nakaz wobec kierowników wszystkich instytu-
cji państwowych i  samorządowych do zatrudnienia przynajmniej 20% pra-
cowników wcześniej usuniętych ze stanowisk przez administrację aliancką; 
górnej granicy nie zakładała, co w  zasadniczy sposób przyspieszyło inte-
grację dawnych elit faszystowskich w  struktury administracyjne państwa
niemieckiego68.

Proces ten został świadomie zdynamizowany przez dodatkowy zapis 
w ustawie, który zobowiązywał struktury samorządowe do wypłacania bez-
robotnym urzędnikom „tymczasowego wsparcia” (Übergangsgeld) z własnego 
budżetu. Bezrobotni aktywiści III Rzeszy tym samym poważnie dodatkowo 

65 PA-DB, P.p.p. I/73, k. 2631.
66 PA-DB, P.p.p. I/130, k. 4984.
67 BGBl 1951, nr 22, s. 307. 
68 Ibidem.
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obciążyli fi nanse samorządów. Obciążenia tego można było jednak łatwo 
uniknąć poprzez ich zatrudnienie69.

W ten sposób pojawiała się uprzywilejowana grupa osób w polityce per-
sonalnej. Wcześniej ukarany przez aliantów aktywista hitlerowski otrzymał 
teraz ważny argument w  staraniach o przywrócenie na dawne stanowisko. 
Regulacja ta obejmowała znaczną liczbę osób, ponieważ na skutek alianckich 
rozporządzeń bez pracy pozostawało ciągle jeszcze 450 000 dawnych urzęd-
ników hitlerowskich70.

Konsekwencje ustawy z 11 maja 1951 roku były tak poważne, że musiały 
znaleźć swoje ideologiczne uzasadnienie. U jej podstaw leżało bowiem prze-
konanie, że III Rzesza była państwem, którego legalności nie da się podważyć. 
Najbardziej radykalnym zwolennikiem tej tezy był wieloletni przewodniczący 
Federalnego Trybunału Sprawiedliwości Hermann Weinkauff. III Rzesza – 
w  jego opinii – miała pełne prawo wydawać ustawy i  rozporządzenia, ergo: 
zakwestionowanie tego prawa prowadziłoby do całkowitego chaosu – musia-
łoby spowodować na przykład anulowanie wszystkich zawartych w tym czasie 
małżeństw; konsekwencją byłoby również zniesienie przepisów drogowych 
i całego sytemu świadczeń socjalnych71.

To, co brzmi jak pozbawiona większego znaczenia dyskusja akademicka, 
miało doniosłe konsekwencje dla setek tysięcy dawnych aktywistów reżimu 
III Rzeszy. Jeśli obywatele III Rzeszy poruszali się w ramach obowiązującego 
wówczas systemu prawnego, to działali prawidłowo. Zwłaszcza dla byłych pra-
cowników aparatu terroru uznanie legalności działań III Rzeszy miało funda-
mentalne znaczenie. Skoro tortury podczas dochodzeń w sprawie przestępstw 
politycznych były w III Rzeszy legalne, to nikt nie może mieć pretensji o ich 
stosowanie do dawnych funkcjonariuszy gestapo. Funkcjonariusz nie mógł 
zatem z  tego tytułu ponosić żadnych zawodowych, a  tym bardziej karnych 
konsekwencji w Republice Federalnej. A nawet więcej, rehabilitacja należała 
mu się bez większych dyskusji. Analogicznie prawo III Rzeszy umożliwiało 
podejmowanie decyzji o mordowaniu Żydów w trybie administracyjnym. Jeśli 
ówczesny urzędnik, realizując zalecenia przełożonych, takie decyzje podejmo-

69 Ibidem.
70 J. Perels, op.cit., s. 137; N. Frei, op.cit., s. 227 i nn. Zjawisko masowego powrotu 
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wał, to wypełniał tylko swoje obowiązki. Od momentu uchwalenia ustawy 
z 11 maja 1951 roku dalsza dyskusja na temat odpowiedzialności urzędników 
za zbrodnie III Rzeszy była bezprzedmiotowa72.

Konsekwencją tego stanowiska była możliwość zatrudniania dawnych funk-
cjonariuszy gestapo w aparacie państwowym. Dotyczyło to również osób, które 
niegdyś w strukturach tego organu pełniły najbardziej eksponowane funkcje. 
Tak długo, jak nie można było im dowieść przekroczenia swoich kompeten-
cji wynikających z  prawa III Rzeszy, nie wolno im było robić w Republice 
Federalnej żadnych trudności. W  ten sposób do struktur nowego państwa 
powrócili dawni aktywiści III Rzeszy, którzy wcześniej odegrali decydującą 
rolę w realizacji jej zbrodniczych czynów; ludzie, którzy planowali i dokony-
wali masowych morderstw i gwałtów. 

Zbrodnie reżimu hitlerowskiego byłby w  ogóle nie do pomyślenia bez 
sprawnie funkcjonującego aparatu urzędniczego. Większość sił politycznych 
Republiki Federalnej dążyła do ich integracji w struktury nowego państwa. 
Rezultatem ustawy była więc powszechna amnezja zbrodni i win popełnio-
nych w III Rzeszy73.

Uważa się, że jednym z głównych promotorów powrotu tysięcy aktywistów 
III Rzeszy do aparatu państwowego był Hans Globke74. Adenauer uczynił go 
ministrem szefem Urzędu Kanclerskiego. W  ówcześnie autorytarnie admi-
nistrowanej Republice Federalnej była to najbardziej wpływowa instytucja 
w państwie. Jako świetny organizator i utalentowany polityk uchodził przez 
wiele lat za najpotężniejszą osobę w Republice Federalnej. Jego kariera zakoń-
czyła się wraz z odejściem Adenauera z urzędu kanclerza Niemiec Zachodnich 
w 1963 roku75. 

Do ważnych inicjatorów tej ustawy należał wieloletni minister sprawiedli-
wości i później wicepremier rządu krajowego w Nadrenii Północnej-Westfalii 
Artur Sträter. Wielokrotnie powtarzał, że odpowiedzialność za zbrodnie 
reżimu ponosiło najbliższe otoczenie Adolfa Hitlera, natomiast z moral-
nego punktu widzenia kasta urzędnicza miała się w  III Rzeszy zachować 
w sposób nienaganny76. Podobnie uważał Heinrich Hellwege, minister rządu 
federalnego i premier Dolnej Saksonii. Był on jednym z najbardziej zagorza-
łych przeciwników badania faszystowskiej przeszłości i wielokrotnie nawoły-
wał do zniszczenia wszystkich akt z okresu III Rzeszy. Chciał w ten sposób 

72 J. Perels, op.cit., s. 142. 
73 Ibidem. Zob. też W. Borodziej, op.cit., s. 110.
74 H. Broder, „Knechte des Gesetzes”. Wie der Rechtsstaat seine Richter fand, „Der Spiegel” 

1999, nr 20, s. 120.
75 Postać Hansa Globkego pojawiała się często w publicystyce polskiej, m.in.: E. Ser-

wański, Globke – urzędnik Hitlera i Adenauera, „Prawo i Życie” [dalej: „PiŻ”] 1962, nr 11, 
s. 5; D.  Fikus, Pierwszy urzędnik Republiki, „Polityka” 1962, nr 8, s. 8; M. Kieta, Kruk 
krukowi oka nie wykole. Zbrodniarz hitlerowski Globke broni oprawców oświęcimskich, „Wieści” 
1966, nr 26, s. 7.

76 J. Perels, op.cit., s. 140.
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ostatecznie zakończyć dyskusję na temat udziału Niemców w  zbrodniach
hitlerowskich77.

Uchwalenie przepisów wykonawczych do paragrafu 131 Ustawy Zasadniczej 
Niemiec było w dużym stopniu wynikiem działań środowisk postfaszystow-
skich. Dawni hitlerowscy urzędnicy, ofi cerowie Wehrmachtu i funkcjonariu-
sze różnych struktur aparatu terroru zawiązali nawet Związek Ochrony Praw 
Urzędników (Beamtenschutzbund), stawiający sobie za zadanie solidarną obronę 
wspólnych interesów78. Wszyscy oni znaleźli się wcześniej na marginesie życia 
publicznego wskutek polityki aliantów, którzy postawili sobie za cel rozbicie 
dawnego porządku III Rzeszy. 

Ustawę przegłosowano sprawnie, Konrad Adenauer szybko wprowadził 
ją w  życie. Na przykład w Dolnej Saksonii parlament krajowy już kilka dni 
później przyjął uchwałę przywracającą do pracy urzędników zgodnie z zasze-
regowaniem, które posiadali w III Rzeszy. Waga ich czynów wojennych, jakich 
się dopuścili, była tu bez znaczenia79.

Uchwalenie przepisów wykonawczych do paragrafu 131 Ustawy Zasadniczej 
stanowiło ostateczne obalenie polityki denazyfi kacji wymuszonej przez alian-
tów. Dzięki zawartym tam zapisom znaczna większość aktywistów, wcześniej 
zwolnionych za działalność w III Rzeszy, wróciła na swoje dawne stanowiska80.

Ilustracją wykonania przepisów ustawy z  11 maja 1951 roku był spo-
sób tworzenia nowego niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

77 U. Brochhagen, op.cit., s. 317. Polityczny rozwój Heinricha Hellwege’a był nietypowy. 
W  czasach III Rzeszy angażował się w antyhitlerowskich nielegalnych organizacjach, jak 
Kościół Wyznający (Bekennende Kirche) i Dolnosaksoński Ruch Wolnościowy (Niedersächsische 
Freiheitsbewegung). Po 1945 r. związał się z prawicowym skrzydłem niemieckiej sceny poli-
tycznej i był jednym z  liderów narodowokonserwatywnej Partii Niemiec (Deutsche Partei). 
Partia ta reprezentowała dawnych żołnierzy Wehrmachtu i wypędzonych. Kładła nacisk na 
wartości chrześcijańskie, a  jej program zbliżony był do ówczesnej FDP. DP dystansowała 
się jednak wyraźnie wobec nacjonalistycznie zorientowanej SRP.

78 C. Garner, op.cit., s. 788. 
79 J. Perels, op.cit., s. 146.
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nr 8, s. 4; K. Czerwieński, Jeszcze o Krzyżakach w sztywnych kołnierzykach. Kariera zbrodniarzy 
hitlerowskich w RFN, „Nadodrze” 1961, nr 9, s. 7; M. Cygański, Herman Krumey, wspólnik 
Eichmanna. Podopieczni Adenauera, „Tygodnik Zachodni” 1960, nr 35, s. 1.
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(Das Auswärtige Amt). Jego powołanie zbiegło się w  czasie z  uchwaleniem 
wspomnianej ustawy. Trzeba pamiętać, że alianci zachodni postawili ściśle 
określone warunki, na jakich ministerstwo takie mogło powstać. Konrad 
Adenauer zobowiązał się m.in., że nigdy nie zostanie wysłana na placówkę 
dyplomatyczną osoba w jakikolwiek sposób związana kiedyś z ruchem narodo-
wosocjalistycznym. Ostrożność aliantów nie była przypadkowa. Sposób organi-
zacji ministerstwa, którego przełożonym początkowo był sam kanclerz, budziła 
od samego początku kontrowersje. Już samo zachowanie nazwy, która miała 
brzmieć jak za czasów Joachima von Ribbentropa, budziło zaniepokojenie81.

 Mimo to zatrudniono w nim wielu pracowników z przeszłością hitlerow-
ską. Wynikało to właśnie z zapisów ustawy z 11 maja 1951 roku, zawierającej 
przepisy do paragrafu 131 niemieckiej Ustawy Zasadniczej. Otóż inne mini-
sterstwa Republiki Federalnej Niemiec zostały skompletowane już 1949 roku. 
Nie zatrudniono w nich wówczas osób uznanych za szczególnie skompromi-
towane działalnością w III Rzeszy. Od wiosny 1951 roku ograniczenia te już 
nie obowiązywały. Stąd też najbardziej obciążeni przeszłością otrzymali teraz 
pracę w nowo powstającym Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Co więcej, 
mogli oni otrzymać stanowiska odpowiadające ich randze urzędniczej, jaką 
posiadali wcześniej w III Rzeszy82. 

W  konsekwencji procentowy udział członków NSDAP w  odtworzonym 
w  1951 roku Ministerstwie Spraw Zagranicznych był większy niż w  cza-
sach II wojny światowej. Wyraźna była też tendencja: im wyższe stanowiska 
w strukturach ministerstwa, tym wyższy procent urzędników wcześniej obcią-
żonych zarzutami czynnego uczestnictwa w machinie wojennej III Rzeszy83. 
Już w pierwszym roku działalności ministerstwa prawie połowa urzędników 
była wcześniej aktywnymi członkami SS, a 17% z nich było wcześniej urzęd-
nikami służby bezpieczeństwa SS i gestapo84.

81 O sprawie pisano również w Polsce: J. Bartosz, Starzy znajomi, „Odra” 1959, nr 14, 
s. 1; tenże, Kto pracuje w dyplomacji. Niemiecka rzecz sama w  sobie, „Odra” 1959, nr 1, s. 1; 
zob. także: A.J. Kamiński, op.cit., s. 156.

82 Federalne Archiwum w Koblencji – Bundesarchiv Koblenz [dalej: BA-K], NL 1351, 
B.  1, Bd. 3, k. 219 i nn., Oświadczenie Herberta Blankenhorna. Herbert Blankenhorn 
w pierwszym rządzie Konrada Adenauera był osobistym referentem kanclerza. Po utworzeniu 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN otrzymał funkcję kierownika wydziału politycznego 
w tym urzędzie. W  latach pięćdziesiątych uchodził za jednego z najbardziej wpływowych 
dyplomatów niemieckich. W 1955 r. został pierwszym stałym przedstawicielem RFN przy 
NATO. Później pełnił funkcję ambasadora w Rzymie i Londynie. 

83 Potwierdzające to dokumenty znajdują się w następujących zespołach: Założenia, 
wytyczne, kierunki dotyczące decyzji personalnych (Grundsätze, Richtlinien, Weisungen, 
betr. Auswahl von Personal) z 30 kwietnia 1952 r., Polityczne Archiwum Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych – Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes [dalej: PAAA], B. 2; 
Kierownictwo, biuro wiceministrów (Leitung, Büro Staatssekretäre), PAAA, Bd. 32; Skład 
personalny Wydziału I  (Aufstellung der Abteilung I) z 1 marca 1961 r., PAAA, B. 130; 
Ujawniona tajna dokumentacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Offengelegte Verschluss-
sachenregistraturen des Auswärtigen Amts) z  lat 1949–1998, PAAA, Bd. 8906; PAAA, 
Akta personalne [dalej: Akt. pers.] Eduarda Mirowa, Bd. 53 749.

84 U. Brochhagen, op.cit., s. 192.
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Kiedy Heinrich von Brentano w czerwcu 1955 roku został nowym mini-

strem spraw zagranicznych, jeszcze szerzej otworzył bramy tego urzędu przed 
dawnymi członkami i  aktywistami NSDAP. Funkcjonariusze SS i  SD mogli 
teraz bez ograniczeń pełnić najwyższe funkcje w ministerstwie. Ten rozwój 
sytuacji bynajmniej nie zyskiwał aprobaty kanclerza, który doskonale zdawał 
sobie sprawę, że w ten sposób niemiecki MSZ zdobędzie sobie opinię hitlerow-
skiej agendy, co w oczywisty sposób mogło szkodzić wizerunkowi Niemiec na 
arenie międzynarodowej. Adenauer obawiał się także, że dawni faszystowscy 
dyplomaci zamiast pracować nad integracją Republiki Federalnej z  zachod-
nimi strukturami, dążyć będą raczej do zjednoczenia Niemiec85. Obawy te 
nie wpłynęły jednak na umacnianie się postfaszystowskich grup interesów 
w niemieckim MSZ. 

Za dobry przykład może posłużyć dyplomatyczna kariera Franza Nüßleina, 
na którym ciążył wydany przez sąd czechosłowacki wyrok 20 lat więzienia. 
Był on odpowiedzialny za liczne wyroki śmierci na opozycjonistach czecho-
słowackich. Zasłynął również z konsekwencji ich wykonywania86.

Osadzony początkowo w czechosłowackim więzieniu już po ośmiu latach 
otrzymał zgodę na wyjazd do Republiki Federalnej. Natychmiast otrzymał 
wysokie odszkodowanie pieniężne za nieuzasadniony pobyt w więzieniu i bez 
przeszkód został przyjęty do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na 
stanowisko kierownika wydziału. Pełniąc tę funkcję, przydzielał odszkodowa-
nia pracownikom MSZ skrzywdzonym przez reżim hitlerowski. On też decy-
dował, który z dawnych pracowników ministerstwa może ponownie zostać 
przyjęty do służby dyplomatycznej. Wiosną 1959 roku otrzymał wysoką rangę 
urzędniczą w MSZ (Legationsrat der I Klasse) i pracował w ministerstwie do 
emerytury, na którą przeszedł w połowie lat siedemdziesiątych87.

Mimo wcześniejszych uzgodnień przedstawiciele elit hitlerowskich peł-
nili już w 1952 roku jedną trzecią wysokich funkcji w ambasadach Republiki 
Federalnej. Im bardziej eksponowane były stanowiska, tym skompromitowa-
nych dyplomatów było więcej. Zależność tę i w tym wypadku tłumaczono ich 
doświadczeniem zawodowym.

Procesy te zostały oczywiście dostrzeżone na arenie międzynarodowej. 
I  tak ambasador francuski w  Bonn André François-Poncet w  październiku 
1951 roku donosił w raportach do swojego rządu, że w bońskim Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych prawie wszyscy urzędnicy są dawnymi członkami partii 
hitlerowskiej. Kilka miesięcy później tenże ambasador w raporcie do swojego 
rządu nazwał boński MSZ „wylęgarnią narodowego socjalizmu”88.

Podobnie dramatycznie sytuacja przedstawiła się na uniwersytetach. Alianci 
w  zdecydowany sposób próbowali początkowo doprowadzić do zmian per-
sonalnych, wychodząc ze słusznego założenia, że kształcenie nowych kadr 

85 H.P. Mensing (Hrsg.), Adenauer, Briefe 1957–1959, Paderborn 2000, s. 250 i nn.
86 PAAA, Akt. pers. Franza Nüßleina, Bd. 54 513.
87 Ibidem.
88 Cyt za: U. Brochhagen, op.cit., s. 194.
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zadecyduje o przyszłym obliczu społeczeństwa niemieckiego. Dlatego znaczna 
liczba profesorów utraciła wówczas swoje stanowiska. Zwolniono nawet fi lo-
zofa Martina Heideggera. Początkowo konsekwentnie trzymano się tej polityki 
personalnej89, alianci równocześnie i zdecydowanie domagali się zatrudnie-
nia znacznej części tych profesorów, którzy przed narodowym socjalizmem 
wyemigrowali za granicę90.

Sytuacja gruntownie zmieniła się właśnie po uchwaleniu ustawy z 11 maja 
1951 roku, obejmowała ona bowiem również nauczycieli akademickich. Krajowe 
ministerstwa odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe spisały listy wcześniej 
zwolnionych profesorów z powodów politycznych. Kiedy uniwersytet chciał 
na stanowisku profesora zatrudnić nową osobę, zdecydowane pierwszeństwo 
mieli ci, którzy się na niej znajdowali. W wypadku zatrudnienia kogoś spoza 
listy ministerstwa, uczelnia musiała szczegółowo pisemnie uzasadniać swoją 
decyzję. Ministerialni urzędnicy mieli przy tym pełne prawo zakwestiono-
wać decyzję władz uniwersytetu i wydać nakaz zatrudnienia osoby wcześniej 
zwolnionej za wspieranie faszyzmu91.

Skutki tej polityki były natychmiastowe. Już cztery miesiące po uchwa-
leniu ustawy z 11 maja 1951 roku na wyższe uczelnie Dolnej Saksonii wró-
ciło ponad 20% profesorów wcześniej usuniętych ze stanowisk92. Miało to 
też poważne konsekwencje dydaktyczne, ponieważ profesorowie ci już nie 
musieli ukrywać swoich faszystowskich poglądów. Wcześniejsze obawy, że 
będą propagatorami konserwatywno-autorytarnych ideologii, okazały się 
w pełni uzasadnione. Często było tak, że nauczyciele akademiccy po 1945 roku 
nauczali dokładnie tych samych treści, które propagowali latami w czasach
faszystowskich93.

Natomiast profesorowie przybyli z emigracji po 11 maja 1951 roku pozba-
wieni zostali w większości szans powrotu na uczelnie niemieckie. Za dobry 
przykład może posłużyć tutaj historia profesora matematyki Ottona Friedricha, 
który opuścił III Rzeszę, ponieważ zdecydował się na ślub z  Żydówką. Na 
początku lat pięćdziesiątych zapragnął wrócić do Niemiec i starał się o przy-
wrócenie mu stanowiska profesora. Ministerstwo Kultury Dolnej Saksonii 
odrzuciło jego podanie 18 marca 1954 roku. Powołano się bez żadnych oporów 
na norymberskie ustawy rasowe. Urzędnicy ministerialni napisali: „nie ma 
żadnych podstaw, żeby twierdzić, że prof. Friedrich był w III Rzeszy prześla-
dowany. Gdyby nie wyemigrował z Niemiec w 1937 roku, to do jego małżeń-
stwa z mocy ustawy o ochronie niemieckiej krwi i czci z 15 maja 1935 roku 
nigdy by nie doszło. Zakazywała ona bowiem związków z osobami pochodze-
nia żydowskiego. I nie byłoby też powodów do jego dyskryminowania […]. 

89 J. Perels, op.cit., s. 139.
90 Ibidem, s. 143. 
91 Ibidem, s. 142. 
92 A. Szabo, Vertreibung, Rückkehr, Wiedergutmachung. Göttinger Hochschullehrer im Schatten 

des Nationalsozialismus, Göttingen 2000, s. 292.
93 D. Garbe, Erinnerungsverweigerung und „Vergangenheitsbewältigung”…, s. 700.
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Zatem nie ma podstaw do przywrócenia mu profesury, z której w 1937 roku 
zrezygnował dobrowolnie”94. 

Przymus zatrudniania aktywistów hitlerowskich na profesorskich stano-
wiskach budził w niektórych środowiskach akademickich sprzeciw. Ówczesny 
rektor uniwersytetu w Tybindze, Erwin Bünning, bronił w swoich wspomnie-
niach profesorów, którzy podczas wojny udali się na emigrację i po 1945 roku 
zostali w Niemczech ponownie zatrudnieni. Byli to ludzie, którzy niegdyś 
wykazali rezystencję na propagandę hitlerowską i  niezależność poglądów, 
byli wśród nich również tacy, którzy sprzeciwili się władzom III Rzeszy. Po 
11 maja 1951 roku zostali ponownie zwolnieni i ich usunięcie miało najczęściej 
trwały charakter. Na ich miejsce rektor Bünning musiał przyjmować osoby 
w skandaliczny sposób obciążone przeszłością w III Rzeszy; ich zatrudnienie 
uważał za niedopuszczalne (ganz untragbar)95.

W trochę publicystycznej formie pisał Eugen Kogon we „Frankfurter Hefte” 
o konsekwencjach ustawy z 11 maja 1951 roku kilka lat po jej uchwaleniu: 

„Obserwuję to w naszej małej miejscowości jak banda starych narodo-
wych socjalistów, teraz oczywiście członków CDU, FDP i DP, terroryzuje 
całe miasto. Wszyscy oni dzięki ustawie 131 wrócili na swoje dawne sta-
nowiska i  rządzą dalej, jakby się nigdy nic nie stało. […] To jest zbrod-
nia, że tych ludzi przywrócono na stanowiska w wyższym aparacie urzędni-
czym. Ich sposób myślenia ma wpływ na sposób rozwiązywania codziennych 
problemów. Oni decydują o wielkich sprawach w wypadku procesów sądo-
wych, decydują o awansach zawodnych i przyznawaniu świadczeń socjalnych. 
Wszędzie decyzje podejmują ci sami, dawni, hitlerowscy urzędnicy. […] To 
może być bez znaczenia w wypadku kolei czy poczty. Ale w wypadku systemu 
sądowniczego, szkolnictwa, aparatu państwowego będzie miało to śmiertelne
konsekwencje”96.

Kilkadziesiąt lat później dziennikarz „Süddeutsche Zeitung” Heribert Prantl 
podobnie oceniał sytuację w Niemczech Zachodnich lat pięćdziesiątych:

„Sędziowie hitlerowscy odpruli sobie po prostu swastyki z tog i uprawiali 
swój zawód dalej, jakby się nic nie stało. Profesorowie wymazali brunatne zda-
nia ze swoich książek i pozostali w dalszym ciągu kierownikami tych samych 
katedr. Urzędnicy państwowi zdjęli portrety Adolfa Hitlera. Zobowiązali się 
wobec nowych przełożonych do lojalności i zarządzali dalej. Upadek reżimu 
był dniem wyzwolenia ze starych symboli i brązowych ubrań. Denazyfi kacja 
oznaczała jedynie spalenie dawnej książeczki partyjnej i  niezobowiązujące 
oświadczenie, że było się zawsze demokratą. Zbrodniarze przyznali się do poli-
tycznej pomyłki, a szeregowi członkowie partii ogłosili się ofi arami III Rzeszy.
[…] Nowe partie polityczne konkurowały teraz o głosy dawnych członków 
NSDAP. I kiedy w Niemczech Zachodnich doświadczono »cudu gospodarczego«,

94 Cyt za: A. Szabo, op.cit., s. 321.
95 Cyt za: ibidem, s. 276. 
96 E. Kogon, Beinahe mit dem Rücken an der Wand, „Frankfurter Hefte” 1954, nr 9, 

s. 642–643. 



II. Restauracja autorytarnych systemów wartości100
przewodniczący CSU oświadczył narodowi, że więcej już o Auschwitz wysłu-
chiwać nie muszą”97.

Rehabilitację przedstawicieli dawnych środowisk hitlerowskich ułatwiała 
z pewnością zimna wojna, która wiele brutalnych aktów z czasów II wojny 
pozwoliła społeczeństwu sensowniej usprawiedliwić. Obawa przed komuni-
stycznym zagrożeniem tłumiła głosy potępienia faszyzmu – były coraz rzad-
sze i cichsze. Proces asymilacji dawnych aktywistów popierały również oba 
Kościoły chrześcijańskie w Niemczech Zachodnich98.

W  pierwszym okresie Republiki Federalnej przynajmniej 70% społe-
czeństwa niemieckiego wykazywało obojętność wobec polityki. Większości 
nie interesował ani system polityczny, ani uzyskanie wiedzy na jego temat. 
Koniunktura gospodarcza łagodziła wewnętrzne konfl ikty społeczne; „cud 
gospodarczy” stał się bowiem impulsem do „cudu integracji”, który budził 
również powszechne uznanie99. 

Praktyka zatrudniania dawnych aktywistów systemu hitlerowskiego 
w  nowej powojennej rzeczywistości stała natomiast w  rażącej sprzeczno-
ści w  stosunku do założeń polityki aliantów. Celem aliantów było rozbicie 
dawnych struktur administracyjnych, głównie poprzez wykluczenie z  życia 
zawodowego osób, którym dowiedziono popełnienie zbrodni i w ten sposób 
przerwanie kontynuacji między III Rzeszą a nowym państwem niemieckim. 
Alianci chcieli, by tworzące się państwo niemieckie stanęło na fundamencie 
nowego porządku prawnego i społecznego100.

Powrót dawnych elit narodowosocjalistycznych do życia publicznego 
Republiki Federalnej już od dawna był śledzony przez dyplomatów i polity-
ków amerykańskich. W  analizie przeprowadzonej przez konsulat generalny 
USA w Bremie w 1949 roku zwracano uwagę, że wcześniejsze wysiłki mające 
na celu usunięcie dawnych funkcjonariuszy NSDAP ze struktur państwowych 
spełzły na niczym101.

Wysoki komisarz USA w Niemczech, John Jay McCloy, w  rozmowach 
z Adenauerem wielokrotnie wyrażał swoje niezadowolenie z powrotu wielu 
osób z kierownictwa reżimu hitlerowskiego na najbardziej eksponowane sta-
nowiska w RFN. McCloy krytykował stosowanie takich praktyk na wszyst-
kich szczeblach administracji rządowej, a zwłaszcza w administracji krajów 
związkowych. Adenauer bronił się względami pragmatycznymi i koniecznością

97 H. Prantl, Die Flucht vor der Geschichte, „Süddeutsche Zeitung” [dalej: „SZ”]
z 7 maja 2005 r., s. 11. 

98 J. Perels, op.cit., s. 141.
99 E.P. Neumann, E. Noelle (Hrsg.), Jahrbuch der öffentlichen Meinung 1947–1955, Kon-

stanz 1956, s. 67. 
100 G. Hammermann, Verteidigungsstrategien der beschuldigten in den Dachauer Prozessen und 

im Internierungslager Dachau, w: Dachauer Prozesse. NS-Verbrechen vor amerikanischen Militärge-
richten in Dachau 1945–1948. Verfahren, Ergebnisse, Nachwirkungen, L. Eiber, R. Sigel (Hrsg.), 
Göttingen 2007, s. 86.

101 U. Brochhagen, op.cit., s. 179 (Brochhagen powołuje się na dokument: NA RG 59 
Dec.862.00/1-1949, Altaffer, Bremen, an State Department, 19 stycznia 1949 r.).
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reagowania na nastroje społeczne. Przekonywał również, że Niemców powinno 
się oceniać po ich sukcesach ekonomicznych, a nie przez pryzmat przeszłości102.

Adenauerowi udało się przekonać znanego ze swojej niechęci do faszyzmu 
McCloya, używając argumentu, że marginalizacja dawnych środowisk faszy-
stowskich doprowadzić może tylko do tworzenia się prawicowych enklaw, a te 
mogłyby stanowić nawet zagrożenie dla demokracji w Niemczech103. Pod wpły-
wem McCloya rząd USA postanowił, że będzie reagował na decyzje personalne 
w administracji Republiki Federalnej tylko w najbardziej drastycznych przy-
padkach. Interwencje takie miały też być podejmowane w dyskretny sposób104.

Rządy pozostałych państw alianckich wydawały się niezainteresowane 
sprawą powrotu na wysokie stanowiska funkcjonariuszy NSDAP105. W  tej 
kwestii nie podejmowały też żadnych specjalnych działań. Integracja Republiki 
Federalnej w nowe polityczne i wojskowe struktury Europy Zachodniej wyda-
wała się w tym czasie znacznie ważniejsza niż interwencje w kwestie perso-
nalne w administracji bońskiej. Nawet powołanie Waltera Bertrama, byłego 
aktywisty NSDAP, na stanowisko premiera Szlezwika-Holsztyna nie spotkało 
się z poważniejszą reakcją władz brytyjskich106. Zmiana ta dla kultury poli-
tycznej w Republice Federalnej Niemiec była tym bardziej znamienna, że 
Bertram zastąpił na tym stanowisku Theodora Steltzera, który wcześniej był 
jednym z najwybitniejszych dysydentów antyhitlerowskich107.

Alianci natomiast chętnie ulegli złudzeniu, że ich agitacja na rzecz demo-
kracji przyniosła zamierzone skutki108. Jak bardzo krucha była to nadzieja, 
ujawniły jednak badania opinii publicznej przeprowadzone przez Instytut 
Allensbacha. Wykazały one, że latem 1952 roku jedna trzecia społeczeństwa 
ówczesnej Republiki Federalnej ciągle jeszcze miała dobre zdanie o Adolfi e 
Hitlerze; aż 10% uważało go za największego polityka stulecia, którego wiel-
kość dopiero z czasem zostanie doceniona; 22% wyrażało pogląd, że Hitler 
popełnił kilka poważnych błędów, ale był doskonałym przywódcą państwa 
niemieckiego. Zamach na dyktatora 20 lipca 1944 roku potępiało około 33% 
respondentów109.

Jak uważa Kurt Sontheimer, demokracja wydawała się w  pierwszych 
powojennych dekadach czymś wymuszonym i  nie budziła specjalnego

102 U. Brochhagen, op.cit., s. 181.
103 Zbyt daleko idące demokratyczne poparcie dla partii prawicowonacjonalistycznych 

byłoby niewątpliwie dla sytuacji politycznej Niemiec Zachodnich poważnym zagrożeniem. 
Wiązałoby się to z kompromitacją rządów Konrada Adenauera przed aliantami i mogłoby 
pociągnąć za sobą różne, trudne do przewidzenia, skutki. Obawa ta była zapewne jedną 
z ważnych motywacji Konrada Adenauera, by umacniać Subject Culture i rządy twardej ręki. 

104 U. Brochhagen, op.cit., s. 189.
105 W. Borodziej, op.cit., s. 111.
106 U. Brochhagen, op.cit., s.189.
107 T. Steltzer, Sechzig Jahre Zeitgenosse, München 1966, s. 196. Bezpośrednim następcą 

Steltzera był początkowo Hermann Lüdemann. Walter Bertram objął stanowisko premiera 
5 września 1950 r. 

108 D. Garbe, Erinnerungsverweigerung und „Vergangenheitsbewältigung”…, s. 714.
109 E.P. Neumann, E. Noelle (Hrsg.), op.cit., s. 112.
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entuzjazmu110. Jedynym wyjątkiem było poczucie obowiązku uczestnictwa 
w wyborach. I rzeczywiście, udział społeczeństwa w kolejnych wyborach par-
lamentarnych był imponujący. Wysoka frekwencja w wyborach nie była bynaj-
mniej wyrazem zainteresowania demokracją, tylko spełnieniem obowiązku 
wobec państwa, ale była także dowodem na utrzymywanie się Subject Culture 
i brak zainteresowania aktywnym życiem politycznym. Spontaniczny i masowy 
udział w wyborach alianci traktowali jako dowód przemiany Niemców w spo-
łeczeństwo demokratyczne111.

Obowiązek uczestniczenia w wyborach nie był w niemieckiej świadomo-
ści politycznej niczym nowym. Istniał już w czasach cesarskich, kiedy władza 
oczekiwała wręcz politycznego posłuszeństwa. Udział w nich traktowany był 
jako akt lojalności wobec autorytarnego państwa112. Również reżim hitlerow-
ski wymagał ciągle od poddanych jawności woli rządzących i posłuszne jej 
wykonywanie.

Z  tą samą motywacją poszli Niemcy do wyborów w  pierwszych latach 
Republiki Federalnej. Z  badań opinii publicznej wynikało, że dwie trzecie 
Niemców nieszczęścia i katastrofy, jakie spadły na III Rzeszę, przypisywało 
zbyt intensywnemu zaangażowaniu społeczeństwa w sprawy polityczne. Prosty 
wniosek był taki, że dla własnego bezpieczeństwa takiego zaangażowania 
należy unikać113.

Zgodnie z teoretycznymi założeniami Gabriela Almonda i Sidneya Verby 
wyborcy oczekiwali od rządzących przede wszystkim skuteczności i sukcesów 
ekonomicznych. Potwierdziło się to w  kolejnych wyborach w  latach 1953 
i 1957. Były one spektakularnymi sukcesami Konrada Adenauera, który posłu-
giwał się prostymi hasłami wymyślonymi przez jego ministra Ludwiga Erharda 
– „żadnych eksperymentów” i „dobrobyt dla wszystkich”114. 

Koniunktura gospodarcza i  zadowolenie z  rządów Konrada Adenauera 
niosły ze sobą istotne efekty polityczne. Postępująca stabilizacja podcięła 
fundamenty skrajnie prawicowym partiom politycznym, które wśród wybor-
ców coraz bardziej traciły zainteresowanie115. Najpierw obywatele Republiki 
Federalnej byli zajęci zabezpieczeniem najbardziej elementarnych potrzeb 
swoich i  rodziny, potem była to odbudowa nowej egzystencji, a  na końcu 
utrwalenie raz zdobytego majątku. System, w ramach którego możliwe było 
zdobycie majątku, w pełni zasługiwał na zaufanie i poparcie. Prawicowe par-
tie polityczne nie znajdowały posłuchu, ponieważ nie były gwarancją sukcesu 
ekonomicznego, który w tamtych czasach był najbardziej potrzebny116. 

110 K. Sonthheimer, So war Deutschland nie…, s. 47.
111 D. Garbe, Erinnerungsverweigerung und „Vergangenheitsbewältigung”..., s. 714.
112 S. Salzborn, Der Vergleich politischer Kulturen. Theorien, Konzepte und Methoden, w: Poli-

tische Kultur. Forschungsstand und Forschungsperspektiven, S. Salzborn (Hrsg.), Frankfurt am 
Main 2009, s. 50

113 K. Sontheimer, Deutschlands politische Kultur…, s. 25
114 W. Röhrich, op.cit., s. 135.
115 K. Wójcicki, op.cit., s. 47.
116 K. Sontheimer, Deutschlands politische Kultur…, s. 27.
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Ta neutralizacja poparcia partii prawicowych miała duże znaczenie w kon-

taktach z zachodnimi aliantami, którzy zachowywali sobie prawo do kontroli 
życia politycznego w Niemczech. W przekonaniu zagranicznych obserwatorów 
proces ten był symptomem postępującej demokracji życia politycznego i stał 
się podstawą rosnącego zaufania do społeczeństwa niemieckiego117.

Ale mechanizmy demokratyczne kreowały też inne zjawiska. Politycy zabie-
gający o  demokratyczne poparcie swoich wyborców nie mogli sobie prze-
cież pozwolić na zbyt radykalne oskarżenia pod adresem aktywistów daw-
nego reżimu. Dobrze wiedzieli, ile tęsknot i uprzedzeń z czasów III Rzeszy 
tkwiło jeszcze w społeczeństwie niemieckim. Ich krytyka oznaczałaby utratę 
głosów wszystkich, którzy z  faszyzmem jeszcze ciągle się identyfi kowali. 
Naturalną konsekwencją tego założenia była obecność osób o  przestępczej 
przeszłości wojennej i  później wybranych do struktur władzy w Republice 
Federalnej. Mechanizm ten determinował zachowania elit politycznych
na długie lata.

Jak pisze także Kurt Sontheimer, epoka Adenauera charakteryzowała się 
chorobliwą sprzecznością między deklaracjami intelektualistów a  rzeczywi-
stością polityczną. Elity intelektualne w większości nawoływały do moralnej 
odnowy społeczeństwa i  ukarania winnych zbrodni faszystowskich. Snuły 
wizje odnowionych moralnie Niemiec. Ponieważ swoje myśli artykułowały 
w przekonywujący sposób w mediach, można było nawet odnieść wrażenie, 
że reprezentują szeroką opinię publiczną. Elity polityczne starały się nato-
miast realizować swoje konserwatywne cele i stawiały sobie priorytety eko-
nomiczne. Paradoksalnie jednak, kierując się przesłankami pragmatycznymi, 
w ofi cjalnych wystąpieniach niejednokrotnie tej medialnej retoryce się pod-
porządkowywały. W  ten sposób powstawało nawet wrażenie, że społeczne 
potępienie III Rzeszy jest powszechne118. 

Zwracał na to uwagę również Ralph Giordano, pisząc, że w  społeczeń-
stwie niemieckim istnieją dwa zasadniczo różne kanały dystrybucji informacji 
i kształtowania poglądów. Z  jednej strony był to Stammtisch, czyli potoczna 
opinia wyrażana w rozmowach towarzyskich czy przy rodzinnym stole. Z dru-
giej strony poglądy głoszone na łamach gazet czy antenie radia zawierały 
najczęściej zupełnie inne treści. Zdaniem Giordano te nurty informacyjne 
i  ideologiczne były ze sobą czasami skrajnie sprzeczne119. To rozróżnienie 
dobrze pasuje do aparatu metodologicznego Karla Rohego, który wyodrębnia 
właśnie kulturę realiów i kulturę symboliczną. W tym modelu Stammtisch był 
odwzorowaniem kultury politycznej realiów. 

Tendencje prawicowe wyraźnie odczuwane były nie tylko w życiu codzien-
nym, ale dawały o sobie znać także w debatach na forum Bundestagu. W wypo-
wiedziach i przemówieniach posłów słychać było wyraźnie, jak przywiązani 
byli do faszystowskiej przeszłości.

117 D. Garbe, Erinnerungsverweigerung und „Vergangenheitsbewältigung”…, s. 714.
118 K. Sonthheimer, So war Deutschland nie…, s. 39.
119 R. Giordano, op.cit., s. 17. 
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Jako przykład może służyć debata z 1952 roku wokół wypowiedzi, pocho-

dzącego z Katowic, ówczesnego ministra komunikacji i  późniejszego wice-
kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Hansa-Christopha Seebohma. Na 
zjeździe partii DP w Kassel 2 grudnia 1951 roku wobec swoich zgromadzo-
nych kolegów ustosunkował się do kwestii noszenia dawnych hitlerowskich 
orderów i odznaczeń: 

„Musimy mieć świadomość tego, że są ludzie, którzy się z naszymi trady-
cjami identyfi kują, którzy odnoszą się do naszych narodowych symboli z głę-
bokim szacunkiem. Skłaniamy się pełni czci przed każdym symbolem naszego 
narodu – i tu mówię wyraźnie – przed każdym symbolem, pod którym Niemcy 
ofi arowali życie za ojczyznę. Dlatego też jesteśmy przekonani, że wszystkie 
odznaczenia, które nasi obywatele otrzymali dzięki swojemu poświęceniu, 
gotowości narażenia życia czy w uznaniu dla przelanej krwi, zasługują na nasz 
szacunek. Odznaczenia te są ich prywatną własnością i nikt nie może pod-
ważać również dzisiaj prawa do ich publicznego noszenia. Niedopuszczalne 
są także próby reinterpretacji ich znaczenia”120.

Wypowiedź ta stała się przedmiotem parlamentarnej interpelacji 
w Bundestagu 16 stycznia 1952 roku, którą złożył poseł SPD Adolf Arndt. 
Przekonywał on na forum parlamentu, że nie ma co do tego wątpliwości, iż 
znak swastyki jest w Europie interpretowany jako symbol hańby i mordów. 
Dlatego, jak twierdził poseł SPD, minister Seebohm wyrządził poważną 
szkodę honorowi narodu niemieckiego. Arndt twierdził także, że z wypo-
wiedzi ministra Seebohma w Kassel wyraźnie wynikało, jakoby funkcjona-
riusze SS mieli prawo do naszego głębokiego szacunku czy wręcz religijnego 
respektu (Ehrfurcht)121.

Dyskusja wywołana przez Adolfa Arndta przekształciła się w spór o sto-
sunek państwa do dawnych elit hitlerowskich. Zabrał w  niej głos m.in. 
partyjny kolega Seebohma, późniejszy federalny minister sprawiedliwości 
Hans-Joachim von Merkatz. Twierdził, że Republika Federalna Niemiec może 
osiągnąć stabilność tylko wtedy, jeśli zgodzi się na integrację ludzi, którzy 
w  III Rzeszy angażowali się jako przekonani faszyści. Nawet jeśli dopuścili 
się wówczas niegodziwości. W  jego przekonaniu to właśnie integracja daw-
nych aktywistów powinna stać się naczelnym celem państwa. Dla niego poli-
tyka taka miała wymiar etyczny i wspieranie tego procesu uważał za moralny 
obowiązek122. Swoje wywody poparł indyjską przypowieścią: „Szlachetny 
nie odrzuci podłego, ale też nie pozwoli swojego serca zatruć jego podło-
ścią. Szlachetny będzie w stanie to zło strawić, ponieważ dobro jest zawsze
silniejsze od zła”. 

Hans-Joachim von Merkatz wyraził również przekonanie, że do naj-
ważniejszych zadań ówczesnych Niemiec należy zaakceptowanie ciemnych

120 Wypowiedź Hansa-Christopha Seebohma przytoczona za: PA-DB, P.p.p. I/185 z 16 
stycznia 1952 r., k. 7869.

121 Ibidem.
122 Ibidem, k. 7871.
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fragmentów historii, wyciągnięcie z nich wniosków i na podstawie niedobrych 
doświadczeń stworzenie nowych konstruktywnych wartości”123.

W 1957 roku dyskusja na temat noszenia orderów III Rzeszy rozgorzała 
ponownie. Miała ona miejsca na forum Bundestagu 28 czerwca 1957 roku 
i dotyczyła inicjatywy ustawodawczej DP, która domagała się legalizacji odzna-
czeń wojskowych III Rzeszy. Prezentował ją poseł DP Hasso von Manteuffel, 
były generał wojsk pancernych Wehrmachtu124.

Poseł Manteuffel przekonywał: „Nasza inicjatywa ustawodawcza zakłada 
dopuszczenie i  zalegalizowanie wszelkiego rodzaju niemieckich odznaczeń 
wojennych, jak również odznaczeń informujących o uczestnictwie w określo-
nych gatunkach broni […]. Te odznaczenia dla wielu ludzi są przedmiotem 
ich największej dumy […]. Dlatego powinni mieć prawo ich publicznego 
noszenia”125. Poseł Manteuffel uważał jednak, że na odznaczeniu nie powi-
nien być umieszczony znak swastyki126. 

Inicjatywę zalegalizowania odznaczeń wojskowych III Rzeszy poparł 
w imieniu swojej partii Blok Wszechniemiecki/Blok Wypędzonych z Ojczyzny 
i  Pozbawionych Praw (Gesamtdeutscher Block/Block der Heimatvertriebenen und 
Entrechteten – GB/GEHE) Hans-Egon Engell. Poseł Engell poszedł w  swo-
ich żądaniach jeszcze dalej niż jego przedmówca. Z  parlamentarnej try-
buny twierdził, że: „Żołnierze [Wehrmachtu – S.F.] otrzymali swoje odzna-
czenia za narażanie życia i  zdrowia. Nie powinniśmy odmawiać im prawa 
noszenia tych odznaczeń. Trzeba im dać możliwość noszenia tych odzna-
czeń według ich własnego uznania. Jesteśmy też zdania, że odznaczenie 
powinno być noszone dokładnie w takiej formie i w takim kształcie, w jakim
zostały przyznane”127. 

Przeciwko demonstrowaniu swastyki opowiedział się jednak ówczesny 
minister spraw wewnętrznych Gerhard Schröder z CDU. Z parlamentarnej 
trybuny minister przekonywał do legalizacji odznaczeń III Rzeszy: „Naszym 
celem jest dopuszczenie orderów III Rzeszy, ale domagamy się usunięcia 
symbolu swastyki z wszystkich odznaczeń128. […] Ofi cjalne prezentowanie 
odznaczeń III Rzeszy jest zakazane. Państwo dokładnie wiecie tak samo jak 
i  ja, że na wszystkich możliwych uroczystościach zarówno w kraju, jak i za 
granicą są one powszechnie noszone. Dotyczy to również Krzyża Żelaznego. 
Obecny stan podważa autorytet rządu i parlamentu, a także wszystkich insty-
tucji zobligowanych do pilnowania przestrzegania konstytucji. Uważam za 

123 Ibidem. 
124 PA-DB, P.p.p. II/217, k. 12861. Prawicowa radykalna orientacja posła Hasso von 

Manteuffl a nie może dziwić. Joachim Käppner w  „SZ” pisał, że generał von Manteuffel 
żądał podczas wojny kary śmierci dla osób cywilnych, które w  jakiś sposób pomogły 
dezerterowi z Wehrmachtu. Zob. J. Käppner, Dieses Gefühl von Schuld, „SZ”, nr 69 z 22 
marca 2005 r., s. 11. 

125 PA-DB, P.p.p. II/217, k. 12861. 
126 Ibidem.
127 Ibidem, k. 12862.
128 Ibidem, k. 12864.
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wysoce szkodliwe uchwalenie uchwały zakazującej noszenia tych odznaczeń, 
która potem nie będzie przestrzegana”129. 

Gerhard Schröder pytał: „Czy możliwe jest, abyśmy milionom ludzi zakazali 
ich noszenia? Otrzymali je przecież za działania, które z dzisiejszej perspektywy 
są również godne uznania. I mielibyśmy zakazać ich noszenia tylko dlatego, 
że znikomy procent ich właścicieli dopuścił się kiedyś czynów nagannych”?130

Poseł SPD Hugo Rasch nie był pewien szczerości zapewnień ministra, 
wątpił, czy proponowana ustawa rzeczywiście doprowadzi do zaprzestania 
publicznego prezentowania swastyki na powszechnie noszonych odznacze-
niach III Rzeszy. Raczej widział w niej rodzaj milczącej legalizacji tych zna-
ków. W  tym kontekście przypomniał zebranym, że w  poprzedniej kadencji 
był członkiem Komisji Odznaczeń i Orderów powołanej przez prezydenta 
Theodora Heussa. Zaproszeni na jej obrady przedstawiciele różnych organi-
zacji, związków ofi ar wojny i związków kombatantów jednoznacznie doma-
gali się uznania prawa do ofi cjalnego noszenia odznaczeń ze swastyką. Rasch 
mówił, że wielu członków tej komisji z dużym zaangażowaniem nalegało na 
zalegalizowanie tego symbolu. Domagano się tam jednoznacznie prawa do 
noszenia emblematów zawierających swastykę. Tego zdania było też wielu 
obecnych tam, czynnych przedstawicieli Bundeswehry131.

Kurt Pohle, jego partyjny kolega z SPD, domagał się całkowitego i jedno-
znacznego zakazu noszenia odznaczeń z  czasów III Rzeszy. Pohle apelował 
o potraktowanie zakazu noszenia tych odznaczeń jako jednorazowej szansy, 
by udowodnić przed światem, że odcinamy się od wszelkich form i  śladów 
narodowego socjalizmu. „Skorzystajmy z tej szansy, aby dowieść uczciwości 
naszych zamiarów i poprawić wizerunek naszego narodu na arenie między-
narodowej”132.

Ostatecznie inicjatywa DP legalizująca odznaczenia wojskowe III Rzeszy, 
ale zakazująca eksponowania na niej symbolu swastyki, została przyjęta przez 
Bundestag w trakcie omawianego posiedzenia133. 

Z czasem jednak zapewne coraz mniej weteranów Wehrmachtu zaintere-
sowanych było publicznym eksponowaniem odznaczeń z czasów wojny. Na 
proces ten złożyło się kilka istotnych wydarzeń, jakimi były: procesy człon-
ków grup operacyjnych SS w Ulm, procesy oświęcimskie we Frankfurcie nad 
Menem czy proces Adolfa Eichmanna w Jerozolimie. O wszystkich tych wyda-
rzeniach donosiły regularnie media, przyczyniając się do wzrostu społecznej 
wrażliwości na popełnione w czasach faszystowskich zbrodnie134. 

Przemiany dominującej kultury politycznej zaznaczyły się po odejściu 
Konrada Adenauera ze stanowiska kanclerza. Dokonywały się one jednak 

129 Ibidem, k. 12863.
130 Ibidem, k. 12687.
131 Ibidem, k. 12863.
132 Ibidem, k. 12869.
133 Ibidem, k. 12687.
134 U. Brochhagen, op.cit., s. 223; zob. także P. Steinbach, Nationalsozialistische Gewalt-

verbrechen, Berlin 1981, s. 23.
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powoli. Niemcy z rosnącego dobrobytu i panującego systemu byli zadowoleni, 
choć nie czuli się z nim tak mocno związani, jak z systemem faszystowskim. 
Zwłaszcza dla starszego pokolenia demokracja była ciągle systemem narzu-
conym i niechcianym. Państwo oceniane było po osiągnięciach tych, którzy 
zajmowali się polityką i stali na jego czele. Zainteresowanie polityką długo 
było bardzo nikłe135.

Ewolucja zainspirowana została przez nowe pokolenie ludzi dobrze 
wykształconych, posiadających doświadczenia zdobyte w innych krajach. Byli 
wychowani w  innej tradycji intelektualnej, bez wpływów agresywnej propa-
gandy hitlerowskiej. W tym czasie poparcie dla rządu zaczęło się kształtować 
niezależnie od ekonomicznych sukcesów, a podziw dla Hitlera spadł do mini-
mum. Choć jeszcze ciągle jedna trzecia mieszkańców Niemiec Zachodnich 
uważała, że Hitler był jednym z najwybitniejszych mężów stanu w historii 
Niemiec136.

Wydaje się, że istotne zmiany w dominującej kulturze politycznej Republiki 
Federalnej zaszły po 1968 roku. Impulsem dla tej ewolucji była rewolta stu-
dencka, wiosną owego roku w Berlinie. Jej ważnym momentem były zamieszki 
uliczne 2 czerwca 1967 roku wywołane wizytą ówczesnego szacha perskiego 
Mohammada Rezy Pahlawiego i jego żony Farah Pahlawi. W napiętej atmos-
ferze tamtych wydarzeń policjant Heinz Kurras zastrzelił, przypuszczalnie 
przypadkowo, studenta Benno Ohnesorga. Ten pochodzący z Hanoweru młody 
człowiek był w Berlinie okazjonalnie i znalazł się na przypadkowym podwórku, 
gdzie doszło do zdarzenia. Za swój czyn Kurras nie poniósł kary i został póź-
niej uniewinniony137. Wydarzenie to w  historii Republiki Federalnej miało 
duże znaczenie i w potocznej świadomości uchodzi za przełomowe.

Rewolta z 1967 roku rzeczywiście przyniosła wiele zmian, choć myliłby 
się ten, kto sądziłby, że dawne środowiska elit faszystowskich rzeczywiście 
całkiem utraciły znaczenie. Mówił o tym na forum Bundestagu jeszcze w 1979 
roku znany ze swoich radykalnych poglądów poseł SPD Karl-Heinz Hansen138 
w następujący sposób: „Kto nie potrafi  się pogodzić z  faktem, że generało-
wie Bundeswehry, że dyrektorzy największych koncernów, sędziowie wszyst-
kich szczebli, że kierownicy wielkich partyjnych organizacji i to zarówno na 
poziomie landów, jak i  central związkowych są byłymi aktywistami partii 
faszystowskiej, ten jest w tym kraju natychmiast wyzywany jako komunista 
[…]. Kto wśród nas o  tym przypomina, że po 1945 roku większość obsza-
rów naszego życia publicznego pozostało nienaruszonych, kto ubolewa nad

135 K. Sontheimer, Deutschlands politische Kultur…, s. 27.
136 E.P. Neumann, E. Noelle (Hrsg.), op.cit., s. 62. 
137 K. Bachmann, op.cit., s. 61. W 2009 r. okazało się, że pochodzący z Barcian na 

Mazurach policjant Heinz Kurras był agentem Stasi i członkiem SED. Zob. D. Kurbjuweit, 
S. Röbel, M. Sontheimer, P. Wensierski, Verrat vor dem Schuss, „Der Spiegel” 2009, nr 22, 
s. 42 i nn.

138 Karl-Heinz Hansen należał do lewicowego skrzydła SPD. Za radykalną krytykę rządu 
kanclerza Helmuta Schmidta został w 1981 r. wykluczony z SPD. Do partii wrócił w 1997 r. 
Zob. [Red.], Sozialdemokraten. „Der Partei die Ehre”, „Der Spiegel” 1997, nr 23, s. 20.
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brakiem moralnej odnowy niemieckiego społeczeństwa, ten zawsze może liczyć 
się z pomówieniami o komunistyczne sympatie. W zależności od radykalności 
głoszonych poglądów obrażany będzie wyzywany jako komunista, jako sym-
patyk komunizmu, lewicowy radykalista […]. Uczciwa, poważna dyskusja na 
temat narodowego socjalizmu nigdy w naszym kraju nie miała miejsca, ale 
też nie mogła mieć miejsca, bo dawni aktywiści faszystowscy byli przecież 
potrzebni do odbudowy kraju. Jeśli kiedykolwiek pojawiły się u nich wyrzuty 
sumienia w  związku z  czynami popełnionymi w  III Rzeszy, to narastający 
antykomunizm przywrócił im czyste sumienie”139. 

W jakim stopniu oskarżenia Karla-Heinza Hansena odpowiadały prawdzie, 
trudno oceniać, niemiej to, że takie wypowiedzi na forum Bundestagu w 1979 
roku miały miejsce, ma swoją istotną wagę. Skądinąd poseł do Bundestagu 
Jan Korte z partii Die Linke w wydanej w 2011 roku książce wyraził podobne 
przekonanie, że po 1968 roku w Republice Federalnej świadomie wykreowano 
nieprawdziwą legendę, jakoby Niemcy rzetelnie, wzorowo i skutecznie rozli-
czyli się ze swoją hitlerowską przeszłością140. Legenda ta miała być, zdaniem 
Kortego, raczej pretekstem, aby uniknąć takich procesów.

Nie ulega jednak wątpliwości, że w miarę upływu lat sympatie i poparcie 
dla Subject Culture były coraz słabsze141. W  latach osiemdziesiątych również 
stosunek do III Rzeszy ulegał dalszym przemianom. Symptomatyczne i ważne 
było wystąpienie prezydenta Richarda von Weizsäckera w Bundestagu 8 maja 
1985 roku z okazji czterdziestej rocznicy zakończenia wojny. Prezydent Niemiec 
powiedział wówczas: „Przede wszystkim czcimy pamięć sześciu milionów 
Żydów pomordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych. […] Ale 
oddajemy również hołd członkom wszystkich narodów, którzy ucierpieli pod-
czas tej wojny. Mam tu na myśli w szczególności obywateli polskich i Związku 
Radzieckiego, którzy wskutek wojny utracili życie.[…] Jako Niemcy czcimy 
również pamięć ofi ar bojowników niemieckiego Oporu z różnych środowisk 
– mieszczańskich, wojskowych, związków zawodowych, robotniczych, komu-
nistycznych i tych, którzy kierowali się moralnymi czy religijnymi pobudkami. 
[…] My wszyscy, winni i niewinni, starzy i młodzi, musimy wziąć odpowie-
dzialność za tę przeszłość. Jej konsekwencje dotyczą nas wszystkich. […] 
I kto zamyka oczy na przeszłość, będzie ślepy na wydarzenia współczesne. 
Kto nie chce przypominać sobie o przyszłości, ten być może będzie podatny 
na nowe, podobne niebezpieczeństwa”142. 

Publiczne dystansowanie się od III Rzeszy i popełnionych wówczas zbrodni 
stało się coraz bardziej obowiązkowym rytuałem politycznej kultury symbo-

139 PA-DB, P.p.p. VIII/145, k. 11636. 
140 J. Korte, op.cit., s. 63.
141 K. Sontheimer, Deutschlands politische Kultur…, s. 30.
142 PA-DB, Przemówienie prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Richarda von Weiz-

säckera 8 maja 1985 r. z okazji czterdziestej rocznicy zakończenia wojny. (Zum 40. Jahrestag 
der Beendigung des Krieges in Europa und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Ansprache 
des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 in der Gedenkstunde im Plenarsaal 
des Deutschen Bundestage.)
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licznej. Jednak nie znaczy to wcale, że na płaszczyźnie kultury politycznej 
realiów nastąpiła równie głęboka zmiana. Za dobry przykład posłużyć mogą 
dyskusje w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych w Bundestagu na temat 
uchylenia politycznych wyroków Trybunału Ludowego (Volksgerichtshof) kie-
rowanego przez Rolanda Freislera. Na jak wielki opór elit prawicowo-libe-
ralnych natrafi ła ta inicjatywa, będzie mowa w kolejnym rozdziale tej pracy. 

Reasumując: Konrad Adenauer musiał zmierzyć się z  ogromem pro-
blemów ekonomicznych. Zarówno infrastruktura przemysłowa, jak i urbani-
styczna były zrujnowane. Kłopoty aprowizacyjne potęgowały miliony przesie-
dleńców ze Wschodu. Tęsknoty prawicowonacjonalistyczne wśród wyborców 
były zagrożeniem wizerunku Niemiec na arenie międzynarodowej. Z czasów 
Republiki Weimarskiej Adenauer dobrze wiedział, jakim zagrożeniem może 
być niestabilna demokracja. Zatem logicznym następstwem było wprowadze-
nie rządów twardej ręki, przy zachowaniu wszystkich mechanizmów demo-
kracji proceduralnej. 

Ujmując to w kategoriach kultury politycznej, działania Konrada Adenauera 
były silnie zorientowane na świadome umacniane Subject Culture z wszystkimi 
konsekwencjami tego zjawiska. Ważnymi instrumentem umacniania tej formy 
rządów i  tworzenia lojalności społeczeństwa wobec przywódcy były ustawy 
o urzędnikach i ustawa określająca przepisy wykonawcze do paragrafu 131 
Ustawy Zasadniczej. Skutkiem tych regulacji prawnych i świadomie prowadzonej 
polityki kadrowej było przywrócenie do władzy znacznej części funkcyjnych elit 
hitlerowskich. Za cenę ich rehabilitacji Adenauer zaskarbił sobie ich lojalność. 

Jednocześnie dążenie do dobrobytu stało się od początku lat pięćdziesią-
tych nową ideologią narodową. Bez pełnego, autentycznego zaangażowania elit 
funkcyjnych jej sukces byłby niemożliwy. Był on dziełem sprawnie funkcjonu-
jącego aparatu urzędniczego i skutecznego sterowania procesami ekonomicz-
nymi. Zgodnie z założeniami modelu Subject Culture sukces ekonomiczny był 
istotnym warunkiem trwałości systemu politycznego wprowadzonego przez 
Konrada Adenauera. Dzięki tej polityce udało się uchronić, przynajmniej przez 
prawie dwadzieścia lat, Republikę Federalną od poważniejszych wstrząsów 
politycznych i uczynić z niej potęgę gospodarczą.

Ale największym benefi cjentem tych mechanizmów stały się dawne elity 
funkcyjne, które dzięki nim tak silnie usadowiły się na wszystkich szczeblach 
administracji, sądownictwa, szkolnictwa i gospodarki, że ich obecność stała 
się niepodważalna przez kolejne dziesiątki lat143. 

143 W  tym sensie nie do końca zgadzam się z  poglądem Kazimierza Wójcickiego: 
„Pa ra doksalnie autorytarny charyzmatyczny sposób rządzenia, antydemokratyczny, nie-
omalże przyczynił się do umocnienia demokracji, ponieważ z  takimi formowi rządzenia 
wielu dawnych PG [Parteigenosse – członek NSDAP – S.F.] chętnie się godziło. Pomocny 
był również antykomunizm, który stanowił pomost do dawnego myślenia, pozwalał na 
dalszą egzystencje dawnych uprzedzeń” (K. Wójcicki, op.cit., s. 67). Moim zdaniem polityka 
Konrada Adenauera na dziesiątki lat ugruntowała myślenie w kategoriach Subject Culture, 
co znalazło wyraz w polityce wobec dysydentów III Rzeszy. 
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Taki stan był sprzeczny z  oczekiwaniami znacznej części demokratycz-

nie zorientowanych mediów i  światowej opinii publicznej. W wyniku tego 
nastąpił w Republice Federalnej silnie odczuwany rozdźwięk między kulturą 
polityczną realiów i kulturą polityczną symboliczną. W publicznych wystąpie-
niach posłowie do Bundestagu odżegnywali się od hitleryzmu, a jednoczenie 
na forum parlamentu domagali się prawa do noszenia odznaczeń III Rzeszy 
ze znakiem swastyki. 

Niemniej dawne elity funkcyjne tak urosły w siłę, że potrafi ły w oczywi-
sty sposób wymusić wiele ustępstw politycznych. Jednym z ważniejszych ich 
interesów politycznych była dalsza dyskryminacja dysydentów i to nie tylko 
dlatego, że postrzegali ich jako swoich przeciwników ideologicznych. Złożyło 
się na nią również wiele innych pragmatycznych powodów, o których będzie 
jeszcze mowa



W każdym ustroju politycznym system sądowniczy jest jednym z najważ-
niejszych instrumentów sprawowania władzy przez państwo i w najistotniej-
szej mierze decydującym o jego praworządności. Nic więc dziwnego, że alianci 
w  1945 roku postanowili uniemożliwić praktyki tym sędziom niemieckim, 
którzy skompromitowali się przynależnością do NSDAP. Zalecała to dyrektywa 
Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec, która mówiła o  „reorganizacji sądow-
nictwa niemieckiego”1.

Ale rzeczywistość niosła ze sobą też inne wyzwania. Przez Niemcy prze-
taczały się fale zwolnionych z  internowania żołnierzy, ich drogi krzyżowały 
się z tysiącami cywilów, tłumnie uciekających ze zbombardowanych miast. Do 
tego dochodziły miliony niemieckich uchodźców ze Wschodu. Oczywiście, że 
w takiej sytuacji braki w zaopatrzeniu wywoływały falę kradzieży i rozbojów. 
Szybko rozwijały się gangi kontrolujące czarny rynek. Opanowanie sytuacji 
i karanie tych przestępstw bez sędziów niemieckich było niezmiernie trudne. 
Okazało się jednak, że w całej Nadrenii-Westfalii tylko 7% sędziów nie nale-
żało do partii faszystowskiej. Najgorzej przedstawiała się sytuacja w Bremie, 
gdzie sędziów niezwiązanych wcześniej z NSDAP było zaledwie dwóch2.

Początkowo rolę sędziów powierzono adwokatom, którzy w niewielkim 
stopniu pozwolili się skorumpować przez reżim faszystowski. Kiedy i  ten 
manewr okazał się niewystarczający, wprowadzono parytet, zakładający, że 
w zespole sędziowskim może być tylu prawników z przeszłością w NSDAP, ilu 
politycznie bez zarzutu. Spraw w sądach było jednak tak dużo, że w czerwcu 
1946 roku i z tej zasady trzeba było zrezygnować. Uznano, że wszyscy sędzio-
wie, którym komisje weryfi kacyjne wydały pozytywne rekomendacje, mogli 
dalej sprawować swoje urzędy3. Po tej decyzji w  zachodnich strefach oku-
pacyjnych na swoje dawne stanowiska wróciło 80% sędziów hitlerowskich4.

Amerykanie nie dawali jednak za wygraną. Tym bardziej że główny proces 
norymberski wykazał, iż sądownictwo niemieckie było jedną z  najbardziej 

1 „Amtsblatt des Kontrollrates in Deutschland” 1945, nr 2; „Kontrollratsgesetz” 1945, 
nr 4, s. 26.

2 N. Frei, Hitlers Eliten nach 1945, München 2003, s. 168.
3 Ibidem, s. 170. 
4 Ibidem, s. 171. 

Kreacja wyobrażeń o rzetelności
systemu sądowniczego

RO Z D Z I AŁ  5



II. Restauracja autorytarnych systemów wartości112
skompromitowanych służb reżimu hitlerowskiego. Jak powiedział jeden 
z oskarżycieli amerykańskich Telford Taylor, w  III Rzeszy „sztylet mordercy 
był schowany pod togą sędziego”5.

Podjęto więc decyzję o przeprowadzeniu procesów prawników oskarżo-
nych o udział w zbrodniach. Byli to urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, 
prokuratorzy, sędziowie. Osoby, które w poprzednim aparacie władzy zajmo-
wały, z reguły, najbardziej eksponowane stanowiska. Zarzucono im tworzenie 
prawa będącego pogwałceniem elementarnych zasad sprawiedliwości i rów-
ności, wydawanie okrutnych wyroków, niewspółmiernych do winy, inspiro-
wanie i tolerowanie terroru6.

Alianci potraktowali te procesy poważnie, starając się, by oskarżonym 
zagwarantowano wszelkie prawa. Mogli swobodnie wybierać obrońcę, a roz-
prawy prowadzone były publicznie. Nie były to też procesy krótkie i powierz-
chowne. Prokuratorzy prowadzili drobiazgowe i  żmudne dochodzenia, sta-
rając się wiarygodnie udokumentować każdy zarzut. Wyroki były wyważone 
i odnosiły się tylko do udowodnionych przestępstw7.

Głównym oskarżonym procesu w Norymberdze był Franz Schlegelberger. 
Na przełomie lat 1941 i 1942 pełnił on komisarycznie funkcję ministra spra-
wiedliwości. Był najwyższym rangą żyjącym przedstawicielem aparatu spra-
wiedliwości III Rzeszy. Schlegelberger był m.in. odpowiedzialny za wprowa-
dzenie w życie rozporządzenia umożliwiającego wydawanie wyroków śmierci 
na podstawie decyzji administracyjnych. On też zarządził utrzymywanie tego 
procederu w tajemnicy8.

Jednak jego najbardziej znaną inicjatywą było wprowadzenie specjalnej 
procedury karnej dla Polaków i Żydów. Procedurą tą objęto zarówno ludność 
polską na terenach okupowanych, jak i pracowników przymusowych wywie-
zionych do Rzeszy. Był to słynny Dekret o Polakach (Polenstrafrechtsverordnung: 
Verordnung über die Strafrechtspfl ege gegen Polen und Juden in den eingegliederten 
Ostgebieten), który wywołał drastyczny wzrost liczby wyroków śmierci wyda-
wanych na obywateli polskich9.

Zgodnie z  zarządzeniem Schlegelbergera Polacy za najdrobniejsze albo 
i nawet nieudowodnione wykroczenie byli w trybie natychmiastowym karani 
śmiercią. Nie wolno im się było wypowiadać negatywnie ani o pojedynczych 
obywatelach niemieckich, ani tym bardziej o  całym narodzie. Zakazane 
były jakiekolwiek działania podważające suwerenność niemiecką i  interesy 
III Rzeszy na terenie okupowanym. Już nawet demonstracja niechęci wobec 

5 H. Langbein, Im Namen des deutschen Volkes. Zwischenbilanz der Prozesse wegen national-
sozialistischer Verbrechen, Wien–Köln 1963, s. 340.

6 W. Wette, Die Wehrmachtjuristen und ihre Opfer. Phasen der Aufarbeitung ihrer Geschichte, 
w: Deserteure, Wehrkraftzersetzer und ihre Richter. Marburger Zwischenbilanz zur NS-Militärjustiz 
vor und nach 1945, A. Kirschner (Hrsg.), Marburg 2010, s. 266.

7 N. Frei, op.cit., s. 176.
8 H. Kelwing, Schlegelberger, „Deutsche Richterzeitung” 1959, nr 3, s. 216.
9 P.A. Steiniger (Hrsg.), Fall 3: Das Urteil im Juristenprozeß, gefällt am 4. Dezember 1947 

vom Militärgerichtshof III der Vereinigten Staaten von Amerika, Berlin 1969.
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administracji okupacyjnej była surowo karana. Karę śmierci stosowano wobec 
osób, które nie podporządkowały się rozporządzeniom niemieckim albo nama-
wiały do ich bojkotowania. Tę samą karę wymierzano tym, którzy zaniechali 
denuncjacji zakazanych czynów na policję. Rozporządzenie nakazywało stoso-
wanie kary śmierci również wobec osób nieletnich, co było „nowością” nawet 
w niemieckim prawie karnym10.

Drakońskie były również same procedury sądowe. Zarówno prokurator, 
jak i sędzia mogli decydować według własnego uznania o przebiegu rozprawy. 
Mieli prawo zrezygnować z przesłuchania świadków czy uwzględnienia dowo-
dów rzeczowych. Kary śmierci były wykonywane natychmiast, bez możliwości 
jakiegokolwiek odwołania się od wyroku11.

Schlegelberger twierdził podczas procesu w Norymberdze, że wykony-
wał jedynie obowiązki urzędnika zgodnie z pruskimi ideałami, i że zachował 
w swoich decyzjach kręgosłup moralny. Przekonywał, że jego zarządzenia miały 
na celu ukrócenie ekscesów gestapo i  ograniczenie represji poprzez nada-
nie im ram prawnych. Zapewniał o swoim niechętnym stosunku do reżimu 
i o konsekwentnych działaniach na rzecz przywrócenia praworządności. Ale 
akta sprawy dowodziły czegoś zupełnie przeciwnego. Sędziowie amerykańscy 
uznali go winnym zarzuconych mu zbrodni i skazali wyrokiem z 4 grudnia 
1947 roku na karę dożywotniego więzienia12.

Kolejnym oskarżonym w norymberskim procesie prawników był dr Ernst 
Lautz. Był sędzią hitlerowskiego Trybunału Ludowego (Volksgerichtshof), 
który zajmował się sprawami politycznymi. To tam skazywano zdecydowaną 
większość niemieckich dysydentów na kary śmierci. Jako że Lautz praco-
wał w  Trybunale Ludowym od 20 września 1939 do maja 1945 roku, był 
współodpowiedzialny za znaczną liczbę wyroków za przestępstwa polityczne. 
Zarzucano mu także współudział w opracowywaniu zbrodniczych rozporzą-
dzeń i  inspirowanie represji wobec ludności polskiej. Również on twierdził, 
że w procedurach sądowych musiał się trzymać ustawodawstwa niemieckiego. 
W ten sposób zaprzeczał swojej odpowiedzialności za wydawane wyroki. Sąd 
amerykański skazał Lautza na 10 lat ciężkiego więzienia13.

Sądownictwo Wehrmachtu także winne było zbrodniczych praktyk. Ale 
jedynym wojskowym prawnikiem, którego postawiono przed amerykańskim 
sądem, był dr Rudolf Lehmann. Ten urodzony w  Poznaniu syn profesora 
prawa był szefem Wydziału Prawnego w Naczelnym Dowództwie Wehrmachtu 
(Oberkommando der Wehrmacht). Posiadał stopień Generaloberstabsrichter, odpo-
wiadający randze generała. Zarzucono mu wydawanie zbrodniczych rozporzą-
dzeń i obarczono odpowiedzialnością za znaczną liczbę wydanych wyroków 

10 „Reichsgesetzblatt” 1941, s. 759 i nn.
11 Ibidem. Zob.: F. Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego, Warszawa 1964; K.M. Pospieszal-

ski, Hitlerowskie „prawo” okupacyjne w Polsce, cz. II: Generalna Gubernia. Wybór dokumentów 
i próba syntezy, Poznań 1958.

12 P.A. Steiniger (Hrsg.), Fall 3: Das Urteil im Juristenprozeß…, s. 759 i nn.
13 „Das Nürnberger Juristenurteil”, 3–4 Dezember 1947, Zentral-Justizamt für die 

britische Zone, Hamburg 1948, s. 78. 
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śmierci. Sąd amerykański uznał go winnym zarzucanych mu czynów i skazał 
go na 7 lat więzienia14.

Niemieckie środowisko prawnicze zareagowało na procesy oburzeniem 
i zakwestionowało prawo aliantów do ich przeprowadzania. Na zjeździe praw-
ników w Konstancji w 1947 roku, jeszcze w czasie trwania procesu prawników 
hitlerowskich, doszło na ten temat do gwałtownej dyskusji. Przewodniczący 
obrad, prezes sądu w Lindau Franz Artur Müllereisert, określił trwający pro-
ces jako szykany zwycięzców. Jego zdaniem proces ten obrażał społeczeństwo 
niemieckie i był wyrazem niepohamowanej żądzy zemsty ze strony aliantów15.

Takie sformułowania oddawały ducha tamtych czasów i w oczywisty spo-
sób potęgowały w społeczeństwie uczucie niechęci do aliantów. Jeśli jeszcze 
główny proces norymberski spotkał się ze zrozumieniem, to z czasem spo-
łeczeństwo zachodnioniemieckie zaczęło uważać procesy sądowe wytaczane 
funkcjonariuszom hitlerowskim za ich represjonowanie. W szczególności doty-
czyło to dalszych procesów w Norymberdze. Dawne elity zręcznie apelowały 
do urażonej dumy narodowej16.

Sędziowie amerykańscy uważali, że wyroki zmuszają społeczeństwo nie-
mieckie do refl eksji nad zbrodniami reżimu, ale doznali ciężkiego rozczaro-
wania. Doszło do tego, że żadna gazeta nie była zainteresowana wydrukowa-
niem tekstu wyroku – po raz pierwszy opublikowany został dopiero po 1966 
roku. Cel sądownictwa amerykańskiego, aby uświadomić Niemcom rozmiary 
zbrodni narodowego socjalizmu, nie został osiągnięty17.

Fiasko procesów było tym bardziej widoczne, że skazani prawnicy nie 
musieli długo odbywać swoich kar. Najwyższy rangą sędzia wojskowy dr 
Rudolf Lehmann został ułaskawiony już w  1950 roku18. Sędzia Trybunału 
Ludowego dr Ernst Lautz został ułaskawiony przez wysokiego amerykańskiego 
komisarza McCloya w styczniu 1951 roku19.

Trochę inaczej potoczyły się losy skazanego na karę dożywotniego wię-
zienia autora prawa karnego dla Polaków Franza Schlegelbergera. Z powodu 
rzekomo złego stanu zdrowia został czasowo zwolniony z więzienia, a cho-
roba przeciągnęła się do jego śmierci. Zmarł w 1970 roku, w wieku 94 lat. 
Będąc na wolności Schlegelberger zwrócił się do niemieckiej komisji weryfi -
kacyjnej z wnioskiem o rehabilitację. Choć jego wyrok nigdy nie został uchy-
lony czy skrócony przez sąd aliancki, to komisja weryfi kacyjna uznała go za 
całkowicie niewinnego. Schlegelberger nigdy już nie powrócił do więzienia, 

14 P.A. Steiniger (Hrsg.), Fall 12: Das Urteil gegen das Oberkommando der Wehrmacht, 
gefällt am 28. Oktober 1948 in Nürnberg vom Militärgerichtshof V der Vereinigten Staaten von 
Amerika, Berlin 1960, s. 286.

15 N. Frei, op.cit., s. 176.
16 Ibidem, s. 177. 
17 W. Wette, op.cit., s. 267.
18 D. Garbe, In Namen des Volkes?! Die Rechtlichen Grundlagen der Militärjustiz im NS-Staat 

und ihre „Bewältigung” nach 1945, w: Verräter oder Vorbilder. Deserteure und ungehorsame Soldaten 
im Nationalsozialismus, F. Ausländer (Hrsg.), Bremen 1990, s. 110.

19 H.W. Koch, Volksgerichtshof. Politische Justiz im 3. Reich, München 1988, s. 506.
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a w wyniku postępowania weryfi kacyjnego mógł ubiegać się w Ministerstwie 
Pracy i Spraw Socjalnych o status sekretarza stanu w stanie spoczynku. Kiedy 
w Niemczech w 1951 roku średni zarobek wynosił 535 marek miesięcznie, 
to Ministerstwo przyznało Schlegelbergerowi pełną pensję w wysokości 2894 
marek20. Oprócz tego otrzymał wysokie odszkodowanie za każdy dzień spę-
dzony w więzieniu alianckim21.

Ta uprzywilejowana pozycja, chciałoby się powiedzieć nestora prawicowego 
sądownictwa niemieckiego, nie była jakimś przypadkowym zbiegiem okolicz-
ności czy efektem wsparcia kilku wpływowych przyjaciół. Prawnicy okazali 
się solidarną grupą zawodową. I nie miało tu znaczenia, czy ktoś pracował 
w tym zawodzie przed 1945 rokiem czy też nie. 

Nikomu też nie przeszkadzała identyfi kacja sędziów z III Rzeszą, również 
w płaszczyźnie ideologicznej. Sędziowie w dalszym ciągu nie postrzegali sie-
bie jako suwerennego gwaranta praw i wolności obywateli, tylko instrument 
nadzoru państwowego. W powszechnej świadomości sędzia nie był obrońcą 
indywidualnych praw i wolności, tylko groźnym ramieniem rządu. Sędziowie 
zatem nie widzieli specjalnej różnicy w  roli, jaką mieli do spełnienia przed 
i po 1945 roku. Natomiast w obu systemach w poczuciu swojej wyższości, 
świadomie izolowali się od reszty społeczeństwa22.

Po I wojnie światowej Republika Weimarska również przejęła w spadku 
nienaruszony system sądowniczy po czasach cesarskich. Ale, jak zauważa Kurt 
Sontheimer, wówczas sytuacja była zupełnie inna, a  sędziwie w większości 
mieli stosunek negatywny do nowego państwa. Po 1945 roku było zupełnie 
inaczej. Teraz konserwatywni prawnicy o wiele częściej identyfi kowali się 
z nowym autorytarnym państwem23. Było to dla nich tym łatwiejsze, że uzy-
skali w nim szczególnie silną pozycję, dzięki której mogli wpływać na proce-
dury administracji RFN. Co więcej, kształtowali oni również sposób postrze-
gania III Rzeszy. I był on też zbieżny z oczekiwaniami społecznymi. Zwłaszcza 
aktywiści dawnego reżimu i wielka liczba konformistów czekali na formuły 
prawne, które nadawałyby wydarzeniom w III Rzeszy znamiona legalności24.

W  tym kontekście nie można się dziwić, że system prawny Republiki 
Federalnej Niemiec całkowicie zignorował normy wypracowane przez aliantów, 
służące ściganiu zbrodni sądowych. W kolejnych dziesięcioleciach Federalny 

20 L. Lehmann, Legal&Opportun. Politische Justiz in der Bundesrepublik, Berlin 1966, s. 22; 
N. Frei, op.cit., s. 174; M. Greve, Der justizielle und rechtspolitische Umgang mit den NS-Ge-
waltverbrechen in den sechziger Jahren, Frankfurt am Main 2001, s. 111; T.H. Tetens, Naziści 
znowu u władzy, Warszawa 1963, s. 252.

21 J. Friedrich (Hrsg.), Freispruch für die Nazis. Die Urteile gegen NS-Richter seit 1948. Eine 
Dokumentation, Reinbek bei Hamburg 1983, s. 52.

22 K. Sontheimer, Deutschlands politische Kultur, München 1990, s. 253.
23 Ibidem, s. 250. 
24 H. Weinkauff, Die Militäropposition gegen Hitler und das Widerstandsrecht, Probleme des 

Militärischen Widerstandes gegen Hitler, w: Vollmacht des Gewissens, Arbeitsgemeinschaft der 
Europäische Publikation e.V., Frankfurt am Main–Berlin 1960, s. 10; J. Perels, Entsorgung 
der NS-Herrschaft? Konfl iktlinien im Umgang mit dem Hitler-Regime, Hannover 2004, s. 142.
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Trybunał Sprawiedliwości określił nowe przepisy prawne, które sędziom 
zapewniły bezkarność.

Proces ten zaczął się wkrótce po tym, jak alianci przekazali kompetencje 
sądownicze trybunałom niemieckim. Zostały one szybko skonfrontowane ze 
zbrodniami, jakich dopuścili się prawnicy Wehrmachtu; bronili się na różne 
sposoby. Z  jednej strony prawnicy wojskowi wystawiali sobie wzajemnie 
zapewnienia o niewinności, z drugiej – ich sytuację po zakończeniu wojny uła-
twiła też wykreowana przez faszystowskich generałów legenda o szlachetnym 
Wehrmachcie, który ze zbrodniami reżimu rzekomo nie miał nic wspólnego. 
Pod parasolem tej legendy czuli się bezpiecznie również prawnicy wojskowi.

Sprawa jednak nie przedstawiała się tak prosto. W 1948 roku wytoczono po 
raz pierwszy proces sędziemu Wehrmachtu. Był nim 36-letni Adolf Holzwig, 
który służył w marynarce wojennej (Kriegsmarine). Już po kapitulacji w 1945 
roku skazał na karę śmierci za dezercję trzech marynarzy. Kierując się fanatycz-
nym światopoglądem, Holzwig, z całym osobistym zaangażowaniem, wymógł 
na komendancie fl oty szybkich łodzi Rudolfi e Petersenie potwierdzenie wyroku, 
który 10 maja 1945 roku został wykonany. 4 czerwca 1948 roku skazano Adolfa 
Holzwiga na karę dwóch lat pozbawienia wolności za „zbrodnie przeciwko 
ludzkości”25. Sam proces i skazanie prawnika spowodowało wielkie zaniepo-
kojenie wśród byłych sędziów faszystowskich. Przy takiej interpretacji prawa 
większość z nich miała szansę bardzo szybko znaleźć się na ławie oskarżo-
nych. Zbrodnicze wyroki wydawali przecież w gruncie rzeczy prawie wszyscy.

W zażegnanie tego niebezpieczeństwa zaangażował się były przewodni-
czący Najwyższego Sądu Wojskowego Rzeszy (Reichskriegsgericht), admirał 
Max Bastian. O wypracowanie przekonującej linii obrony poprosił prawnika 
o uznanym autorytecie; był nim wówczas profesor Erich Schwinge. 

Erich Schwinge to ten sam człowiek, który napisał niegdyś komentarz do 
Wojskowego Kodeksu Karnego (Militärstrafgesetzbuch) z 1936 roku – wówczas 
najczęściej czytany, doczekał się w III Rzeszy aż sześciu wydań. I to właśnie 
komentarze Schwingego przyczyniły się do radykalizacji i tak już zbrodniczego 
sądownictwa Wehrmachtu26. Schwinge był też aktywnym sędzią Wehrmachtu 
i wydawał wyroki śmierci z  tak błahych powodów, że były one korygowane 
przez samego Himmlera27. Schwinge mógł kontynuować swoją karierę naukową 

25 D. Garbe, In Namen des Volkes…, s.112 i nn. (Wyrok Sądu Ziemskiego w Hamburgu 
Az 14 JS 133/46, 4 czerwca 1948 r.; przedruk: J. Friedrich (Hrsg.), op.cit., s. 140 i nn.

26 F. Wüllner, Die NS-Militärjustiz und das Elend der Geschichtsschreibung. Ein grundlegender 
Forschungsbericht, Baden-Baden 1997, s. 43.

27 17-letni Anton Reschny został w Wiedniu skazany 14 września 1944 r. przez Ericha 
Schwingego na karę śmierci za kradzież zegarka znalezionego w ruinach zbombardowanego 
domu. Sprawa w  latach osiemdziesiątych odbiła się głośnym echem medialnym zarówno 
w prasie codziennej, jak i fachowej; Zob.: U. Vultejus, Kampfanzug unter der Robe, Kriegsge-
richtsbarkeit des Zweiten Weltkrieges, Hamburg 1984, s. 97 i nn.; E. Rabofsky, G. Oberkofl er, 
Verborgene Wurzeln der NS-Justiz, Strafrechtliche Rüstung für zwei Weltkriege, Wien–München 
1985, s. 62 i nn.; H. Kramer, Die Aufarbeitung des Faschismus durch die Nachkriegsjustiz in 
der Bundesrepublik Deutschland, w: Recht, Justiz, Kritik, H.-E. Böttcher (Hrsg.), Baden-Baden 
1985, s. 107 i nn.
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po 1945 roku tylko dlatego, że w pierwszych latach po wojnie nie zostały 
odnalezione akta z wyrokami, które wydawał jako sędzia. Profesor Schwinge 
po wojnie był przez ponad 20 lat dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu 
w Marburgu, a w latach 1954–1956 nawet rektorem tego Uniwersytetu. 

W  argumentacji Schwingego centralne miejsce zajęła interpretacja kon-
cepcji prawniczych Gustava Radbrucha28. Schwinge wysnuł z niej pogląd, że 
sędziowie faszystowscy tylko wtedy mogliby podlegać karze, gdyby z preme-
dytacją i świadomie złamali prawo. Oprócz tego zasada niezależności i nieza-
wisłości sędziów wydawała mu się fundamentem demokratycznego państwa. 
Natomiast ukaranie sędziów byłoby jej jaskrawym naruszeniem29. 

Pod wpływem takiej argumentacji Federalny Trybunał Sprawiedliwości 
wyrokiem z  29 maja 1952 roku uniewinnił Adolfa Holzwiga30. Wyrok ten 
w  dalszej interpretacji działalności sędziów faszystowskich miał kluczowe 
znaczenie. Przyjęta wówczas wykładnia prawa obowiązuje w gruncie rzeczy 
do dziś. Sędziego można skazać za wydany wyrok tylko wtedy, kiedy z pre-
medytacją złamał prawo.

Tymczasem sędziowie hitlerowscy konsekwentnie twierdzili, że w III Rzeszy 
mieli poczucie niezależności i wyrokowali zgodnie ze swoim sumieniem. Jeśli 
skazywali oskarżonych na karę śmierci nawet za drobne przewinienia, to fero-
wane wyroki uważali wówczas za słuszne.

Od wydania tego wyroku każdy sędzia czuł się bezkarny, ponieważ nie 
było możliwości udowodniania mu, jakimi tak naprawdę kierował się motywa-
cjami. Wyrok na Adolfa Holzwiga stanowił w praktyce generalną amnestię dla 
sędziów faszystowskich. A w dalszej konsekwencji ich pełną rehabilitację31. 

Aby zakończyć proces pełnego uniewinnienia sędziów hitlerowskich, trzeba 
było jeszcze rozwiązać kwestię specjalnych uprawnień sądów polowych, które 
np. wiosną 1945 roku wymordowały dużą liczbę osób. Jeśli bowiem uznać ich 
procedury za normalną rozprawę sądową, to sędziowie zaangażowani w pro-
ces mogliby się powoływać na przywilej sędziowski (Richterprivileg)32. Gdyby 

28 Gustav Radbruch uchodził za jednego z najwybitniejszych teoretyków prawa w XX w. 
Był nie tylko autorem licznych prac naukowych, ale również czynnym politykiem związanym 
głównie z SPD. W Republice Weimarskiej pełnił kilkakrotnie funkcję ministra sprawie-
dliwości. Po 1933 r. usunięto go nie tylko z wszystkich funkcji politycznych, ale również 
pozbawiono prawa do pracy na uczelni. Z  jego nazwiskiem związana jest tzw. formuła 
Radbrucha (Radbruchsche Formel) umożliwiająca sądowe ściganie czynów, które w momencie 
popełnienia były legalne. Próby usprawiedliwiania jego koncepcjami hitlerowskich zbrodni 
sądowych były oczywistą manipulacją. 

29 M. Greve, op.cit., s. 102.
30 Wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości [dalej: Wyrok FTS], BGH, 2 StR45/50, 

29.05.1953; przedruk: J. Friedrich (Hrsg.), op.cit., s. 140–165.
31 A. Ohe, Der Bundesgerichtshof und die NS-Justizverbrechen, w: Erfolgsgeschichte Bundes-

republik? Die Nachkriegsgesellschaft im langen Schatten des Nationalsozialismus, S.A. Glienke, 
V. Paulmann, J. Perels (Hrsg.), Göttingen 2008, s. 299; zob. także G. Spendel, Rechtsbeugung 
durch Rechtsprechung. Sechs Strafrechtliche Studien, Berlin–New York 1984.

32 Przywilej sędziowski dopuszczał omyłkę sądową, co oznaczało, że żaden sędzia nie 
mógł zostać skazany z powodu naginania prawa lub innych przestępstw, jeśli tylko postępował
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jednak miało się okazać, że sądy te były nielegalnymi zespołami egzekucyj-
nym, to prawnikom, którzy brali w nich udział, groziły procesy pod zarzutem 
dokonania masowych morderstw. 

W  tej dyskusji centralne znaczenie miał proces przeciwko Walterowi 
Huppenkothenowi. Od 1935 roku był funkcjonariuszem gestapo i  pełnił 
służbę na stanowisku asesora rządowego (Regierungsassessor). W pierwszych 
miesiącach wojny był ofi cerem łącznikowym pomiędzy grupami operacyjnymi 
SS a Wehrmachtem. Po zorganizowaniu administracji okupacyjnej w Polsce 
31-letni wówczas Walter Huppenkothen został komendantem służby bezpie-
czeństwa (SD) w Krakowie, a potem Lublinie. W lipcu 1941 roku przeniesiony 
został do fi li Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (Reichssicherheitshauptamt 
– RSHA) w Wiedniu. Po zamachu na Adolfa Hitlera 20 lipca 1944 roku 
Huppenkothen został kierownikiem grupy dochodzeniowej. Powierzono mu 
m.in. analizę działalności samego pułkownika Clausa von Stauffenberga. 
Prowadził również dochodzenia w sprawach hrabiów Ulricha-Wilhelma von 
Schwerina von Schwanenfelda i Fritza-Dietlofa von der Schulenburga. W uzna-
niu zasług w likwidacji opozycji antyhitlerowskiej jesienią 1944 roku Walter 
Huppenkothen otrzymał stopień pułkownika SS (Standartenführer)33.

Krótko potem Huppenkothen zajął się działalnością admirała Wilhelma 
Canarisa i generała Hansa Ostera. Wiosną 1945 roku szef Głównego Urzędu 
Bezpieczeństwa Rzeszy Ernst Kaltenbrunner zlecił mu sfi nalizowanie procesu 
przeciwko tym dysydentom i skazanie ich na karę śmierci. Miał się zająć rów-
nież sprawami Dietricha Bonhoeffera i Carla Sacka. Wszyscy oni znajdowali 
się wówczas w obozie koncentracyjnym we Flossenbürgu. Dysydentów posta-
wiono przez sądem doraźnym (Standgericht), w którym Walter Huppenkothen 
był oskarżycielem. Zespołowi przewodniczył sędzia naczelny sądów SS i poli-
cji w Monachium dr Otto Torbeck. Sędziami pomocniczymi byli komendanci 
obozu. Huppenkothen zażądał dla wszystkich kary śmierci. W poniżającym 
i niezgodnym z procedurami sądowymi procesie wszyscy oni zostali skazani 
na karę śmierci, a ich wyroki wykonano prawie natychmiast34.

W 1945 roku Walter Huppenkothen znalazł się w niewoli amerykańskiej, 
gdzie pomagał ofi cerom wywiadu w rozpracowaniu struktur RSHA35. Z inter-
nowania został zwolniony w 1949 roku, i już w tym samym roku postawiono 
go w Monachium w stan oskarżenia w związku z procesem we Flossenbürgu. 
Zarzucano mu przeprowadzenie pozorowanego procesu i tym samym oskar-
żono o  zamordowanie czołowych dysydentów III Rzeszy. Proces toczył się 
przez wiele lat i  zajmowały się nim różne instancje. Wydawano na niego 
wyroki i je uchylano, obrona za każdym razem argumentowała obowiązującym

zgodnie z wówczas obowiązującymi ustawami lub gdy jego celowa niesprawiedliwość nie 
została dowiedziona na drodze postępowania sądowego. 

33 J. Friedrich (Hrsg.), op.cit., s. 202
34 Wyrok FTS, BGH, 1 StR 50/56, 19.06.1956; przedruk: Ch.F. Rüter (Hrsg.), Justiz 

und NS-Verbrechen, Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 
1945–1966, Bd. 13, Amsterdam 1977, s. 344 i nn. 

35 Ibidem.
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wówczas prawem, zgodnie z którym opozycjoniści dopuścili się zdrady stanu, 
co w oczywisty sposób musiało za sobą pociągnąć wyroki śmierci.

Waltera Huppenkothena uniewinniono ostatecznie wyrokiem Federalnego 
Trybunału Sprawiedliwości w czerwcu 1956 roku. Wydarzenie to stworzyło 
precedens, a jednocześnie regułę prawną obowiązującą przez całe dziesięciole-
cia. Federalny Trybunał uznał bowiem, że w sytuacji, kiedy państwo znajduje 
się w  stanie poważnego zagrożenia swojego bytu, może ono zalegalizować 
skrócone procedury przewodów sądowych. Tym bardziej sędziowie uczestni-
czący w  takich rozprawach mieli pełne prawo uważać, że działają legalnie. 
Oznacza to, że przywilej sędziowski musi również przysługiwać sędziom sądów 
polowych. Tylko wyjątkowy przypadek o wyraźnych ekscesywnych cechach 
mógłby być obiektem sądowych dochodzeń, ale nie prawnicza codzienność36.

Znamienne, że w  skład zespołu sędziowskiego Federalnego Trybunału 
Sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec, który uniewinnił Waltera 
Huppenkothena i ostatecznie przypieczętował wspomniana klauzulę, był Ernst 
Mantel. Człowiek, który w czasach hitlerowskich jako sędzia Sądu Specjalnego 
w Monachium wydał również wiele wyroków śmierci. W procesie w 1956 roku 
uniewinnił w gruncie rzeczy samego siebie37.

Istotny jest również merytoryczny wydźwięk fi nału tego procesu. Otóż 
Federalny Trybunał Sprawiedliwości tymże wyrokiem usankcjonował wszystkie 
kary wydane na dysydentach III Rzeszy. Uznano bowiem, że w sytuacji zagro-
żenia likwidacji państwa wyroki śmierci nałożone na zdrajców były legalne 
i uzasadnione38. W ten sposób eksterminacja dysydentów III Rzeszy otrzymała 
w Republice Federalnej nowe ramy prawne i została powtórnie zalegalizowana. 
Sędziowie w ogóle nie chcieli zauważyć, że zamordowanie grupy czołowych 
dysydentów niemieckich nie miało nic wspólnego z legalnym procesem sądo-
wym, tylko było brutalną eksterminacją przeciwników politycznych, którzy 
w przyszłości mogliby się okazać niebezpieczni.

Wyrok ten miał w  następnych dziesięcioleciach poważne konsekwen-
cje, ponieważ stał się fundamentem praktyki sądowniczej, która w każdym 
wypadku uwzględniała przywilej sędziowski39. Sędziowie byli niewinni, choć 
byli sprawcami z przekonania. Czym większą wykazywali się ignorancją, czym 
słabszy był ich kręgosłup moralny i czym większa była ich uległość wobec ideo-
logii, tym bardziej uzasadnione było przekonanie o ich niewinności. Sędziom 

36 Ibidem
37 Skład personalny Federalnego Trybunału Sprawiedliwości z uwzględnieniem prze-

szłości hitlerowskiej zaangażowanych tam prawników omówiony jest w „Deutsche Rich-
terzeitung” 1960, nr 9, s. 363 i nn.

38 J. Perels, Entsorgung der NS-Herrschaft…, s. 154; S. Hammer, C. Stein, Die Entschädigung 
von Opfern der NS-Militärjustiz in beiden deutschen Staaten, w: „Was damals Recht war”. Solda-
ten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht, U. Baumann, M. Koch (Hrsg.), Berlin 2008,
s. 123.

39 J. Perels, Die Schrittweise Rechtfertigung der Justiz, Der Huppenkothen-Prozess, w: Poli-
tik-Verfassung-Gesellschaft, Traditionslinien und Entwicklungsperspektiven, P. Nahamowitz, S. Breuer 
(Hrsg.), Baden-Baden 1995, s. 63. 
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wystarczyło dowieść swojego fanatycznego stosunku do faszyzmu, by uwol-
nić się ze wszelkich zarzutów. Absurd klauzuli polegał również na tym, że 
w wypadku innych grup sprawców motywacje ideologiczne były okolicznością 
obciążającą. Natomiast dzięki przywilejowi sędziowskiemu sędziowie jako 
grupa zawodowa mogli się uchylić od odpowiedzialności za zbrodnie z cza-
sów III Rzeszy. Bez tej klauzuli wielka ich liczba musiałaby zostać postawiona 
przed sądem pod zarzutem morderstw40.

Ta sama interpretacja dotyczyła też wyroków wydawanych przez Trybunał 
Ludowy kierowany przez Rolanda Freislera. Do kompetencji tej izby należało 
wydawanie wyroków za przestępstwa polityczne. To sędziowie Trybunału 
Ludowego wymordowali działaczy monachijskiej Białej Róży, dysydentów 
z Krzyżowej i uczestników zamachu stanu z 20 lipca 1944 roku. Łącznie było 
to 5191 politycznych wyroków śmierci41. Z dzisiejszej perspektywy nikt już nie 
kwestionuje zbrodniczego charakteru Trybunału Ludowego, jednak w latach 
pięćdziesiątych ciągle uchodził za normalną, rzetelną instytucję sądowniczą, 
której nie można było zarzucić poważniejszych nieprawidłowości. 

Postrzeganie Trybunału Ludowego zaczęło się zmieniać od czasu, kiedy 
zupełnie przypadkowo, pod koniec 1960 roku, robotnicy budowlani na terenie 
jego dawnej siedziby znaleźli szafę pancerną. Okazało się, że zawiera ona akta 
5000 wyroków z 1944 roku42. Znalezisko wywołało głośną i długą dyskusję 
na temat legalności wyroków wydanych przez Trybunał Ludowy. 

W wyniku tej dyskusji wytoczono proces Hansowi Joachimowoi Rehsemu. 
Obok Rolanda Freislera było on drugim, najbardziej skompromitowanym 
sędzią tej instytucji. Dowiedziono mu udział w 231 procesach politycznych, 
w  których zapadły wyroki śmierci. Sprawę zainicjowała prokuratura ber-
lińska i ograniczyła się do siedmiu jednoznacznie dowiedzionych wyroków 
śmierci. Rehse ponosił niekwestionowaną współodpowiedzialność za nie43. 
Zwłaszcza rodziny pomordowanych ofi ar żywiły nadzieję, że przynajmniej 
jeden sędzia zbrodniarz zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej
za swoje czyny.

Wśród ofi ar zamordowanych przez Rehsego był katolicki ksiądz Max Josef 
Metzger. Wezwał on do swojego domu w sierpniu 1943 roku elektryka, który 
miał naprawić instalację. W  trakcie niezobowiązującej rozmowy, która się 
przy tej okazji wywiązała, Metzger wyrażał się z  troską o wynik toczonej 
wojny i opowiedział rzemieślnikowi kawał o Hitlerze i Göringu. W dykteryjce 
obaj przedstawiciele III Rzeszy zostali nazwani zbrodniarzami. Rzemieślnik 

40 M. Hättich, Geschichtsbewußtsein in der Demokratie, w: Zeitgeschichte und politisches 
Bewußtsein, B. Hey, P. Steinbach (Hrsg.), Köln 1986, s. 223.

41 O. Gritschneder, Entschädigung für Witwen hingerichteter Wehrpfl ichtiger, w: Deserteure der 
Wehrmacht. Feiglinge – Opfer – Hoffnungsträger? Dokumentation eines Meinungswandels, W. Wette 
(Hrsg.), Essen 1995, s. 249.

42 U. Brochhagen, Nach Nürnberg. Vergangenheitsbewältigung und Westintegration in der Ära 
Adenauer, Hamburg 1994, s. 326.

43 Wyrok Sądu Ziemskiego w Berlinie 3 P KLs 1/67, 3 lipca 1967 r.; przedruk: „Deut-
sche Richterzeitung” 1967, nr 11, s. 390 i nn. 
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zadenuncjował księdza, który w  został postawiony przed Trybunałem
Ludowym44.

Rozprawa przybrała dramatyczny przebieg. Przewodniczący Freisler nie 
dopuścił księdza Metzgera do głosu i  określił go jako „zaraźliwy wrzód” 
(Pestbeule). Metzger nie dał się zastraszyć i otwarcie przyznawał się do winy. 
Roland Freisler i Hans Joachim Rehse uznali tę prywatną rozmowę za zamknię-
tymi drzwiami jako występek godny kary śmierci. Metzger został zamordo-
wany 17 kwietnia 1944 roku45.

Zdaniem berlińskiego sądu z 1967 roku Rehse złamał prawo, ponieważ 
musiał sobie zdawać sprawę z  okrucieństwa wyroku i  relacji między winą 
a karą. Jego wina była tym większa, że w tym wypadku kara śmierci nie była 
wymagana. Dowcip opowiedziany przez księdza Metzgera nie miał ani publicz-
nego wymiaru, ani w żaden sposób nie wspierał wrogów Rzeszy. Sędziowie 
uznali, że Rehse powinien się posłużyć elementarnym poczuciem sprawie-
dliwości i przynajmniej przedyskutować z Freislerem adekwatność tej kary. 
W trakcie procesu Rehse bronił się, twierdząc, że wydawany wówczas wyrok 
uważał za słuszny, sprawiedliwy i konieczny. Rodzący się wówczas defetyzm 
stanowił, jego zdaniem, zagrożenie społecznej woli obrony państwa w niebez-
pieczeństwie, jakim była wówczas III Rzesza. Sąd berliński tylko częściowo 
zaakceptował argumentację Rehsego i 3 lipca 1967 roku skazał go na pięć lat 
więzienia za współudział w zbrodni46.

Rehse odwołał się do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości. Tam jego 
sprawę powierzono Wernerowi Sarstedtowi, który w przeszłości również był 
sędzią hitlerowskim. Był osobą znaną z wielkiej wyrozumiałości wobec swo-
ich kolegów sędziów, którzy dopuścili się wcześniej sądowych zbrodni. Nie 
przychodziło mu to trudno, ponieważ do końca lat sześćdziesiątych Federalny 
Trybunał Sprawiedliwości był całkowicie zdominowany przez sędziów o rodo-
wodzie faszystowskim. Sarstedt potem awansował na przewodniczącego 
Wydziału Karnego tego Trybunału47.

Badając tę sprawę, Sarstedt odniósł się do merytorycznej zawartości wyroku 
z  1944 roku. W  1968 roku uznał on ponownie czyn księdza Metzgera za 
defetyzm. Był zdania, że tak radykalny wyrok w sytuacji zagrożenia bytu pań-
stwowego miał pełne uzasadnienie. Już samo prawdopodobieństwo, że treść 
opowiedzianego dowcipu mogłaby dotrzeć do szerszej wiadomości publicznej, 
czyniła wyrok wydany na księdza zrozumiałym i oczywistym. W ten sposób 
skazano Maxa Josefa Metzgera w 1968 roku po raz wtóry48.

44 Ibidem.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 A. Weinke, Alliierter Angriff auf die nationale Souveränität? Die Strafverfolgung von Kriegs 

– und NS-Verbrechen in der Bundesrepublik, der DDR und Österreich, w: Transnationale Vergangen-
heitspolitik. Der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, 
N. Frei (Hrsg.), Göttingen 2005, s. 49.

48 Wyrok FTS, BGH, 5 StR 670/67, 30.04.1968; przedruk: „Neue Juristische Wochen-
schrift” [dalej: „NJW”] 1968, nr 9, s. 1340 i nn. 
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Sarstedt w sposobie prowadzenia rozprawy przez Freislera nie dopatrzył się 

żadnego naruszenia prawa czy niesprawiedliwości. Dla Federalnego Trybunału 
Sprawiedliwości nie miało to żadnego znaczenia, że księdza Metzgera nie 
dopuszczono w trakcie rozprawy do głosu i wielokrotnie obrażano. Zgoda na 
wygłoszenie ostatniego słowa była dla sędziego Wernera Sarstedta w 1968 
roku dostatecznym dowodem na zachowanie wszystkich procedur wymaga-
nych przez państwo prawa49.

Najważniejszym jednak powodem, dla którego Federalny Trybunał 
Sprawiedliwości uznał niewinność sędziego faszystowskiego, było przekona-
nie, że Trybunał Ludowy był normalną, legalną instytucją sądowniczą. Przy 
głosowaniu nad wyrokiem Rehse posiadał wolny, niezależny głos i był odpo-
wiedzialny tylko przed swoim sumieniem; z założenia mógł powołać się na 
przywilej sędziowski50.

Twierdzenie, że Trybunał Ludowy był normalną instytucją sądowniczą, 
stało w antynomii z faktami ujawnionymi już w latach sześćdziesiątych. Jego 
sędziowie nie podejmowali wyroków w  sposób niezależny, lecz kierowali 
się wyłącznie przesłankami politycznymi narzuconymi przez partyjne elity. 
Sędziowie akceptowali wolę Adolfa Hitlera jako jedyne suwerenne źródło 
prawa, nawet jeżeli była sprzeczna z wszystkimi ogólnie przyjętymi normami. 
Trybunał Ludowy był instrumentem państwowego terroru i służył moralnemu 
i fi zycznemu wyniszczeniu przeciwników politycznych.

Sprawy te były w latach sześćdziesiątych już dobrze znane. Wówczas też 
istniały wszelkie przesłanki ku temu, by wszystkie wyroki Trybunału Ludowego 
uznać za bezprawne, a  jego byłych sędziów pociągnąć do odpowiedzialności 
karnej. Werner Sarstedt nie przyjmował tego do wiadomości i trwał przy inter-
pretacjach z poprzednich dekad. Nie był skłonny przyjmować jakiejkolwiek 
innej wykładni, która dawnym sędziom mogła zagrozić procesami karnymi. 
Ale i on był sędzią we własnej sprawie.

Decyzja Wernera Sarstedta miała daleko idące konsekwencje. Stanowiła nie 
tylko amnestię dla pozostałych, ciągle żyjących dawnych sędziów Trybunału 
Ludowego. Oznaczała, że Federalny Trybunał Sprawiedliwości uznał Trybunał 
Ludowy za legalny, wolny, niezależny, uczciwy i taki, który kierował się wyłącz-
nie obowiązującym prawem. W tej interpretacji nawet Roland Freisler musiałby 
zostać zrehabilitowany. Poruszał się bowiem w ramach obowiązującego wów-
czas prawa i stosował je zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. W tym sensie 
jego wyroki były słuszne i właściwe.

W Berlinie po ogłoszeniu stanowiska Federalnego Trybunału Sprawiedliwości 
doszło do protestów i zamieszek. Różne organizacje pozarządowe formuło-
wały listy protestacyjne, a  część prasy z  oburzeniem pisała o  rehabilitacji 
Trybunału Ludowego51. Ministerstwo Sprawiedliwości zasypane zostało pełnymi

49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 M.-M.jr., Ehrenrettung für den Volksgerichtshof, „Süddeutsche Zeitung” z 10 grudnia 

1968 r., nr 296, s. 4; G. Mauz, Richter. Instrument für jeden Machthaber. Spiegel-Reporter Gerhard 
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sprzeciwu listami i petycjami zarówno z Niemiec, jak i z zagranicy. Przeciwko 
takiej decyzji zebrano nawet 1500 podpisów. Ministerstwo Sprawiedliwości 
nie chciało się wypowiadać w tej sprawie, ponieważ obawiało się podejrzeń, 
że wtrąca się w procedury sądowe52. 

Kiedy opinia publiczna i politycy reagowali oburzeniem na wyroki unie-
winniające zbrodniczych sędziów, prawnicy pozostali niewzruszeni. Rudolf 
Börker, jeden z sędziów Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, który brał 
udział w procesie Rehsego, udzielił w tej sprawie wywiadu dla prasy. W tygo-
dniku „Tagesspiegel” określił ten wyrok jako odważny (mutig). Twierdził, 
że Federalny Trybunał Sprawiedliwości jest niezależny od stanowiska opinii 
publicznej i prasy53.

Jednak opinia publiczna głośno domagała się ponownego rozpatrzenia 
sprawy przez Federalny Trybunał. Ale zanim doszło do kolejnej rozprawy, 
Rehse zmarł (15 września 1969 roku)54. Warto dodać, że Rehese za swoją 
pracę w Trybunale Ludowym otrzymał już po wojnie wysokie świadczenia 
socjalne – łącznie około 270 000 marek55.

Jego śmierć zakończyła dyskusję na temat legalności Trybunału Ludowego 
w Niemczech. Ale konsekwencje tego precedensu były poważne – stworzono 
bowiem podstawę do uniewinnienia wszystkich pozostałych sędziów Trybunału 
Ludowego56.

Jak bardzo sztuczny był przywilej sędziowski i obliczony na neutralizowanie 
ewentualnych oskarżeń w związku z działalnością w III Rzeszy, świadczy histo-

Mauz über die Verscharrte Vergangenheit der Justiz, „Der Spiegel” 1968, nr 52, s.77; [Red.], 
Empörung und Protest wegen Freispruch für Rehse, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 1968, 
nr 268, s. 1; O. Gritschneder, Sieben Justizmorde und kein Mörder. Kritik am Freispruch des 
Nazi-Richters, „Rheinischer Merkur” 1969, nr 12, s. 15; [Red.], Der Meinung. Das Moabiter 
Rehse-Urteil im Widerstreit. Weiterhin Proteste gegen Freispruch, „Berliner Tagesspiegel” 1968, 
nr 7070, s. 11; Dyskusje wokół procesu omówione zostały także w „Deutsche Richterzei-
tung” 1969, nr 1, s. 60.

52 Federalne Archiwum w Koblencji – Bundesarchiv Koblenz [dalej: BA-K], B. 141/17063, 
Pismo federalnego ministra sprawiedliwości Gustava Heinemanna do Jewish Nazi Victims 
Organisation of America Inc. z 28 stycznia 1969 r.

53 R. Börker, Mutiges Urteil, „Tagesspiegel” z 11 grudnia 1968 r., s. 11. 
54 N. Frei, op.cit., s. 209.
55 K. Kąkol, Zbrodnia nie ukarana. Ściganie zbrodniarzy hitlerowskich w RFN (1959–1969), 

Warszawa 1970, s. 242. 
56 Obecność dawnych sędziów hitlerowskich w niemieckim systemie sądowniczym 

zauważona została w ówczesnej polskiej prasie komunistycznej. Zob.: S., Sędziowie hitlerowscy 
służą nadal, „Prawo i Życie” [dalej: „PiŻ”] 1959, nr 24, s. 8; M. Maneli, Prawnicy hitlerowcy 
nadal działają, „PiŻ” 1963, nr 2, s. 1; E. Markowitsch, Sędziowie hitlerowscy w służbie RFN, 
„Za Wolność i Lud” [dalej: „ZWiL”]1958, nr 2, s. 10–11; TW, Zachodnioniemiecka Temida 
w  rękach hitlerowców, „ZWiL” 1957, nr 7, s. 16; M. Bajer, Oprawcy w  togach. Skład osobowy 
sądów niemieckich, „Odra” 1959, nr 47, s. 5; M. Podkowiński, Hitlerowcy w sądownictwie RFN, 
„Trybuna Ludu” [dalej: „TL”] 1957, nr 229, s. 2; B. Danielski, Ludobójcy w kitlach lekarskich 
i  togach sędziowskich, „Polska Zachodnia” 1947, nr 12; S. Orłowski, Adwokat z Bielefeld 
kontynuuje Praktykę, „Polityka” 1960, nr 18, s. 10–11; D. Juliński, 600 hitlerowskich sędziów 
w aparacie RFN, „TL” 1958, nr 295, s. 2.
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ria sędziego Ernsta Oehmego. Po wojnie pracował w NRD i zgodnie z obowią-
zującym tam prawodawstwem w grudniu 1951 roku skazał łącznie 16 świadków 
Jehowy na kary od 3 do 12 lat więzienia za przestępstwa politycznie. Skazani 
byli oskarżeni o szpiegostwo, podżeganie do wojny i bojkotowanie rozporzą-
dzeń władz. Kilka lat później sędzia Oehme uciekł na Zachód i tu został zatrzy-
many przez prokuraturę. Jego sprawę przejmowały różne instancje, w końcu 
Federalny Trybunał Sprawiedliwości Republiki Federalnej wydał 16 lutego 
1960 roku wyrok skazujący57. W uzasadnieniu wyroku sędziowie Federalnego 
Trybunału stwierdzali: „Sędzia łamie prawo, jeśli w procesie karnym wydaje 
wyrok, który pozostaje w skandalicznym stosunku do kary. […] Oskarżony 
jest prawnikiem, od którego można oczekiwać, że będzie miał wyczucie, na 
ile zasądzona kara jest proporcjonalna do czynu […]. Dlatego powstaje uza-
sadnione podejrzenie, że […] skazując świadków Jehowy na wysokie kary 
więzienia, złamał prawo, aby zadowolić swoich politycznych mocodawców”58. 

Federalny Trybunał Sprawiedliwości Republiki Federalnej uznał, że sędzia 
Ernst Oehme, wydając wyrok, kierował się oczekiwaniami Socjalistycznej Partii 
Jedności Niemiec (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands – SED)59.

Ta interpretacja sędziowskiej niezawisłości powinna natychmiast zostać 
zastosowana wobec dawnych sędziów hitlerowskich, ponieważ i  oni nie 
zachowali żadnej relacji między winą a  karą, czego musieli być świadomi. 
Podobnie jak Oehme, byli też zależni od partyjnych elit. A to oznaczałoby moż-
liwość rewizji wszystkich dotychczasowych procesów sędziów hitlerowskich 
w Republice Federalnej. Sędziowie Federalnego Trybunału Sprawiedliwości 
dostrzegli to niebezpieczeństwo i natychmiast je tym wyrokiem zneutralizo-
wali. Podważyli zatem zasadę niezawisłości sądów NRD. Uznali, że komu-
nistyczne władze NRD „nie respektują konstytucji”, i to pozwoliło sędziom 
zachodnioniemieckim odmówić Ernstowi Oehmemu prawa do przywileju 
sędziowskiego60.

I w swojej interpretacji sędziowie Trybunału Ludowego w III Rzeszy byli 
niezawiśli, ponieważ funkcjonowali w  ramach normalnego praworządnego 
państwa, jakim była, ich zdaniem, III Rzesza. Natomiast sędziowie NRD byli 
zależni, ponieważ państwo wschodnioniemieckie było państwem nieprze-
strzegającym prawa.

W  interpretacjach Federalnego Trybunału Sprawiedliwości niezmiernie 
ważne było bowiem przekonanie o legalnym charakterze niemieckiego systemu 
sądowniczego w III Rzeszy. Założono więc, wbrew prawdzie historycznej, że 
III Rzesza była normalnym i  legalnym państwem61. Jeżeli wyroki wydawane 
w  imieniu tego państwa formułowano na podstawie prawidłowo stosowa-
nych procedur sądowych, to były niepodważalne. A to oznaczało przyznanie 

57 Wyrok FTS, BGH, 5 StR 473/59, 16.02.1960; przedruk: „NJW” 1960, nr 7, s. 974. 
58 Ibidem.
59 Ibidem.
60 Ibidem.
61 J. Perels, Entsorgung der NS-Herrschaft…, s. 154.
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zbrodniom reżimu hitlerowskiego atrybutów legalności. Z chwilą stwierdzenia 
legalności systemu sądowniczego III Rzeszy nie można było również pociągnąć 
do odpowiedzialności sędziów, którzy ferowali wyroki zgodne z ówczesnym 
prawem. Zatem musiały być one respektowane przez Republikę Federalną, 
która uważała się za kontynuatorkę III Rzeszy62. 

Twierdzono również, że ocena wyroków hitlerowskich z punktu widzenia 
poczucia sprawiedliwości lat powojennych jest niezmiernie trudna, ponieważ 
od tego czasu miała nastąpić głęboka przemiana mentalności. To, co kiedyś 
wydawało się oczywiste i w pełni uzasadnione, z  innej perspektywy mogło 
wydawać się zbrodnią. Ponieważ ocena tych wyroków z perspektywy czasu jest 
niemożliwa, należy przyjąć ich prawomocność. Tym bardziej że prawdopodo-
bieństwo błędnego ferowania wyroków w owych czasach miało być znikome63. 

Wydając wyroki wobec własnych kolegów, sędziowie wykazywali skrajną 
tendencyjność. Bronili poniekąd w ten sposób samych siebie, ponieważ pono-
sili kolektywną winę za ówczesne zbrodnie sądowe. Sędziowie ci w większości 
byli również prawnikami w czasach narodowego socjalizmu. Rozumieli dyle-
maty, przed którymi stali sędziowie w czasach wojny. Patrzyli na ich ówcze-
sne decyzje poprzez pryzmat własnych doświadczeń64. Przy ściganiu zbrodni 
sądowych grupowa solidarność sędziów odgrywała decydującą rolę. Była ona 
czynnikiem niewspółmiernie silniejszym niż moralne poczucie obowiązku 
rozliczenia się z hitlerowską przeszłością własnego środowiska65.

Częstym powodem zawieszenia dochodzeń był niekompletny materiał 
dowodowy, o którego uzupełnienie specjalnie nikt nie występował. Rzadko 
podejmowano inicjatywy w celu obejrzenia dokumentów, które znajdowały się 
w archiwach dalej usytuowanych niż siedziba sądu. Przede wszystkim rezy-
gnowano ze sprowadzania kopii dokumentów znajdujących się w archiwach 
wschodnioeuropejskich, chociaż nie było przeszkód. Najczęściej wszystkie 
dochodzenia przeciwko podejrzanym prawnikom prowadziły do zawieszenia 
dochodzeń66. 

Pomiędzy sędziami a oskarżonymi istniały nie tylko towarzyskie powiąza-
nia, ale również dosyć bliska wspólnota biografi i i dróg kariery. Dlatego też 
starali się skutecznie przeszkodzić w ściganiu zbrodni sądowych. Fanatyczne 
dążenie do uniewinnienia i  usprawiedliwienia sędziów hitlerowskich było 
symptomatyczne w praktyce sądowniczej w Republice Federalnej. Sędziowie 
tkwili w głębokim przekonaniu, że nie zrobili nic złego. Byli rzekomo wolni 

62 H. Weinkauff, Die Militäropposition gegen Hitler und das Widerstandsrecht…, s. 10.
63 E. Kaiser, Verantwortlichkeit von Richtern und Staatsanwälten wegen ihrer Mitwirkung an 

Rechtswidrigen Todesurteilen, „NJW” 1960, nr 30, s. 1328 i nn.
64 H.W. Grosse, Dietrich Bonhoeffer, sein Ankläger Manfred Roeder und die Lüneburger Nach-

kriegsjustitz, „Jahrbuch der Gesellschaft für Niedersächsische Kirchengeschichte” 1995, 
Bd. 93, s. 256.

65 B. Diestelkamp, Die Justiz nach 1945 und ihr Umgang mit der eigenen Vergangenheit, 
w:  Justizalltag im Dritten Reich, B. Diestelkamp, M. Stolleis (Hrsg.), Frankfurt am Main 
1988, s. 146.

66 BA-K, B. 141/33726, k. 50 i nn., Notatki Winnersa z 22 września 1958 r.
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w swoich decyzjach i zachowywali dystans do hitleryzmu. Tradycyjne, elitarne 
środowisko było przekonane o swojej wyjątkowości. Co drugi sędzia niemiecki 
pochodził z rodziny urzędniczej i co czwarty z rodziny prawniczej. Ale prawie 
wszyscy pochodzili z najbardziej elitarnych środowisk67. 

Do zaprzestania dochodzenia w sprawach obciążonych prawników wystar-
czyło najczęściej ich ofi cjalne oświadczenie, że w  przeszłości nie dokonali 
niczego, co byłoby niezgodne z ówczesnym prawem. Już samo prowadzenie 
śledztwa w sprawie sędziów postrzegane było jako afront wobec prawników, 
a nawet wobec całego środowiska pracowników68.

Bronił ich nawet dr Hans Meuschel, przewodniczący Niemieckiego 
Stowarzyszenia Sędziów (Deutscher Richterbund), usunięty w  1933 roku ze 
swojego sędziowskiego urzędu. Uważał on, że trzeba być wobec tych „bied-
nych chłopców” wyrozumiałym i nie narażać ich na kolejną już próbę dena-
zyfi kacji. W międzyczasie byli oni, jego zdaniem, uczciwymi, poważnymi 
i godnymi szacunku ludźmi. Tylko przez „głupi przypadkowy los jako młodzi 
ludzie znaleźli się w »szemranych« sądach i tam poczynili głupstwa”. Jego zda-
niem sędziowie ci zasługiwali absolutnie na kolegialne zaufanie i solidarność. 
Niemniej Meuschel uważał, że nie powinni prowadzić więcej spraw karnych69.

Nie ulega też wątpliwości, że żaden zawodowy sędzia III Rzeszy nie został 
prawomocnie skazany przez sądy RFN. Wynikało to z jednoznacznego stano-
wiska Federalnego Trybunału, który przez odpowiednie interpretacje uwolnił 
tych ludzi z wszelkiej odpowiedzialności za popełnione czyny70. To samo doty-
czyło dawnych sędziów Wehrmachtu – żaden nie został nawet postawiony 
w stan oskarżenia pod zarzutem dokonania morderstwa. 

Skład socjalny stanu sędziowskiego po wojnie nie uległ w praktyce żadnej 
zmianie. Nieliczni socjaliści i Żydzi zostali skutecznie usunięci z tego środo-
wiska po 1933 roku. Poza nielicznymi przypadkami palestra nie dopuściła po 
wojnie do ich powrotu na swoje stanowiska71.

Sądownictwo Republiki Federalnej uchodziło za taki obszar życia spo-
łecznego, w  którym tendencje restauracyjne uwidoczniły się najbardziej. 
Najwyraźniejsza była też kontynuacja urzędów72. Ale tendencja ta  mocno 
też dowodzi, jak bardzo zdecydowana większość sędziów dała się wciągnąć 
w hitlerowski system prawniczy, skoro ci nieliczni o czystych rękach okazali 
się bezsilni wobec większości.

Szczególnie uderzająca była personalna kontynuacja stanowisk w Minister-
stwie Sprawiedliwości. Skład osobowy niektórych referatów pozostał całko-
wicie niezmieniony od czasów hitlerowskich. W innych wypadkach dyrekto-
rami departamentów w ministerstwie byli dawni sędziowie, którzy popełnili 

67 L. Lehmann, Legal&Opportun…, s. 4.
68 N. Frei, op.cit., s. 180.
69 Archiwum Bundestagu – Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages [dalej: 

PA-DB], Protokół posiedzenia Komisji Prawnej [dalej: P.p.KP] III/146, k. 15.
70 A. Ohe, op.cit., s. 294.
71 N. Frei, op.cit., s. 180.
72 Ibidem, s. 213.
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najgorsze czyny. Wszyscy oni tworzyli zgodne środowisko dawnych funkcjo-
nariuszy, którzy nie tylko solidarnie milczeli, ale poprzez wzajemną protekcję 
bronili się wzajemnie przed wszelkim zarzutami. Dotyczyło to w szczególności 
trudnych do odparcia dowodów odnalezionych w archiwach wschodnionie-
mieckich73. Skuteczność tej wspólnoty była niezwykła. Członkowie NSDAP 
w każdym zespole sędziowskim stanowili zdecydowaną większość. Wydaje się, 
że sądowe działania przeciwko temu środowisku z założenia były niemożliwe.

Przykładem był skład Federalnego Trybunału Sprawiedliwości. Kiedy go 
powoływano w 1950 roku, wśród 40 jego sędziów aż 27 pełniło podobne funk-
cje w III Rzeszy. Stanowili więc 68% składu sędziowskiego. Z czasem tendencja 
ta miała się umocnić i w połowie lat pięćdziesiątych 80% sędziów Federalnego 
Trybunału Sprawiedliwości było dawnymi prawnikami hitlerowskimi. Jeszcze 
w latach sześćdziesiątych było ich około 70%74. Najczęściej byli to ludzie, któ-
rzy swoje wykształcenie zawodowe zdobyli w Republice Weimarskiej, ale potem 
bez oporów pozwolili się skorumpować i aktywnie uczestniczyli w zbrodniach 
reżimu hitlerowskiego. Na przykład sędzia Federalnego Trybunału dr Otto 
Grünewald był sędzią generalnym wojsk lądowych (Amtsgruppe Heereswesen) 
Wehrmachtu. Inny sędzia generalny Wehrmachtu, dr Ernst Kanter, był kie-
rownikiem Wydziału Przestępstw Politycznych Federalnego Trybunału75. 

73 Ibidem, s. 190. 
74 A. Ohe, op.cit., s. 314.
75 D. Garbe, In Namen des Volkes?!…, s. 122. W najwyższych gremiach sądowniczych 

Republiki Federalnej było również wielu prawników podejrzewanych – ze względu na peł-
nione funkcje – o udział w zbrodniach w okupowanej Polsce. Za przykład mogą posłużyć: 
przewodniczący Wydziału Federalnego Trybunału (Senatspräsident beim Bundesgerichtshof) 
Oskar Haidinger, wcześniej sędzia Sądu Specjalnego w Łodzi (Landgerichtsrat am Sondergericht 
Lodz); sędzia Federalnego Trybunału (Bundesrichter) Franz Wessel, wcześniej sędzia sądu 
specjalnego w Krakowie (Obergerichtsrat am Sondergericht Krakau); prokurator Federalnego Try-
bunału (Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof) Walter Wagner, wcześniej prokurator Prokura-
tury Generalnej w Poznaniu (Oberstaatsanwalt beim Generalstaatsanwalt Posen); przewodniczący 
Wydziału Federalnego Sądu Administracyjnego (Senatspräsident beim Bundesverwaltungsgericht) 
Karl Bucholz, wcześniej sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu (Oberlandesgerichtsrat Posen); 
sędzia federalny w Federalnym Sądzie Administracyjnym (Bundesrichter beim Bundesverwal-
tungsgericht) Rolf Clauss, wcześniej urzędnik policyjny nadzorujący robotników przymu-
sowych (Polizeidezernent in Sachsen, zuständig für die Überwachung der Fremdarbeiter); sędzia 
federalny w Federalnym Sądzie Administracyjnym (Bundesrichter beim Bundesverwaltungsgericht) 
Eugen Hering, wcześniej funkcjonariusz SS i starosta żywiecki (Landrat); sędzia federalny 
w Federalnym Sądzie Administracyjnym (Bundesrichter beim Bundesverwaltungsgericht) Karl 
Klein, wcześniej członek rządu Generalnego Gubernatorstwa (Ministerialrat in der Regierung 
des Generalgouvernements); sędzia federalny w Federalnym Sądzie Administracyjnym (Bundes-
richter beim Bundesverwaltungsgericht) Gert Raschke, wcześniej funkcjonariusz SS odbywający 
służbę w Generalnym Gubernatorstwie (SS-Mitglied, eingesetzt im Generalgouvernement); sędzia 
federalny w Federalnym Sądzie Administracyjnym (Bundesrichter beim Bundesverwaltungsgericht) 
Rudolf Weber-Lortsch, wcześniej zastępca komendanta policji w okupowanych Katowicach 
(Stellvertretender Polizeipräsident von Kattowitz); sędzia federalny w Federalnym Sądzie Admi-
nistracyjnym (Bundesrichter beim Bundesverwaltungsgericht) Hans Walter Zinser, wcześniej 
członek rządu Generalnego Gubernatorstwa (Abgeordneter in der Regierung des Generalgouver-
nements); sędzia federalny w Federalnym Sądzie Pracy (Bundesrichter beim Bundesarbeitsgericht) 
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Podobnie dawnymi sędziami hitlerowskim obciążony był Federalny 

Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht). Co najmniej połowa z  jego 
sędziów na początku lat sześćdziesiątych miała za sobą przeszłość hitlerow-
ską i zbrodnicze wyroki na koncie76. Zwłaszcza prawnicy Wehrmachtu robili 
w powojennej rzeczywistości wielkie kariery. Zajmowali najbardziej ekspono-
wane stanowiska w Federalnym Sądzie Dyscyplinarnym (Bundesdisziplinarhof), 
Federalnym Sądzie Pracy (Bundesarbeitsgericht), Federalnym Sądzie ds. Socjalnych 
(Bundessozialgericht) czy Federalnym Trybunale Finansowym (Bundesfi nanzhof)77. 

Również sądownictwo w poszczególnych krajach związkowych wykazywało 
personalną kontynuację wywodzącą się z czasów hitlerowskich. Na przykład 
dużo dawnych członków NSDAP było po wojnie wśród sędziów w północ-
nych krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec78, m.in. Otfried 
Keller, niegdyś aktywny sędzia Wehrmachtu, był później przewodniczącym 
Sądu Okręgowego w Marburgu79.

Aby kreować wrażenie swojej nieskazitelności, dawni sędziowie III Rzeszy 
starali się w licznych apologetycznych pracach udowadniać, że pomimo naci-
sków hitlerowskiego przywództwa system sądowniczy zachował swoje wyso-
kie morale i wydawał uczciwe wyroki. Za przykład może posłużyć praca Die 
deutsche Justiz und der Nationalsozialismus (Niemiecki system prawniczy i naro-
dowy socjalizm) napisana przez przewodniczącego Federalnego Trybunału 
Sprawiedliwości Hermanna Weinkauffa80. 

Została opublikowana w 1968 roku i wycisnęła wyraźne piętno na wyobra-
żeniu społeczeństwa o sądownictwie niemieckim w III Rzeszy81.

Zdaniem Weinkauffa sędziowie w III Rzeszy znajdowali się „w tragicznym 
rozdarciu”82. Byli ofi arami systemu, który zmuszał ich do posługiwania się 
zbrodniczym prawem; nazywał ich tylko narzędziami i ofi arami manipulacji83. 
Federalny Trybunał kierowany przez Weinkauffa miał przemożny wpływ na 
ugruntowanie się takiego poglądu. Uznano autorytatywnie, że to dyktator 

Walter Schilgen, wcześniej sędzia do spraw politycznych Sądu Okręgowego w Katowicach 
(Oberlandesgerichtsrat in politischen Strafsachen in Kattowitz); sędzia w Federalnym Sądzie 
Patentowym Heinz Heyne, wcześniej sędzia Sądu Specjalnego w Radomiu (Richter am Son-
dergericht Radom); przewodniczący Wydziału Federalnego Sądu Patentowego (Senatspräsident 
beim Bundespatentgericht) Josef Ganser, wcześniej dyrektor Wydziału Prawnego przy rządzie 
Generalnego Gubernatorstwa; zob. M. von Miquel, Ahnden oder amnestieren? Westdeutsche 
Justiz und Vergangenheitspolitik in den sechziger Jahren, Göttingen 2004, s. 385–396. 

76 N. Frei, op.cit., s. 187.
77 W. Wette, op.cit., s. 269. 
78 J. Friedrich (Hrsg.), op.cit., , s. 108.
79 F. Wüllner, op.cit., s. 32. 
80 H. Weinkauff, Die deutsche Justiz und der Nationalsozialismus, Stuttgart 1968.
81 C. Fröhlich, Restauration. Zur (Un-) Tauglichkeit eines Erklärungssatzes westdeutscher 

Demokratiegeschichte im Kontext der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, w: Erfolgs-
geschichte Bundesrepublik? Die Nachkriegsgesellschaft im langen Schatten des Nationalsozialismus, 
S.A. Glienke, V. Paulmann, J. Perels (Hrsg.), Göttingen 2008, s. 36.

82 H. Weinkauff, Die deutsche Justiz…, s. 37.
83 Ibidem, s. 19. 
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i  jego najbliższe otoczenie ponosiło pełną odpowiedzialność za treść rozpo-
rządzeń niezgodnych z elementarnym poczuciem sprawiedliwości. Natomiast 
sobie prawnicy przypisywali tylko rolę instrumentu, który tę zbrodniczą dzia-
łalność łagodził. Próbowali zatem nawet kreować się na dysydentów reżimu84. 

Sędziowie oskarżali elity hitlerowskie o systematyczne mieszanie się do 
wydawanych wyroków i prowadzenie polityki eliminacji niewygodnych praw-
ników. Aby skutecznie stawiać opór reżimowi, sędziowie – przy czym obsta-
wali – nie mogli tego robić nazbyt radykalnie i musieli ciągle godzić się na 
kompromisy. Ich działalność oznaczała zawsze wybór mniejszego zła i dlatego 
nie mieli sobie nic do zarzucenia. Twierdzono konsekwentnie, że to reżim 
dążył do manipulacji systemem sądowniczym, natomiast prawnicy przeciw-
stawiali się tym usiłowaniom85.

Zgodnie z poglądami przewodniczącego Federalnego Trybunału Sprawied-
liwości Weinkauffa sądownictwo w  III Rzeszy zmuszone było trzymać się 
narzuconych ram prawnych. Zachowało swoje moralne pryncypia i niezależność 
w stosunku do reżimu, a wyroki były rzetelne o tyle, o ile było to możliwe86. 
Dlatego utrzymanie systemu sądownictwa III Rzeszy w Republice Federalnej 
Niemiec było w pełni uzasadnione i usprawiedliwione. Wysiłki Weinkauffa 
w celu zniekształcenia prawdy o sądownictwie III Rzeszy są dobrym przykła-
dem, w jaki sposób personalne kontynuacje wpływały na powojenny system 
sądowniczy w Republice Federalnej.

Najbardziej zdumiewająca była jednak udana próba ukrycia na dziesięcio-
lecia prawdziwego oblicza sądownictwa Wehrmachtu. Prawnikom związanym 
z Wehrmachtem udało się stworzyć pozory, że działalność sądownictwa woj-
skowego niczym nie różniła się od podobnych instytucji w państwach prawa. 
W wyobrażeniach społecznych sądownictwo wojskowe stało się symbolem 
sprawiedliwości, praworządności i  łagodności na tle barbarzyńskich praktyk 
reżimu hitlerowskiego.

W rzeczywistości sądy wojskowe w bezprzykładnie brutalny i bezwzględny 
sposób ukarały przynajmniej milion osób, spośród których zapewne znikomy 
procent dotyczył przestępstw o  charakterze kryminalnym87. Dla utrzyma-
nia pozorów rzekomej praworządności sądownictwa Wehrmachtu dawni 
prawnicy wojskowi stworzyli w  1950 roku Stowarzyszenie Byłych Sędziów 
Wojskowych (Verband der ehemaligen Militärjuristen). Jego inicjatorem był proku-
rator (Reichskriegsanwalt) i sędzia wojsk lądowych (Heeresgruppenrichter) Hans 
Dombrowski, przekonany faszysta i członek NSDAP od 1933 roku88.

Przy setkach tysięcy, jeśli nie milionach osób przetrzymywanych w wię-
zieniach Wehrmachtu utrzymanie w tajemnicy prawdy o faktycznym obliczu

84 W. Wette, op.cit., s. 267.
85 M. Greve, op.cit., s. 100.
86 H. Weinkauff, Die deutsche Justiz…, s. 89.
87 O. Hennicke, F. Wüllner, Über die barbarischen Vollstreckungsmethoden von Wehrmacht und 

Justiz im Zweiten Weltkrieg, w: Deserteure der Wehrmacht. Feiglinge – Opfer – Hoffnungsträger? 
Dokumentation eines Meinungswandels, W. Wette (Hrsg.), Essen 1995, s. 75.

88 W. Wette, op.cit., s. 269.
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sądownictwa Wehrmachtu nie było łatwe. Większość skazanych znała i pamię-
tała fanatyzm oprawców. Dlatego prawnicy próbowali wręcz tworzyć mit, 
jakoby w  sądownictwie wojskowym miało się znajdować szczególnie wielu 
czynnych dysydentów.

Aby utwierdzić mity na temat sądownictwa Wehrmachtu, związek daw-
nych sędziów zainicjował w 1957 roku opracowanie monografi i o historii nie-
mieckiego sądownictwa wojskowego Geschichte der deutschen Heeresjustiz. Miała 
ona być argumentem na ciągle odżywające dyskusje na ten temat. Z prośbą 
o realizację tego zadania zwrócono się do monachijskiego Instytutu Historii 
(Institut für Zeitgeschichte), który taki manuskrypt opracował już w 1960 roku89. 

Autorem monografi i był prawnik Luftwaffe Otto Peter Schwelling. Instytut 
Historii nie zgodził się jednak na wydanie pracy pod swoim szyldem, ponie-
waż zarzucano jej manipulację i  apologetyczny charakter. Autor monogra-
fi i wkrótce potem zmarł. Po jego śmierci wydania pracy podjął się profesor 
prawa z Marburga Erich Schwinge. Ogromne starania o  publikację czynił 
także Hermann Weinkauff90.

Erich Schwinge wydał pracę Ottona Petera Schwellinga pt. Die deutsche 
Militärjustitz in der Zeit des Nationalsozialismus (Niemieckie sądownictwo woj-
skowe w  czasach narodowego socjalizmu) dopiero w 1977 roku. Ponieważ 
była to pierwsza praca zajmująca się działalnością sądownictwa wojskowego 
Wehrmachtu, wpłynęła ona nie tylko na naukowe interpretacje działalno-
ści sądownictwa Wehrmachtu, ale również na jego postrzeganie społeczne. 
Monografi a była wielką manipulacją obliczoną na utwierdzanie już wcze-
śniej krążących mitów na temat sądownictwa Wehrmachtu. W  interpreta-
cji Schwingego było ono uosobieniem uczciwości i  praworządności, a  jego 
sędziowie w większości dysydentami91.

Ogłoszenie drukiem takiego opracowania ewidentnie świadczy o kulturze 
politycznej owych czasów: jeden z głównych kreatorów zbrodniczej praktyki 
sądownictwa III Rzeszy mógł w Republice Federalnej uchodzić za czołowego, 
obiektywnego eksperta w tym obszarze. A to, że był jednocześnie apologetą 
tego sądownictwa i obrońcą samego siebie – nikomu nie przeszkadzało92.

Na bezkarność środowiska złożyły się też inne, ważne powody. Wynikała 
ona w  dużym stopniu z  silnej pozycji sędziów zapisanej w  paragrafi e 93
konstytucji Republiki Federalnej Niemiec. Nadawał on Federalnemu 
Trybunałowi Konstytucyjnemu prawo weryfi kacji zgodności uchwalanych 
ustaw z konstytucją. W ten sposób sędziowie stanowili samodzielną, suwe-
renną siłę polityczną93.

W systemie politycznym Republiki Federalnej Federalny Trybunał Konsty-
tucyjny spełniał i  spełnia rolę dodatkowego podmiotu ustawodawczego.

89 Ibidem.
90 F. Wüllner, op.cit., s. 37.
91 W. Wette, op.cit., s. 270.
92 F. Wüllner, op.cit., s. 43.
93 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Deutscher Bundestag, Berlin 2010, s. 85.
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Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci Federalny Trybunał Konstytucyjny przez 
swoich przedstawicieli miał udział w  decyzjach politycznych i wpływał na 
politykę państwa. W pewnym sensie przejmował nawet kompetencje parla-
mentu, sygnalizując, które ustawy zamierza zakwestionować. Jednocześnie 
konstytucja zapewniła sędziom samodzielność i niezawisłość w decyzjach.

Wzmocnienie systemu sądowniczego za czasów Adenauera było po czę-
ści reakcją na pogwałcenie elementarnych zasad państwa prawa w  reżimie 
hitlerowskim. Dodatkowym czynnikiem umacniającym pozycję sędziów były 
hierarchiczne, autorytarne struktury administracji państwowej. Z takim pań-
stwem sędziowie mogli się łatwo identyfi kować i pozostawać wobec niego 
lojalnymi, umacniało to ich pozycję, ponieważ stali się ważnymi fi larami 
nowego porządku politycznego94.

I  rzeczywiście, bez przyzwolenia elit politycznych Republiki Federalnej 
bezkarność dawnych sędziów hitlerowskich byłaby całkowicie niemożliwa. 
Ich postawa w oczywisty sposób zależna była od kultury politycznej realiów 
tamtych czasów. Bundestag miał dostatecznie dużo instrumentów, aby w tę 
praktykę sądowniczą w każdej chwili zaingerować. 

Nic więc dziwnego, że na ewentualną krytykę wyroków przez środowiska 
polityczne sędziowie reagowali szczególnie wrażliwie. Próby takie dyskredy-
towano argumentacją, że podobne praktyki wpływania na kształt wyroków 
miały już miejsce w  III Rzeszy. I przypominano wtedy politykom, że inge-
rencja w niezawisłe wyroki podważa fundamenty demokratycznego państwa. 
Przy każdej okazji podkreślano też apolityczny charakter elit prawniczych95.

Zdeklarowanym sojusznikiem sędziów faszystowskich był również wie-
loletni minister sprawiedliwości w  rządzie Szlezwika-Holsztynu Bernhard 
Leverenz. Wykazywał pełne zrozumienie dla radykalnych kar, których celem 
było wymuszenie dyscypliny w III Rzeszy. Ich stosowanie, zdaniem ministra, 
było uzasadnione również w stosunku do politycznych przeciwników reżimu 
hitlerowskiego96. 

Leverenz reprezentował pogląd, że ani nieuwaga, ani niedbalstwo, ani 
zaniechanie obowiązków służbowych czy domniemana premedytacja nie 
są wystarczającymi argumentami, by postawić sędziego w  stan oskarżenia. 
Minister uważał, że prawnicy III Rzeszy działali w  ramach obowiązującego 
wówczas systemu wartości i norm. III Rzesza była państwem suwerennym, 
dlatego nie ma możliwości podważania wyroków wydawanych w jej imieniu97.

Twierdzenia o nieskazitelnej uczciwości sędziów III Rzeszy nie wpadały jed-
nak w medialną próżnię. Tym bardziej że praktyki sądownictwa hitlerowskiego

94 K. Sontheimer, Deutschland zwischen Demokratie und Antidemokratie. Studien zum poli-
tischen Bewußtsein der Deutschen, München 1971, s. 251.

95 H. Wrobel, Verurteilt zur Demokratie. Justiz und Justizpolitik in Deutschland 1945–1949, 
Heidelberg 1989, s. 226.

96 B. Leverenz, Die Verantwortlichkeit des Richters und Staatsanwalts für die Anwendung und 
Auslegung der Gesetze des Nationalistischen Staates, „Deutsche Richterzeitung” 1960, nr 6, 
s. 170 i nn.

97 Ibidem. 
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stały się z czasem ulubionym tematem propagandy NRD. Historycy wschod-
nioniemieccy mieli dostęp do wielu kompromitujący informacji, które zacho-
wały się we wschodnioberlińskich i  radzieckich archiwach. Działalnością 
sędziów Republiki Federalnej Niemiec w  czasach III Rzeszy zajmował się 
w NRD Komitet ds. Zjednoczenia Niemiec (Ausschuß für die Deutsche Einheit), 
którym kierował profesor Albert Norden. 

To właśnie Norden w maju 1957 roku zaprezentował w Berlinie zdumio-
nym dziennikarzom broszurkę pt. Gestern Hitlers Blutrichter, heute Bonner Justiz-
-Elite (Wczoraj hitlerowscy zbrodniarze, dzisiaj elita bońskiego sądownictwa). 
Wymieniono w niej z imienia i nazwiska 188 prawników pełniących wysokie 
stanowiska sędziów i prokuratorów w Republice Federalnej. Zawierała niepod-
ważalne dowody, że wszyscy oni w czasach III Rzeszy dopuścili się zbrodni 
wojennych. W późniejszym okresie na listach pochodzących z NRD znalazło 
się około 1000 prawników hitlerowskich, którzy w Republice Federalnej bez 
przeszkód dalej uprawiali swój zawód98. W zestawieniach sporządzonych przez 
historyków wschodnioniemieckich widniały również 32 nazwiska sędziów 
Federalnego Trybunału Sprawiedliwości99.

Profesor Norden swoimi publikacjami próbował dowodzić, że przemiany 
w Republice Federalnej są powierzchowne i że państwo to zachowało niezmie-
nione struktury władzy od czasów III Rzeszy. Środowisko sędziów niezbicie 
zaświadczało o ciągłości elit hitlerowskich. Opracowania profesora Nordena 
zyskały szeroki międzynarodowy rozgłos i skompromitowały rządy Konrada 
Adenauera. Miały tak silny oddźwięk, że przemysłowcy skarżyli się, iż szkodzą 
one nawet interesom eksportu niemieckiego. Nic więc dziwnego, że bońskie MSZ 
zwróciło się do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o pomoc w tej sprawie100.

Ówczesny minister sprawiedliwości, Hans-Joachim von Merkatz z DP, 
odmówił jednak współpracy. Twierdził, że pomówienia z Berlina Wschodniego 
są tylko propagandą obliczoną na kompromitację Republiki Federalnej. Wyraził 
również przekonanie, że zajmowanie się tą sprawą oznacza zagrożenie stabil-
ności politycznej państwa i dlatego należy ją zignorować. Natomiast prośby 
rządu brytyjskiego o wyjaśniania w tej kwestii von Merkatz uznał za miesza-
nie się w wewnętrzne sprawy Republiki Federalnej Niemiec101.

Podobnie zareagował ówczesny minister spraw wewnętrznych Gerhard 
Schröder z  CDU. Zwracał uwagę, że Komitet ds. Zjednoczenia Niemiec 
jest propagandową instytucją rządu wschodnioniemieckiego, dlatego jego 
publikacje nie służą wyjaśnianiu prawdy, tylko z  założenia, kompromitacji 

98 N. Frei, op.cit., s. 166.
99 Ibidem, s. 187. 
100 Uczynił to 15 lipca 1957 r. ówczesny dyrektor Departamentu Europa Zachodnia 

(Abteilungsleiter „West I Europa”) w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Karl 
Carstens: BA-K, B. 141/33726; Karl Carstens (CDU) w latach 1979–1984 był prezydentem 
Republiki Federalnej Niemiec.

101 Informacja sporządzona przez przez rzecznika Ministerstwa Sprawiedliwości (Der 
Sprecher des Bundesjustizministeriums) 3 sierpnia 1957 r. po rozmowie z ministrem Hansem-
-Joachimem von Merkatzem – zob. BA-K, B. 141/33726. 
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Republiki Federalnej102. Ostatecznie rząd Konrada Adenauera postanowił, że 
w  tej sprawie nie będzie żadnych dochodzeń, a  tym bardziej kontaktów ze 
stroną wschodnioniemiecką103. Taką decyzję podjęto, mimo że rząd w Berlinie 
Wschodnim przekazał stronie zachodnioniemieckiej oryginały dokumentów 
niepodważalnie obciążających prawników zachodnioniemieckich104.

Mimo niewątpliwej winy prawników wskazanych przez profesora Nordena 
nikt z Ministerstwa Sprawiedliwości w Bonn nie sugerował im nawet moż-
liwości odejścia z  zajmowanych stanowisk – co również było wymownym 
symptomem kultury politycznej czasów powojennych. Wręcz przeciwnie, 
całkowicie ignorowano kryminalny wymiar tychże zbrodni, zadowalając się 
wyjaśnieniami oskarżonych prawników, że działali zgodnie z obowiązującym 
w III Rzeszy prawem105.

Sprawa nie była jednak taka łatwa do zignorowania i często poruszano ją 
w mediach. Inicjatorem największego skandalu okazał się student Reinhard 
Strecker. Przy współpracy organizacji studenckiej (Sozialistischer Deutscher 
Studentenbund – SDS), zbliżonej wówczas do SPD, zorganizował wystawę 
na temat sądownictwa III Rzeszy. Nosiła tytuł „Ungesühnte Nazijustiz” 
(Nieukarane sądownictwo faszystowskie), a  jej pierwsza prezentacja odbyła 
się w  Karlsruhe 27 listopada 1959 roku. Eksponaty pochodziły z  Berlina 
Wschodniego. Pokazano niepodważalne dokumenty poświadczające zbrodnie 
wojenne, których dopuścili się funkcjonujący wówczas w Republice Federalnej 
sędziowie i urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości. Wystawa została poka-
zana później na dziewięciu niemieckich uniwersytetach. Prawie za każdym 
razem dochodziło do napięć między studentami i kierownictwem uniwersy-
tetów, które za wszelką cenę chciały przeszkodzić jej prezentacji106.

Konfl ikt wokół tej sprawy był kolejnym przykładem ścierania się w Republice 
Federalnej kultury politycznej realiów i kultury politycznej symbolicznej. Media 
wykazały duże zainteresowanie wystawą, telewizja wyemitowała rozmowę 
ze Streckerem. Hamburski tygodnik „Der Spiegel” wydrukował cześć przed-
stawionych na wystawie dokumentów. Problemy, jakie władze uczelniane 
robiły studentom usiłującym pokazać wystawę na ich uczelniach, stały się 
jej bardzo dobrą reklamą – temat wywoływał w mediach ciągle nowe dysku-
sje. W wyniku tych wydarzeń udało się nawet zainteresować sprawą cześć
opinii publicznej107.

Jednak mimo oczywistych dowodów zdecydowana większość społeczeń-
stwa zignorowała kompromitujące informacje na temat ówczesnych sędziów. 
Zademonstrowała swoją lojalność i wierność wobec autorytarnych rządów 

102 Pismo ministra Gerharda Schrödera z 21 stycznia 1958 r. do ministra spraw zagra-
nicznych Heinricha von Brentano – zob. BA-K, B. 141/33726.

103 PA-DB, P.p.p. III/56 z 22 stycznia 1959 r., k. 3061. 
104 Prokurator generalny Niemieckiej Republiki Demokratycznej przekazał je 21 grud-

nia 1959 r. ministrowi sprawiedliwości Badenii-Wirtenbergii – zob. BA-K, B. 141/33727.
105 N. Frei, op.cit., s. 187.
106 Ibidem, s. 193. 
107 [Red.], NS-Richter. Auf Photokopien, „Der Spiegel” 1960, nr 3, s. 31. 
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Konrada Adenauera, ale pokazała również głęboką i powszechną obojętność 
wobec zbrodni III Rzeszy. 

Co znamienne, środowiska polityczne również nie podjęły dyskusji na ten 
temat. I tak w obawie o głosy swoich wyborców SPD zdystansowała się od tej 
wystawy. Nawet wyrzuciła ze swoich szeregów studentów SDS, którzy brali 
udział w  jej przygotowaniach108. To dowód, że sympatie nawet lewicowego 
elektoratu znajdowały się wówczas po stronie zbrodniarzy faszystowskich, 
a nie ich ofi ar. 

Sprawa zakończyła się w  niecodzienny sposób. Wystawę pokazano 
w Londynie, gdzie wzbudziła wielkie poruszenie. Reinharda Streckera zapro-
szono nawet na posiedzenie Komisji Prawnej parlamentu brytyjskiego, a posło-
wie z wielkim zainteresowaniem zapoznali się ze zgromadzonym przez niego 
materiałem dowodowym, kompromitującym urzędujących zachodnioniemiec-
kich sędziów i prokuratorów109. Międzynarodowy skandal nie wpłynął na kul-
turę polityczną realiów Republiki Federalnej. Tym bardziej na zmianę polityki 
Niemiec Zachodnich wobec dawnych zbrodniarzy w sędziowskich togach.

Wydaje się, że najważniejszym celem, jaki wówczas stawiały sobie wła-
dze było zapewnienie sądownictwu Republiki Federalnej elementarnej wia-
rygodności. Charakterystyczna jest tu postawa Fritza Schäffera, federalnego 
ministra sprawiedliwości w  latach 1957–1961, który sam niegdyś był więź-
niem hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Ponieważ system sądowniczy 
Republiki Federalnej Niemiec składał się w praktyce z tych samych ludzi co 
w czasach III Rzeszy, minister Schäffer musiał za wszelką cenę wyciszyć ewen-
tualne oskarżenia wobec całego środowiska. Starano się ograniczać informacje 
o działalności sądownictwa z poprzedniej epoki i nie dopuszczać, by docierały 
one do powszechnej wiadomości110.

Fritz Schäffer uważał, że nie należy dopuszczać do dyskusji na temat prze-
stępstw sędziów w III Rzeszy, ponieważ podważa to zaufanie do sądownictwa. 
Niemniej i on stał na stanowisku, że sędziowie, na których ciążyły szczególnie 
poważne zarzuty, nie powinni prowadzić spraw karnych111.

Nic też dziwnego, że ministerstwo zawsze starało się konsekwentnie bronić 
prawników nawet przed samymi dochodzeniami. Kiedy w 1958 roku powołano 
Centralę Krajowych Administracji Wymiaru Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia 
Zbrodni Narodowosocjalistycznych (Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen 
zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen) w Ludwigsburgu, to w  jedno-
znaczny sposób zakazano pracującym tam prawnikom zbierania jakichkolwiek 
informacji na temat zbrodni sądowych popełnionych przez prawników niemiec-
kich. W sprawę tę angażował się osobiście minister Schäffer, który również 
wykluczał prowadzenie takich dochodzeń przez ten urząd. Uzasadniał to tym, 

108 Ibidem. 
109 BA-K, B. 141/33728, Pismo dyplomaty Rittera do centrali MSZ w Bonn z 30 kwiet-

nia 1960 r.
110 BA-K, B. 141/33770, Bd. 2, k. 77 i nn., Protokół 27 konferencji ministrów spra-

wiedliwości w Bad Harzburg.
111 Ibidem. 
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że instytucja ta „miała wyjaśniać najgorsze zbrodnie, do których w żadnym 
wypadku nie można zaliczyć zbrodni sądowych”112. 

Ale w państwie, w którym media były niezależne, trudno było przemil-
czać dawne zbrodnie sędziów hitlerowskich. Tym bardziej że propaganda 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej dbała o to, by temat był ciągle  aktual ny. 
Raz po raz demaskowano czołowych prawników Republiki Federalnej. Na 
przykład historycy z Berlina Wschodniego wywołali skandal wokół prokuratora 
generalnego Republiki Federalnej Niemiec Wolfganga Immerwahra Fränkla. 
Wkrótce po jego nominacji ujawnili tak kompromitujące fakty na jego temat, 
że musiał zrezygnować z tego stanowiska113.

Sprawa sędziów, którzy dopuścili się czynów zbrodniczych, stała się też 
z czasem przedmiotem dyskusji w Bundestagu. Od grudnia 1959 roku Komisja 
Prawna Bundestagu prowadziła serię poufnych narad, w czasie których szu-
kano rozwiązań tego problemu. Na jednym z zebrań omawiano na przykład 
sprawę sędziego, który w czasie wojny skazał na śmierć Polaka, który dopu-
ścił się uszkodzenia własności Wehrmachtu. Czyn ten polegał na lekkim zra-
nieniu w ucho owczarka niemieckiego trzymanego w jednostce Wehrmachtu. 
Prawnik pełnił dalej swoje obowiązki sędziowskie w RFN. W tym wypadku 
posłowie przyznali, że osoby wydające takie wyroki nie powinny dalej pełnić 
swoich obowiązków114. Na jednym z  kolejnych posiedzeń Komisji Prawnej 
Bundestagu zaproponowano poszukiwanie rozwiązania umożliwiającego im 
jak najszybsze przejście w stan spoczynku. Proponowano, by stworzyć regu-
lację prawną, która obniżyłaby sędziom emerytury, jeśli dobrowolnie nie zre-
zygnują z pełnienia swoich obowiązków115.

Teraz wspólnie poszukiwano sposobów, aby zmusić skompromitowanych 
sędziów do odejścia w stan spoczynku. W lutym 1961 roku inicjatywę podjęli 
krajowi ministrowie sprawiedliwości, którzy obawiali się dalszych kompro-
mitacji środowiska prawniczego w Republice Federalnej116.

W  tym samym miesiącu Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało 
Komisję Prawną Bundestagu, że w środowiskach prawniczych przeprowadzono 
liczne dochodzenia. W ich wyniku zadecydowano o zawieszeniu w obowiąz-
kach 43  sędziów i prokuratorów, którym dowiedziono popełnienie zbrodni 
w III Rzeszy117.

W Bundestagu dojrzewało przekonanie, że skompromitowani prawnicy 
nie mogą szkodzić społecznemu postrzeganiu sądownictwa w Niemczech 
Zachodnich. Poszukiwano więc sposobów dyskretnego usunięcia ich ze sta-
nowisk publicznych. Nigdy jednak nie rozważano możliwości wyciągnięcia 

112 PA-DB, P.p.KP III/87, k. 17, Wypowiedź ministra Schäffera na posiedzeniu Komisji 
Prawnej Bundestagu.

113 L. Lehmann, Legal&Opportun…, s. 15.
114 PA-DB, P.p.KP III/87, k. 24 i nn.
115 PA-DB, P.p.KP III/146, k. 76 i nn.
116 N. Frei, op.cit., s. 194.
117 BA-K, B. 141/33728, Informacja przygotowana na posiedzenie Komisji Prawnej 

Bundestagu z 22 lutego 1961 r.
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w stosunku do nich konsekwencji karnych za popełnione zbrodnie. Najgorszą 
karą, jaka mogła tych zbrodniarzy spotkać, było odejście w  stan spoczynku 
z zachowaniem pensji w pełnej wysokości do końca życia118.

Kwestia sędziów w  służbie III Rzeszy stała się znowu tematem obrad 
Komisji Prawnej Bundestagu 29 maja 1961 roku. Rozważano nawet przymu-
sowe wysłanie ich w stan spoczynku. Większość członków Komisji opowie-
działa się jednak za rozwiązaniem kompromisowym. Postanowiono dokonać 
takich zmian w ustawie o systemie sądowniczym, które umożliwiłyby wcze-
śniejsze odejście w stan spoczynku. Wykluczono jednak konsekwencje karne 
czy nawet dyscyplinarne119.

Bundestag zajął się tą sprawą na plenarnym posiedzeniu 14 czerwca 1961 
roku. Uchwalono wówczas ustawę o sędziach (Deutsches Richtergesetz), w której 
znalazł się paragraf 111. Jego zapisy umożliwiły wszystkim byłym prawnikom 
z okresu III Rzeszy przejście w stan spoczynku przy zachowaniu pełnej pensji. 
Ustawa określiła również ostateczny termin składnia wniosków w  tej spra-
wie i zwracała uwagę, że każdy powinien być świadom swojego obowiązku 
ustąpienia ze służby państwowej120.

Była to procedura ukryta przed szeroką opinią publiczną i poza jakąkolwiek 
kontrolą normatywną. To znaczy, że miała się opierać wyłącznie na poczuciu 
odpowiedzialności sędziów i nie zawierała żadnych mechanizmów przymusu. 
Dotyczyła też sędziów najbardziej obciążonych współpracą z reżimem121.

Większość z tych sędziów nie chciała się pogodzić z utratą prestiżowych 
stanowisk, tym bardziej że przedwczesne odejście w stan spoczynku odbierane 
było wówczas jako oczywiste przyznanie się do winy. Dlatego też w 1962 roku 
z możliwości tej skorzystało zaledwie 149 sędziów i prokuratorów122.

Obserwatorzy zainteresowanych państw pilnie śledzili ten problem. 
Początkowo wydawało się, że nowe odkrycia w NRD są mało prawdopo-
dobne. Tym bardziej że większość sędziów osiągnęła w międzyczasie natu-
ralny wiek emerytalny. Po przebadaniu akt Sądu Specjalnego w Warszawie 
okazało się, że liczba obciążonych współpracą z III Rzeszą sędziów gwałtow-
nie wzrosła. W niektórych doniesieniach prasowych mówiło się, że miało ich
być około 700123.

Mimo wszystkich obaw związanych z kompromitacją nie tylko środowiska 
sędziów, ale i elit politycznych, które stan ten akceptowały, nic więcej w tej 
sprawie się nie wydarzyło. Problem rozwiązał się sam w miarę upływu czasu, 
kiedy to sędziowie z wojenną przeszłością odeszli na emeryturę.

118 PA-DB, Protokół posiedzenia parlamentarnego [dalej: P.p.p.] III/162 z 14 czerwca 
1961 r., k. 9380 i nn.

119 PA-DB, P.p.KP III/149, k. 16.
120 PA-DB, P.p.p. III/162, 14 czerwca 1961, k. 9380 i nn.; tekst ustawy: „Bundesge-

setzblatt” 1961, s. 1665–1682. 
121 PA-DB, druk III/2785, k. 24 i nn.
122 L. Lehmann, Legal&Opportun…, s. 32.
123 L. Lehmann, Mit dem Dolch unter der Robe. Wie lange sollen belastete Juristen noch 

amtieren?, „Die Zeit” 1965, nr 11, s. 3. 
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Zaniechanie prawnego rozliczenia zbrodni sądowych spowodował brak 

uświadomienia sobie tych zbrodni w  społeczeństwie niemieckim. Zdaniem 
Joachima Perelsa obecność byłych prawników w  strukturach nowego pań-
stwa uszkodziła demokratyczny system Republiki Federalnej. Długo bowiem 
akceptowano wiele despotycznych form traktowania społeczeństwa i sposo-
bów myślenia z czasów narodowego socjalizmu. Postrzegano je jako oczywi-
ste i dalej je stosowano124.

Re a s u m u j ą c :  Cóż może bardziej stanowić o ciągłości kultury politycznej 
w Republice Federalnej, aniżeli podniesienie najbardziej skompromitowanej 
i konserwatywnej grupy zawodowej do rangi cenzora rzeczywistości społecz-
nej. W naturalny sposób prowadziło to do restauracji dawnego, elitarnego 
systemu wartości i autorytarnych rządów, a więc modelu Subject Culture.

A  to odpowiadało polityce Konrada Adenauera, który dążył do stworze-
nia państwa efektywnie i  sprawnie zarządzanego. Z  tego punktu widzenia 
poparcie środowisk sędziów miało zasadnicze znacznie. Prawnicy stanowili 
też jądro systemu urzędniczego i wywierali ogromny wpływ na jego nastroje. 
Stąd też środowiska te należały i należą do jednych z najbardziej kluczowych 
w Republice Federalnej. Nie bez znaczenia były ich wpływy nieformalne. 

Oprócz tego nowy system nadał sędziom i ich niezależności istotną rolę 
polityczną. Na przykład Federalny Trybunał Konstytucyjny był ważnym fi la-
rem procesów legislacyjnych i miał znaczący wpływ na życie polityczne. 
Z tego też zapewne wynikał konformizm elit władzy wobec systemu sądow-
niczego. A kanclerz miał w tym swój polityczny interes, by umacniać społeczne 
przekonanie o  nienagannej uczciwości aparatu sądowniczego i  pracujących
w nim ludzi. 

Sędziowie posiadali dostatecznie wiele instrumentów, aby tworzyć inter-
pretacje prawne zapewniające im bezkarność. W imię interesów środowisko-
wych prawnicy przyczynili się do uznania legalności poważnej części systemu 
prawnego III Rzeszy w Republice Federalnej. Bundestag mógł w każdej chwili 
przerwać tę praktykę. Przyzwolenie elit politycznych na takie manipulacje było 
niezwykłym dowodem atrakcyjności modelu Subject Culture.

Najbardziej zdumiewająca jest jednak postawa społeczeństwa niemiec-
kiego. Na skutek propagandowych działań agend rządu NRD zbrodnie sądowe 
III Rzeszy musiały być znane każdemu zainteresowanemu w  Niemczech 
Zachodnich. Faktów tych nie przyjmowano jednak do wiadomości, co było 
niezwykłym dowodem utrzymującej się kultury politycznej spełniającej kryte-
ria Subject Culture. To nie był przypadek. Społeczeństwo realizujące ten model 
dzieliło się na dwie podstawowe kategorie – rządzących i poddanych. 

Szerokie masy społeczne zajęte były najpierw odbudową kraju, a potem 
pomnażaniem dobrobytu. Zgodnie z założeniami modelu Subject Culture nie 
były zainteresowane udziałem w systemie władzy. Nie mogły więc dążyć do 

124 J. Perels, Recht und Autoritarismus. Beiträge zur Theorie realer Demokratie, Baden-Baden 
2009, s. 19.
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demontażu tych środowisk, które postrzegały jako fundament i podmiot pań-
stwa. A do nich niewątpliwe należał stan sędziowski. 

Wiarą w  rzetelność systemu sądowniczego zainteresowani byli więc nie 
tylko sami sędziowie, ale również elity polityczne i społeczeństwo. A istotnym 
warunkiem utrzymania tego złudzenia było przekonanie o słuszności wyro-
ków politycznych III Rzeszy, a tym samym fi kcji o kryminalnym charakterze 
działań dysydentów. Będzie o tym mowa w dalszych rozdziałach.



Rządy alianckie dobrze znały ogrom zbrodni popełnionych przez III Rzeszę. 
Stany Zjednoczone już od jesieni 1944 roku przygotowywały procedury aresz-
towania i karania zbrodniarzy hitlerowskich. Wobec wszystkich funkcjonariu-
szy NSDAP, począwszy od kierowników podstawowych organizacji partyjnych, 
urzędników wyższego szczebla, ofi cerów sztabowych, wyższych ofi cerów SS, 
kierownictwa SA i  organizacji młodzieżowej NSDAP (Hitlerjugend) zarzą-
dzono stosowanie automatycznego aresztu. Z  założenia internowani mieli 
być wszyscy funkcjonariusze policji bezpieczeństwa, kryminalnej i porządko-
wej, gestapo, służby bezpieczeństwa SS (SD), członkowie wszelkiego rodzaju 
służb specjalnych1.

Alianci początkowo nie zamierzali dopuścić do procedur karania zbrodnia-
rzy hitlerowskich samych Niemców. Wynikało to z kilku przyczyn. Jedną z nich 
były niewątpliwie fatalne doświadczenia zdobyte przez aliantów w podobnej 
sytuacji po I wojnie światowej. Wtedy, na prośbę pokonanych, zgodzili się, 
by obywateli Niemiec, którzy w czasie wojny dopuścili się zbrodni na jeńcach 
oraz ludności cywilnej, osądził Sąd Republiki Weimarskiej. Alianci przekazali 
wówczas sądowi niemieckiemu listę 900 oskarżonych. Proces przeciwko nim 
odbył się na przełomie lat 1921 i 1922 w Lipsku. Ale sąd skazał tylko 10 osób, 
co alianci odczytali jako złamanie wcześniej zawartej umowy. Alianci prze-
konali się, że Niemcy nie są uczciwym partnerami. To doświadczenie miało 
bardzo poważny wpływ na decyzję o sposobie ukarania zbrodniarzy po II woj-
nie światowej i przygotowania do procesu w Norymberdze2. Dla polityków 
amerykańskich ważne było także jednoznaczne potępienie grabieżczych wojen 
i zapowiedź bezwzględnego karania podobnych w przyszłości3.

1 G. Hammermann, Verteidigungsstrategien der beschuldigten in den Dachauer Prozessen und 
im Internierungslager Dachau, w: Dachauer Prozesse. NS-Verbrechen vor amerikanischen Militärge-
richten in Dachau 1945–1948. Verfahren, Ergebnisse, Nachwirkungen, L. Eiber, R. Sigel (Hrsg.), 
Göttingen 2007, s. 86.

2 A. Weinke, Alliierter Angriff auf die nationale Souveränität? Die Strafverfolgung von Kriegs 
– und NS-Verbrechen in der Bundesrepublik, der DDR und Österreich, w: Transnationale Vergangen-
heitspolitik. Der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, 
N. Frei (Hrsg.), Göttingen 2005, s. 43.

3 Ibidem, s. 44.
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Jednak Amerykanie zamierzali wykorzystać tę sprawę przede wszystkim 

do własnych rozgrywek politycznych. Wojna w Europie nie była popularna 
w USA. Procesy zbrodniarzy hitlerowskich miały stać się argumentem, którym 
administracja amerykańska chciała przekonać sceptycznie nastawioną część 
społeczeństwa do słuszności decyzji o  interwencji w Europie. Dlatego pod-
kreślenie moralnej odpowiedzialności społeczeństwa niemieckiego za wyda-
rzenia podczas wojny i wyeksponowanie zbrodni III Rzeszy wydawało się 
słuszną strategią4.

Prawnikom amerykańskim zależało w przede wszystkim na zebraniu takiego 
materiału, który by w  zrozumiały sposób uświadomił rozmiar zbrodni nie-
mieckich. Z propagandowego punktu widzenia przedstawiane w Norymberdze 
dowody miały być wiarygodne i przekonujące. A ponieważ medialny cel tych 
dochodzeń mógł być szybko zdemaskowany, w  dochodzeniach nie mogli 
uczestniczyć prokuratorzy niemieccy. Prawnicy USA przygotowywali bezpre-
cedensowe sądowo-pedagogiczne widowisko, które obliczone było zarówno 
na walkę wyborczą w USA, jak i resocjalizację społeczeństwa niemieckiego5.

Proces w Norymberdze nie do końca spełnił założone oczekiwania. Szybko 
okazało się, że ukarani zbrodniarze byli przypadkowi. Dygnitarzy III Rzeszy, 
którzy mieli na sumieniu równie wielkie zbrodnie co ukarani, było znacznie 
więcej. Przeprowadzenie kolejnych procesów okazało się jednak niemożliwe 
ze względu na coraz poważniejsze rozbieżności między aliantami zachodnimi 
a Związkiem Radzieckim. Prawo okupacyjne umożliwiało jednak sojusznikom 
prowadzenie w ich strefach procesów przeciwko zbrodniarzom6.

Zgodnie z założeniami przyjętymi wiele miesięcy wcześniej, latem 1945 roku
alianci zachodni rozpoczęli masowe aresztowania elit faszystowskich. Zatrzy-
mali i  umieścili w  obozach internowania około 250 tys. osób związanych 
wcześniej z reżimem7. Niektórych zatrzymano tylko na kilka tygodni, innych 
nawet na trzy lata. Najczęściej byli przetrzymywani na terenach byłych obozów 
koncentracyjnych, które miały ku temu odpowiednią infrastrukturę. Hitlerowcy 
byli tam jednak niewspółmiernie lepiej żywieni i poddani łagodniejszej dys-
cyplinie niż ich więźniowie sprzed 8 maja 1945 roku8.

Jako przykład może posłużyć obóz w Dachau. Był on, co prawda, tylko 
jednym z 46 obozów internowania przedstawicieli elit niemieckich, ale bodaj 
tym najważniejszym. Funkcjonował od lipca 1945 do sierpnia 1948 roku9. 
Przetrzymywano tam m.in. Helmuta Sündermanna, który jako szef prasowy 

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 N. Frei, Transnationale Vergangenheitspolitik. Der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern 

in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Göttingen 2006, s. 13.
7 P. Reichel, Vergangenheitsbewältigung in Deutschland. Die Auseinandersetzung mit der NS-

-Diktatur von 1945 bis heute, München 2001, s. 31; zob. także: W. Borodziej, Podobne czy różne 
przypadki odpowiedzialności – totalitaryzmy rodzimy i narzucony – nazizm i sowietyzm w Niemczech, 
w: Ofi ary czy współwinni. Nazizm i sowietyzm w świadomości historycznej, Warszawa 1997, s.108. 

8 N. Frei, 1945 und wir. Das Dritte Reich im Bewußtsein der Deutschen, München 2005, s. 29.
9 G. Hammermann, op.cit., s. 87. 
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Adolfa Hitlera był, obok Josepha Goebbelsa, najważniejszym propagandystą 
III Rzeszy; byłego naczelnika (Gauleiter) Tyrolu Franza Hofera; namiestnika 
Rzeszy (Reichsstatthalter) w Steinmarku dr. Siegfrieda Uiberreithera czy byłego 
starostę powiatu Moers dr. Karla Bubenzera10. W Dachau więziono również 
wielu innych wysokich urzędników państwa hitlerowskiego i czołowych funk-
cjonariuszy SS, gestapo i różnych formacji policji11.

Niewątpliwym błędem prawników amerykańskich sprawujących kontrolę 
nad obozem było wspólne przetrzymywanie poważnych zbrodniarzy z prze-
stępcami. Trwało to całymi miesiącami i internowanych nikt nawet nie przesłu-
chiwał. W ten sposób powstało wrażenie, że bezprawnie odebrano im wolność, 
a ich rodzinom podstawy egzystencji. Z czasem więźniowie nabrali przekona-
nia, że nie chodzi tu o sprawiedliwość, tylko o polityczną zemstę zwycięzców12. 

W obozowym samorządzie w naturalny sposób przywództwo objęły osoby, 
które w  już reżimie hitlerowskim należały do elit władzy. To oni tworzyli 
teraz obozową „arystokrację”, która miała decydujący wpływ na obsadza-
nie niższych stanowisk. Tych najbardziej skompromitowanych zbrodniarzy 
łączyła nie tylko ideologia faszystowskiej wspólnoty, ale również przekonanie 
o własnej martyrologii w imię narodowego interesu. Uważali się w dalszym 
ciągu za wybrańców narodu i stąd czerpali przekonanie o swoim prawie do 
wydawania nieznoszących sprzeciwu poleceń. Subiektywne poczucie krzywdy 
wśród internowanych wykorzystywano natomiast do umacniania faszystow-
skiej ideologii13.

Członkowie obozowej arystokracji zwalczali jednocześnie osoby próbu-
jące się dystansować od faszyzmu. Podsycali niezadowolenie i demonizowali 
restryktywne elementy internowania. Przede wszystkim obozowa arystokra-
cja skutecznie zapobiegała wszelkim próbom przyznania się do swojej winy 
– byłoby to bowiem jednoznaczne z moralnym obciążeniem innych14. 

Amerykańskim władzom znane były nieprawidłowości w obozie. Ale tak 
długo, dokąd nie szkodziły one bezpieczeństwu w obozie i nie zarejestrowano 
wielu ucieczek, nie interweniowały15. Na taki stan zwracał uwagę ówcze-
sny minister spaw wewnętrznych Bawarii Josef Seifried: „Szczególnie dawni 
dowódcy SS i wysocy dygnitarze III Rzeszy utrzymują ze sobą bliskie polityczne 
kontakty i prowadzą w obozie intensywną propagandę w faszystowskim duchu. 
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że to oni decydują o podziale środków żyw-
ności, przydziałach obozowych czynności, a przede wszystkim o kolejności 
opracowywanych akt osobowych. W  obozie pełną kontrolę nad podaniami 
o zwolnienie mają dawni dowódcy SS. To oni współdecydują o losach kolegów.

10 Ibidem, s. 96.
11 L. Niethammer, Die Mitläuferfabrik. Die Entnazifi zierung am Beispiel Bayerns, Berlin–

Bonn 1982, s. 551 i nn.
12 G. Hammermann, op.cit., s. 95.
13 G. Naumann, Besiegt und „befreit”. Ein Tagebuch hinter Stacheldraht in Deutschland, 

1945–1947, Leoni am Starnberger See 1984, s. 141, 158.
14 G. Hammermann, op.cit., s. 96.
15 Ibidem. 
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W najgorszej sytuacji są więźniowie, którzy opowiadali się głośno za demo-
kratyzacją życia publicznego czy nawet wyrażali wątpliwości co do słuszności 
faszystowskich poglądów. Takie osoby są szykanowane, bite, a nawet więzione 
w karcerach”16.

Obozowi arystokraci starali się przy tym stwarzać pozory całkowitej nie-
winności. Jako przykład posłużyć może były funkcjonariusz SD w Warszawie 
i  Lublinie, radca kryminalny (Reichskriminaldirektor) Heinrich Miller. Czytał 
chętnie kolegom obozowym fragmenty swoich literackich nowel, jednak 
nigdy nie wspominał w nich o swojej działalności w Polsce, a  tym bardziej 
o masowych morderstwach, za które on i  jemu podporządkowane służby
były odpowiedzialne17.

Redaktorem naczelnym gazetki obozowej był wspomniany wcześniej 
Helmuth Sündermann, a jego zastępcą Kurt Oberdorfer. Oberdorfer był wcze-
śniej kierownikiem wydziału kultury w administracji okręgu Sudety i pracow-
nikiem wydziału szkoleń ideologicznych SS. W gazetce drukowano artykuły, 
których autorzy stylizowali się na naiwnych idealistów – mieli bezwiednie 
ulec ideologii Hitlera i  poczuciu obowiązku. Na jej łamach denazyfi kacja 
przedstawiana była jako akt zemsty aliantów, a  internowanie jako bezpra-
wie. Jeden z  byłych SS-manów Franz Weiss pisał tam m.in.: „Za 7 mie-
sięcy służby w  straży obozu koncentracyjnego, którą wypełniałem zgodnie 
z moim najlepszym sumieniem i w najbardziej uczciwy sposób, zamknięty 
jestem już 18 miesięcy w amerykańskim obozie koncentracyjnym jako zbrod-
niarz”18. W  gazetce propagowano również rozwój działalności kulturalnej 
w  obozie, ponieważ postrzegano ją jako rodzaj czynnego sprzeciwu wobec
oskarżeń aliantów19.

Arystokracja obozowa obrała przemyślaną linię obrony. Na przykład samo-
rząd obozowy złożył przedstawicielom bawarskiego sejmiku krajowego, którzy 
wizytowali w 1948 roku obóz w Dachau, następującą petycję: „Od trzech lat 
oskarża się nas o najgorsze, ale nie zasiano w nas nienawiści. Zabrano nam 
nasze zawodowe szanse i pozycję społeczną, ale nie staliśmy się nihilistami. 
Przez całe życie służyliśmy ojczyźnie i  dalej jesteśmy gotowi uczestniczyć 
w  budowaniu jej przyszłości. […] Oświadczamy jednocześnie, że nie spo-
czniemy, póki nie udowodnimy światu niesprawiedliwości, która spotyka nas 
od trzech lat. Zrobimy też wszystko, żeby tę niesprawiedliwość udowodnić”20.

W  obozach internowania działały komisje kwalifi kacyjne, w  których 
decydujący głos również udało się wywalczyć obozowej arystokracji. Było to 
logiczne, że proponowała ona do zwolnienia najwyżej stojących w obozowej 
hierarchii. Niesłabnącym uznaniem i autorytetem cieszyli się przede wszyst-
kim ci, którzy mieli na sumieniu najpoważniejsze zbrodnie21.

16 Ibidem. 
17 Ibidem.
18 Ibidem, s. 95.
19 Ibidem, s. 97.
20 Ibidem, s. 95. 
21 Ibidem, s. 98.
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Dawni aktywiści reżimu niejasną i niesprawiedliwą procedurę zwalniania 

z obozów internowania postrzegali jako bezsensowne represje. Taka interpre-
tacja decyzji zachodnich aliantów szybko doprowadziła do konkluzji, że ich 
wcześniejsze postępowanie nie było ani lepsze, ani gorsze niż zwycięzców. 
Czuli się zatem zwolnieni z odpowiedzialności i ogłaszali się ofi arami ame-
rykańskich rządów samowoli i bezprawia22.

Większość ze 119 procesów w Dachau prowadzona była przeciwko strażom 
obozów koncentracyjnych. W pierwszym z nich, który rozpoczął się już 15 listo-
pada 1945 roku, pociągnięto do odpowiedzialności personel obozowy w samym 
Dachau. Przed sądem stanęło 40 dawnych strażników, uznanych za bezpośred-
nich sprawców zbrodni, jako że decydowali o warunkach życia więźniów23.

Swoją drogę do SS strażnicy obozowi motywowali albo młodym wiekiem, 
albo trudną sytuacją zawodową. Inni powoływali się na przymusową rekru-
tację do tej formacji24. Oskarżeni przy każdej okazji udowadniali normalność 
stosunków panujących w obozach koncentracyjnych, zapewniali, że nigdy nie 
słyszeli o zarzucanych im zbrodniach, zaprzeczali nawet, by w obozach kie-
dykolwiek do nich dochodziło25. 

Wiele opowiadali o osobistych wysiłkach na rzecz poprawienia więźniom 
warunków życia, zapewniali o ich uczciwym traktowaniu, zaprzeczali istnieniu 
drakońskich kar. Te, które stosowano, miały służyć jedynie utrzymaniu dys-
cypliny wśród więźniów. Obozowi strażnicy zaprzeczali, by więźniowie byli 
okrutnie traktowani, baty i kije miały być zakazane. Twierdzili, że zdarzało 
im się najwyżej uderzyć kogoś otwartą ręką. Oskarżeni zapewniali, że więź-
niowie sami zadawali sobie rany, by uniknąć wykonywania pracy. Szerzące 
się choroby miały być wynikiem zawinionego przez więźniów braku higieny 
osobistej i elementarnej dbałości o zdrowie26.

Strażnicy uparcie powtarzali, że starali się wyłącznie wypełniać nałożone na 
nich obowiązki. Prawie każdy zasłaniał się brakiem kompetencji w podejmowa-
niu decyzji o sposobie traktowania więźniów. Wbrew oczywistym i niepodwa-
żalnym dowodom zaprzeczali, by kiedykolwiek zajmowali funkcje pozwalające 
im osobiście decydować o  losie więźniów. Inni odpowiadali, że w momen-
tach, kiedy popełniano zarzucane im zbrodnie, byli chorzy albo przebywali 
na urlopie. Twierdzili, że nie mieli żadnego wpływu na przebieg okrutnych 
praktyk wobec więźniów. Odpowiedzialność za warunki panujące w obozie 
mieli ponosić urzędnicy w Berlinie, a najczęściej kierownictwo SS27.

22 Ibidem, s. 95. 
23 M. Bryant, Die US-amerikanischen Militärgerichtsprozesse gegen SS-Personal, Ärzte und 

Kapos des KZ Dachau 1945–1948, w: Dachauer Prozesse. NS-Verbrechen vor amerikanischen Mili-
tärgerichten in Dachau 1945–1948. Verfahren, Ergebnisse, Nachwirkungen, L. Eiber, R. Sigel 
(Hrsg.), Göttingen 2007, s.109.

24 L. Niethammer, op.cit., s. 606.
25 R. Sigel, Im Interesse der Gerechtigkeit, die Dachauer Kriegsverbrecherprozesse 1945–1948, 

Frankfurt am Main 1992, s. 54.
26 Ibidem, s. 187, 190, 194. 
27 Ibidem, s. 59. 
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Strażnicy zgodnie oświadczali, że działali wyłącznie na rozkaz i dlatego 

nie mieli wątpliwości co do słuszności i konieczności wykonywanych pole-
ceń. Przekonywali, że odmowa wykonania rozkazu spowodowałaby poważne 
zagrożenie ich zdrowia i życia28.

U podstaw sukcesu tej linii obrony leżał faszystowski kodeks honorowy, 
który zabraniał denuncjowania towarzyszy. Strażnicy mogli być pewni lojalno-
ści swoich kolegów – obawiali się obciążenia ich swoimi zeznaniami. Wszyscy 
też konsekwentnie milczeli w sprawie popełnionych zbrodni. Postawa ta wyni-
kała zarówno z obawy przed karą śmierci z rąk własnych towarzyszy, grożącą 
za wyłamywanie się z tego systemu, jak i z pełnej identyfi kacji ze zbrodniczą, 
faszystowską ideologią III Rzeszy29.

Duchowny opiekujący się obozem, Peter Leonhard Roth, pisał w swoich 
notatkach, że internowani tkwili w chorobliwym wręcz przekonaniu o koniecz-
ności koleżeńskiej solidarności. Z poczucia rygorystycznie rozumianej solidar-
ności grupowej nie udzielali oni sądom żadnych informacji na temat popeł-
nionych przez III Rzeszę zbrodni, pozorując swoją całkowitą niewiedzę we 
wszystkich istotnych punktach30.

W kręgu kultury politycznej III Rzeszy trwali zwłaszcza funkcjonariusze 
gestapo i wyżsi funkcjonariusze SS. We wspólnocie więziennej znajdowali 
psychiczne oparcie i koordynowali wspólne działania. Wzajemnie poświadczali 
sobie niewinność. Nawet funkcjonariusze winni najpoważniejszych zbrodni 
potrafi li się wybronić dzięki wspólnie uzgodnionym zeznaniom. Taktyka ta 
udawała się nawet wtedy, kiedy popełnione przez nich zbrodnie nie podle-
gały wątpliwościom31.

Innym schematem obrony przed stawianymi strażnikom zarzutami było 
konsekwentne przedstawianie dawnych więźniów jako kryminalistów i spo-
łecznych wykolejeńców. Miało to zarówno usprawiedliwiać brutalność stoso-
wanych wobec nich praktyk, jak i podważać wiarygodność ich zeznań. Podczas 
konfrontacji zarzucali im chęć zemsty, kłamstwa, a nawet branie łapówek za 
składanie fałszywych zeznań. Nawet kiedy świadkom wypłacano diety czy 
refundowano koszty przejazdu stwarzało to okazję do pomówień, że ich oskar-
żenia są w  ten sposób opłacane przez sąd aliancki. Tymczasem pozostający 
na wolności towarzysze zbrodni docierali do świadków oskarżenia, szykano-
wali ich i straszyli, nawet śmiercią, w wypadku złożenia kompromitujących 
ich kolegów zeznań32.

Jeden z  byłych więźniów, dr Philipp Auerbach, pisał: „zniesienie kilku 
godzin konfrontacji ze swoimi dawnymi oprawcami jest trudnym przeży-
ciem. Zwłaszcza gdy zimnym, bezczelnym głosem konsekwentnie zaprzeczali 

28 G. Hammermann, op.cit., s. 90
29 Ibidem, s. 91.
30 Ibidem, s. 90. 
31 A.-E. Wenck, Verbrechen als „Pfl ichterfüllung”? Die Strafverfolgung nationalsozialistischer 

Gewaltverbrechen am Beispiel des Konzentrationslagers Bergen-Belsen, „Beiträge zur Geschichte 
der Nationalsozialistischen Verfolgung in Norddeutschland” 1997, z. 4, s. 38, 50.

32 G. Hammermann, op.cit., s. 92.
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wszystkiemu, co się w obozie wydarzyło. Dla kogoś, kto przez kilka lat znosił 
represje w obozie koncentracyjnym, spokojne wysłuchiwanie kłamstw przed-
stawiających obozy koncentracyjne jako ośrodki wczasowe, było straszne”33. 

Konsekwentne wysiłki kryminalizowania ofi ar przez dawne elity hitle-
rowskie są bezsprzecznym świadectwem ich kultury politycznej – trwałego 
przekonania pozwalającego im dawnych wrogów długo jeszcze postrzegać 
w kategoriach podludzi pozbawionych praw34.

Niektórzy z oskarżonych dyskredytowali cały przewód sądowy, określając 
sam proces sądowy jako kryminalny akt pozbawiony wszelkiej prawnej pod-
stawy. Koncentrowali się na ciągłym podkreślaniu restryktywnego charakteru 
amerykańskiego internowania. Twierdzili, że podczas przesłuchań stosowano 
tortury, które w obozach amerykańskich miały być powszechne. Oskarżali wła-
dze obozowe o szykanowanie przez pozbawianie ich jedzenia35. Przekonywali, 
że to nie ich działania podczas wojny były zbrodnicze, lecz amerykańskie obozy 
internowania i prowadzone tam pokazowe procesy polityczne36. 

Amerykańskie wyroki były też uderzająco łagodne. Na przykład tylko 5% 
oskarżonych z personelu obozowego w Dachau otrzymało kary dożywotniego 
więzienia37. Na łagodność wyroków niewątpliwie wpływ miała zaostrzająca 
się zimna wojna powodującą spadek zainteresowania władz amerykańskich 
ściganiem zbrodni hitlerowskich38.

Dzięki różnym manipulacjom większości internowanych udało się uniknąć 
procesu przed sądem obozowym. Wielu spośród nich objęła amnestia i gru-
powe zwolnienia, choć na mocy wyroku norymberskiego należeli do orga-
nizacji zbrodniczych. Bez procesów zwalniano też osoby, którym zarzucono 
mordowanie alianckich jeńców wojennych czy robotników przymusowych. 
W rzeczywistości tylko znikomy procent tych zbrodniarzy został rzeczywiście 
postawiony przed sądem39. Na przełomie lat 1946 i 1947 liczba internowa-
nych zmniejszała się już o połowę. Z czasem w obozach pozostały tylko kadry 
dowódcze SS i gestapo oraz kierownicy większych oddziałów NSDAP40.

Wszystko, co działo się podczas procesów, doprowadziło do przeświad-
czenia, że obóz w Dachau stał się „pralnią” zbrodniarzy. Kiedy wracali do 
swoich rodzin i  przyjaciół, witani byli jak bohaterowie i  ofi ary amerykań-
skiego bezprawia. Powszechnie panowała ogromna gotowość społeczna do 
udzielania im pomocy w powrocie do życia zawodowego. Stało się to ważnym 
impulsem w procesie społecznej i zawodowej asymilacji dawnych zbrodniarzy.

33 Ibidem, s. 93. 
34 Ibidem.
35 Ibidem, s. 92. 
36 R. Sigel, op.cit., s. 131.
37 E. Raim, Westdeutsche Ermittlungen und Prozesse zum KZ Dachau und seine Außenlagern, 

w: Dachauer Prozesse. NS-Verbrechen vor amerikanischen Militärgerichten in Dachau 1945–1948. 
Verfahren, Ergebnisse, Nachwirkungen, L. Eiber, R. Sigel (Hrsg.), Göttingen 2007, s. 215.

38 G. Hammermann, op.cit., s. 89.
39 Ibidem, s. 88. 
40 P. Reichel, op.cit., s. 31.
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Ich droga powrotu do aparatu samorządowego i administracji rządowej stała 
otworem41. 
Łącznie sądy alianckie przeprowadziły 489 procesów przeciwko 1672 oskar-

żonym42. Do 1949 roku Amerykanie przeprowadzili już sami w Norymberdze 
12 dalszych procesów mniej obciążonych zbrodniarzy43. W trzech zachodnich 
strefach okupacyjnych odbywały się procesy przeciwko blisko 5000 osób, 
z czego około 800 skazano na karę śmierci; przynajmniej 1/3 tych wyroków 
została wykonana44. Większość ze strażników obozowym skazano na różne 
kary więzienia. Część z nich otrzymała wyroki śmierci. Skazanych umiesz-
czono w więzieniu dla zbrodniarzy wojennych w Landsbergu45.

Wśród historyków panuje obecnie przekonanie, że niezależnie od różnych 
niedoskonałości procesy zbrodniarzy hitlerowskich w  zachodnich strefach 
okupacyjnych miały uczciwy charakter. Pomimo to do dziś na płaszczyźnie 
kultury politycznej realiów pokutuje pogląd, że były one formą zemsty na 
pokonanych46. Zwłaszcza w latach pięćdziesiątych przekonywano, że skazani 
oni zostali jedynie dlatego, że należeli do określonej formacji wojskowej, a nie 
na podstawie dowiedzionej im indywidualnej winy47.

Większość Niemców albo ignorowała wówczas procesy przeciwko zbrod-
niarzom, albo była otwarcie im przeciwna48. Jednocześnie wcześniej wypra-
cowana argumentacja i  ideologia na okoliczność alianckich procesów stała 
się częścią świadomości społecznej. Uzasadniały one postawy aktywistów 
III Rzeszy, jak i  obecność dawnych elit w  nowej rzeczywistości Republiki 
Federalnej Niemiec49. Powszechnie wyrażano gotowość włączenia dawnych, 

41 L. Niethammer, op.cit., s. 579, 663.
42 G. Hammermann, op.cit., s. 89.
43 N. Frei, Hitlers Eliten nach 1945, München 2003, s. 273.
44 N. Frei, 1945 und wir. Das Dritte Reich…, s. 28.
45 G. Hammermann, op.cit., s. 98. Czesław Pilichowski podaje następujące dane: sądy 

brytyjskie przeprowadziły procesy przeciwko 1085 osobom, z których 240 skazali na karę 
śmierci, Francuzi skazali 2107 zbrodniarzy, w  tym 104 na karę śmierci, sądy radzieckie 
prowadziły 48 088 dochodzeń i skazały 17 175 osób, ale dane te są niepełne (s. 7). Ogó-
łem w Polsce w latach 1945–1971 skazano 5340 zbrodniarzy narodowości niemieckiej. Po 
utworzeniu RFN ekstradycja zbrodniarzy ustała zupełnie, (ostatnia w  styczniu 1950 r., 
s. 5). Polska 26 kwietnia 1960 r. wydała oświadczenie w sprawie wieloletniej bezczynności 
RFN w zakresie ściągania zbrodniarzy hitlerowskich, a po 1965 r. podjęła w  tej sprawie 
kroki na arenie ONZ. To z polskiej inicjatywy uchwalono w ONZ 26 listopada 1968 r. 
konwencję o nieprzedawnianiu zbrodni hitlerowskich (s. 6). Zob. C. Pilichowski, Trybunał 
Norymberski i zasady norymberskie a sprawa ścigania i karania hitlerowskich zbrodniarzy wojennych 
w  latach 1945–1971, Warszawa 1971; zob. także: S. Kania, Skuteczność ścigania zbrodniarzy 
hitlerowskich w  świetle praktyki, w: Przedawnienie i  ściganie zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni 
wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w systemie prawa RFN. Materiały z konferencji naukowej, 
Warszawa 28 IV 1980 roku, red. J. Barcz, P. Maćkowiak, Warszawa 1981, s. 56.

46 G. Hammermann, op.cit., s. 89.
47 Ibidem, s. 95. 
48 A. Weinke, op.cit., s. 54
49 G. Hammermann, op.cit., s. 94; U. Herbert, Best. Biographische Studien über Radikalis-

mus, Weltanschauung und Vernunft 1903–1989, Bonn 1996, s. 422 i nn.
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skompromitowanych elit hitlerowskich w normalne życie społeczne i gospo-
darcze. Hitlerowscy aktywiści bez trudu wracali na swoje dawne miejsca pracy, 
a ich reputacja nie ucierpiała przez procesy alianckie50.

Rzetelne udokumentowanie zbrodni III Rzeszy ani wśród dawnych zbrodnia-
rzy, ani wśród szerokich mas społecznych nie wzbudziły też specjalnej niechęci do 
poprzedniego systemu51. Wręcz przeciwnie, działania aliantów w paradoksalny 
wręcz sposób umocniły Subject Culture i autorytarne tęsknoty. W epoce cesarskiej 
wielką wartość przywiązywano bowiem do politycznej obojętności społeczeństwa. 

Hitleryzm zerwał z tą zasadą i doprowadził do narodowej katastrofy. Pro-
cesy alianckie obudziły głęboki niepokój wśród elit administracyjnych, gospo-
darczych i wojskowych. Z  całą siłą udowodniły, jak ważną cnotą jest poli-
tyczna wstrzemięźliwość i brak politycznego zaangażowania. A to oznaczało 
powrót do dziewiętnastowiecznej kultury politycznej i szeroko otworzyło przed 
Konradem Adenauerem drzwi do autorytarnych rządów52, których dawne elity 
hitlerowskie okazały się znowu największym benefi cjentem. 

Po powołaniu państwa zachodnioniemieckiego priorytetowym celem poli-
tyki wewnętrznej stały się dążenia do amnestionowania dawnych zbrodniarzy 
hitlerowskich i ich integracji ze społeczeństwem niemieckim53. Przełomowym 
momentem w  tym procesie była wizyta delegacji posłów do Bundestagu 
9 stycznia 1951 roku u amerykańskiego wysokiego komisarza Johna McCloya. 
W jej skład wchodzili m.in. ówczesny przewodniczący Bundestagu Hermann 
Ehlers i Hans-Joachim von Merkatz, późniejszy federalny minister sprawie-
dliwości. Posłowie przekonywali amerykańskiego komisarza o konieczności 
zwolnienia więzionych w obozie jenieckim w Landsbergu. Ich internowanie 
miało być rzekomo bardzo poważnym problemem w procesie odbudowy armii 
niemieckiej; albo dosłownie: amnestia tych skazanych jest warunkiem przy-
stąpienia Niemiec Zachodnich do aliansu wojskowego wymierzonego w kraje 
bloku komunistycznego54.

To niemożliwe, aby posłowie do Bundestagu nie wiedzieli, kogo biorą 
w obronę. W Landsbergu więziony był m.in. Oswald Pohl, jeden z najwyżej 
postawionych funkcjonariuszy SS, któremu podlegały obozy koncentracyjne 
w  III Rzeszy. Jego współwięźniem był Otto Ohlendorff, komendant grupy
operacyjnej D (Einsatzgruppe D), która na przełomie lat 1941 i 1942 na Krymie 

50 U.D. Oppitz, Der Vollzug der lebenslangen Freiheitsstrafe bei NS-Gewaltverbrechen, „Monats-
zeitschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform” 1977, z. 60, s. 152 i nn; S. Kania, 
Skuteczność ścigania zbrodniarzy…, s. 70.

51 G. Hammermann, op.cit., s. 89.
52 N. Frei, Hitlers Eliten nach 1945…, s. 273.
53 N. Frei, 1945 und wir. Das Dritte Reich…, s. 30. Jak zwraca uwagę S. Kania: „Wpro-

wadzając remilitaryzację, rząd Konrada Adenauera już w 1950 roku podjął starania o zwol-
nienie z więzień zbrodniarzy ukaranych przez aliantów, głośno mówiło się o zniesławieniu 
ich honoru i o niesprawiedliwości, która ich rzekomo dotknęła. Zwolnienie zbrodniarzy 
coraz wyraźniej stawało się warunkiem uczestnictwa Niemiec w  sojuszach zachodnich 
przeciwko światu komunistycznemu. Zob. S. Kania, Skuteczność ścigania zbrodniarzy…, s. 70

54 R. Giordano, Die zweite Schuld oder von der Last Deutscher zu sein, Berlin 1990, s. 117.
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i  na Kaukazie zamordowała 90 tys. obywateli radzieckich. Innym skaza-
nym był Paul Blobel, komendant specjalnej grupy operacyjnej SS (Einsatz-
-Sonderkommando  IV A), odpowiedzialny za zamordowanie 30 tys. Żydów 
w wąwozach Babi Jar w pobliżu Kijowa. Osadzony był tam również dr Werner 
Braune, jeden z dowódców grupy operacyjnej D, który ponosił odpowiedzialność 
za wymordowanie ponad 10 tys. Żydów w Symferopolu na Krymie. Egzekucje 
miały na celu oczyszczenie tego regionu z przedstawicieli społeczności żydow-
skiej, by żołnierze mogli spokojnie świętować Boże Narodzenie (Judenfreie 
Weihnachten). Więziony był tam także generał brygady SS (SS-Brigadeführer) 
Erich Neumann, odpowiedzialny za akcję mordowania polskiej inteligencji 
jesienią 1939 roku. Po napadzie na Związek Radziecki był komendantem 
grupy operacyjnej B. W  swoim raporcie z  1942 roku informował władze 
w Berlinie o zamordowaniu przez podległe mu oddziały ponad 130 tys. osób. 
Wsławił się zarządzeniem, w myśl którego funkcjonariusze grupy operacyjnej B 
musieli wykonywać normę rozstrzelania przynajmniej 500 Żydów dziennie55.

W wyniku interwencji posłów do Bundestagu amerykański wysoki komi-
sarz John McCloy wydał 31 stycznia 1951 roku decyzję o amnestii dla zbrodnia-
rzy, których kary były niższe niż 15 lat więzienia. Pod koniec lutego tego roku 
wyszli na wolność przemysłowcy niemieccy skazani za współodpowiedzialność 
za śmierć wielkiej liczby jeńców i robotników przymusowych. Zdecydowana 
większość zbrodniarzy hitlerowskich, osądzonych wcześniej przez sądy ame-
rykańskie, została wypuszczona na wolność w ciągu 1951 roku56.

Powodem wielkiej amnestii sądów amerykańskich, a  później też fran-
cuskich i brytyjskich była zmiana sytuacji międzynarodowej. Europa uległa 
podziałowi na dwa wrogie sobie bloki ideologiczne. Niemcy, do niedawna 
postrzegani jako wrogowie, teraz stali się atrakcyjnymi partnerami w nowym 
układzie sił. Na tej politycznej rekonfi guracji skorzystali przede wszystkim 
funkcjonariusze hitlerowscy57.

Niemniej fala amnestii dla zbrodniarzy wojennych spotkała się z potężnym 
sprzeciwem ofi cerów i prawników amerykańskich. Domagali się konsekwent-
nego ukarania osób, które dopuściły się szczególnych zbrodni. Toteż John 
McCloy podjął radykalną decyzję o wykonaniu wielu wyroków śmierci na naj-
poważniejszych zbrodniarzach. Stracono ich 7 czerwca 1951 roku. W tym dniu 
powieszono m.in. wspomnianych wcześniej zbrodniarzy – Oswalda Pohla, Otto 
Ohlendorffa, Paula Blobela, Wernera Braunego i Ericha Neumanna. Wykonanie 
wyroków spotkało się z głębokim oburzeniem części polityków niemieckich 
Przeciwko tej decyzji protestował na przykład ówczesny wicekanclerz Niemiec 
dr Franz Blücher, określając ją jako „oburzającą niesprawiedliwość”58.

Wygłaszając te poglądy, pewien był poparcia społecznego, ponieważ ówcze-
sne badania opinii publicznej jednoznacznie potwierdzały, że procesy przeciwko 

55 Ibidem.
56 Ibidem, s. 120.
57 Ibidem, s. 117.
58 Ibidem, s. 119. 
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zbrodniarzom hitlerowskim postrzegane były jako pogwałcenie suwerenno-
ści państwowej59. Rudolf Hess, odbywający karę w Spandau, dla większości 
Niemców był wówczas obiektem o wiele większego współczucia niż Żydzi 
zamordowani podczas wojny60. 

Dla niemieckiego systemu sądowniczego wykonanie tych wyroków stało się 
jednak błogosławieństwem. Od tego momentu prawnicy mogli twierdzić, że 
zbrodniarze hitlerowscy w Republice Federalnej karani byli śmiercią. W pro-
cesie ścigania funkcjonariuszy III Rzeszy był to też przełomowy moment, bo 
odtąd przez następne lata nikt się specjalnie nie interesował ich ujawnieniem.

Amnestia dla najpoważniejszych zbrodniarzy miała jeszcze jedną niezwy-
kle ważną korzyść. W umowie z rządem Adenauera, przywracającej Niemcom 
suwerenność, alianci zastrzegli sobie nienaruszalność swoich wcześniejszych 
wyroków. W praktyce oznaczało to jednak, że osoby skazane przez ich sądy 
nie mogły być więcej pociągnięte do odpowiedzialności. Dotyczyło to rów-
nież zbrodniarzy wojennych, którzy zostali amnestionowani i wobec których 
z czasem pojawiły się nowe dowody zbrodni61. Dochodziło do paradoksalnych 
sytuacji: przełożeni osób oskarżonych o zbrodnie mogli występować w proce-
sach jako świadkowie. To oni wydawali zbrodnicze rozkazy, a ich podwładni 
skazywani byli za ich wykonanie na wieloletnie kary więzienia. A prawdziwi 
sprawcy pozostawali na wolności jako zrehabilitowani urzędnicy III Rzeszy62.

Jednak część zbrodniarzy przebywała ciągle w więzieniach, ponieważ cią-
żyły na nich wyroki inne niż amerykańskie. Konrad Adenauer w 1951 roku 
obiecywał posłom w Bundestagu, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by ulżyć 
osądzonym i w miarę możliwości doprowadzić do ich uwolnienia. W tej samej 
debacie parlamentarnej Adenauer również przekonywał, że podczas wojny 
tylko śladowa część żołnierzy niemieckich dopuściła się zbrodni, dlatego nikt 
nie ma prawa podważać honoru Wehrmachtu63.

Samego Adenauera trudno było posądzać o  jakiekolwiek sympatie do 
reżimu faszystowskiego. Jeśli kreował się na obrońcę elit hitlerowskich, to robił 
to z politycznego pragmatyzmu, obliczonego na poklask szerokich rzesz wybor-
ców. Ich głosów potrzebował bowiem do umocnienia swej władzy. Ten cel nie 
usprawiedliwia jego braku współczucia dla ofi ar zbrodni reżimu hitlerowskiego.

59 A. Weinke, op.cit., s. 92.
60 H. Dubiel, Niemand ist frei von der Geschichte, Die nationalsozialistische Herrschaft in den 

Debatten des Deutschen Bundestages, München–Wien 1999, s. 48; J. Korte, Was ist Kriegsverrat, 
w: Kriegsverrat. Vergangenheitspolitik in Deutschland. Analysen, Kommentare und Dokumente einer 
Debatte, J. Korte, D. Heilig (Hrsg.), Berlin 2011, s. 55.

61 „Bundesgesetzblatt” [dalej: BGBl] 1954, s. 1063. 
62 D. Garbe, Erinnerungsverweigerung und „Vergangenheitsbewältigung”: Der Umgang mit 

dem Nationalsozialismus in der frühen Bundesrepublik, w: Modernisierung im Wiederaufbau. Die 
westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre, A. Schildt, A. Sywottek (Hrsg.), Bonn 1998, s. 704. 
Przykładem może być proces we Frankfurcie, na którym jako świadek występował Johan-
nes Thümmler, szef katowickiego gestapo – sam nigdy nie został pociągnięty do odpo-
wiedzialności. 

63 Archiwum Bundestagu – Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages [dalej: PA-DB], 
Protokół posiedzenia parlamentarnego [dalej: P.p.p.] I/130 z 5 kwietnia 1951 r., k. 4984.
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Przykładem może być exposé kanclerza Adenauera wygłoszone po powtór-

nym objęciu stanowiska w 1953 roku. W tym wystąpieniu nie padło ani jedno 
słowo o ofi arach reżimu hitlerowskiego czy współczuciu dla ofi ar. Wiele mówił 
natomiast o  swojej sympatii do sprawców. Twierdził m.in.: „Moim celem 
jest przyspieszenie amnestii osób skazanych przez sądy alianckie w  ramach 
procesów przeciwko zbrodniarzom wojennym. Moim celem jest, by wszyscy 
więźniowie, którzy nie popełnili szczególnie wielkich zbrodni, jak najszybciej 
zostali wypuszczeni na wolność. A przynajmniej, żeby ich kary zostały zła-
godzone. Rząd Niemiec będzie kontynuował starania u Alianckiej Wysokiej 
Komisji [Allied High Commision – tak w org. S.F.] o ulżenie losu i złagodze-
nie środków dyscyplinarnych wobec skazanych. Jest to konieczne, zwłaszcza 
wobec osób w podeszłym wieku”64.

Takie polityczne deklaracje wynikały również z  oczekiwań ówczesnych 
koalicjantów FDP i DP, którzy upatrywali swoich wyborców przede wszyst-
kim po prawej stronie sceny politycznej. Ale wielka wyrozumiałość wobec 
zbrodni dawnych elit nie ograniczała się bynajmniej do ekstremistycznych kół 
prawicowych, podobne sympatie widoczne były również w szerokich kołach 
socjaldemokratycznych. Kwestia karania zbrodni stała się w społeczeństwie tak 
niepopularna, że nawet politycy o antyhitlerowskiej orientacji unikali nawoły-
wania do radykalnego karania zbrodniarzy z obawy przed utratą wyborców65.

Puszczeniem w niepamięć win z czasów III Rzeszy zainteresowane były 
również miliony żołnierzy niemieckich, którzy wiedzieli znacznie więcej, 
niż ofi cjalnie przez całe lata przyznawali. Członkowie Wehrmachtu uczest-
niczyli w zbrodniach, nigdy się do tego nie przyznając. Dotyczyło to bynaj-
mniej nie tylko członków grup operacyjnych SS i  policji, które przepro-
wadzały masowe morderstwa na Wschodzie – w  działaniach sprzecznych 
z prawem międzynarodowym w różny, pośredni sposób uczestniczyło wielu
ofi cerów niemieckich.

Odważnego sprzeciwu wobec przełożonych nigdy nie wyraziło tysiące 
członków plutonów egzekucyjnych, strzelających na rozkaz również do wła-
snych kolegów. Zważywszy, że taki pluton składał się najczęściej z 12 żołnie-
rzy, w egzekucjach mogło brać udział kilkaset tysięcy żołnierzy niemieckich; 
mało prawdopodobne, aby ktoś o  tym po wojnie opowiadał rodzinie, dzie-
ciom czy sąsiadom66.

Odrębną grupą solidaryzującą się zapewne z dawnymi zbrodniarzami była 
kilkusettysięczna rzesza dawnych denuncjatorów. Dzięki ich gorliwości udało 
się w III Rzeszy sparaliżować wszelką komunikację między osobami wrogimi 
reżimowi. Funkcjonowanie systemu bez denuncjatorów byłoby niemożliwe. 
Ich osobista gorliwość wniosła też istotny wkład w przedłużenie wojny.

64 PA-DB, P.p.p. II/3, k. 312. 
65 S. Kania, Skuteczność ścigania zbrodniarzy…, s. 60.
66 F. Wüllner, F. Ausländer, Aussonderung und Ausmerzung im Dienste der „Manneszucht”. 

Militärjustiz unter dem Hakenkreuz, w: Verräter oder Vorbilder. Deserteure und ungehorsame Soldaten 
im Nationalsozialismus, F. Ausländer (Hrsg.), Bremen 1990, s. 68.



Instrumenty amnestii dla zbrodniarzy hitlerowskich i odbudowy ich wpływów 151
Motywacje donosicieli były bardzo różne – często osobista niechęć wobec 

zadenuncjowanej ofi ary, również oportunizm dyktowany chęcią robienia kariery 
czy polityczny fanatyzm. Dosyć często motywy były mieszane i wzajemnie się 
potęgowały. Liczba takich informatorów była nie do wyobrażenia. Zdecydowana 
większość skazanych żołnierzy Wehrmachtu, a było ich znacznie ponad milion, 
trafi ła pod sąd właśnie na skutek doniesień67.

W Republice Federalnej owi denuncjatorzy, a obok nich dawni aktywiści 
reżimu i konformiści trwali w milczeniu przy swoich przekonaniach. Nastroje 
społeczne potwierdzały badania opinii publicznej. W  sierpniu 1958 roku 
Instytut Allensbacha ustalił, że tylko 34% Niemców opowiedziało się za kon-
tynuowaniem poszukiwań i karaniem dawnych zbrodniarzy, natomiast 54% 
badanych za zakończeniem tego procesu. W latach sześćdziesiątych proporcje 
te się utrzymały68.

Większość Niemców traktowała zbrodnie popełnione w czasie II wojny na 
obcokrajowcach jako przestępstwa polityczne69. W tamtych czasach panowało 
również powszechne przekonanie o  rycerskim zachowaniu Wehrmachtu na 
terenach okupowanych. Armia niemiecka postrzegana była jako uosobienie 
szlachetności70.

Liczne przykłady dowodzą, że w  czasach Adenauera funkcjonariusze 
hitlerowscy mogli czuć się zupełnie bezpiecznie, choć różne urzędy najczę-
ściej miały pełną świadomość ich odpowiedzialności za masowe morderstwa 
w  III Rzeszy. Bardzo wyraźna była również personalna kontynuacja policji 
niemieckiej, trudno było oczekiwać szczególnego jej zaangażowania w ściga-
nie dawnych towarzyszy71.

Nieprzypadkowy w  policji zachodnioniemieckiej był nieproporcjonalnie 
wysoki procent funkcjonariuszy hitlerowskiego aparatu terroru. Po 1945 roku 
sporo szczęścia mieli zwłaszcza policjanci wydziałów kryminalnych. Nikt nie 
interesował się karaniem osób, które zajmowały się w III Rzeszy, jak zakła-
dano, ściganiem przestępców. Aliantom zależało przede wszystkim na ukaraniu 
tych, którzy dopuścili się morderstw na ludności cywilnej innych państw72.

Swoją przynależność do SS funkcjonariusze tłumaczyli połączeniem, 
z urzędu, policji kryminalnej z gestapo, co automatycznie oznaczało obowiązek 
wstąpienia do tej organizacji. Zatem począwszy od 1946 roku, zdecydowanej

67 B. Dörner, „Der Krieg ist verloren”. „Wehrkraftzersetzung” und Denunziation in der Truppe, 
w: Die anderen Soldaten. Wehrkraftzersetzung, Gehorsamsverweigerung und Fahnenfl ucht im Zweiten 
Weltkrieg, N. Haase, G. Paul (Hrsg.), Frankfurt am Main 1995, s. 112.

68 E.P. Neumann, E. Noelle (Hrsg.), Jahrbuch der öffentlichen Meinung. 1958–1964, Kon-
stanz 1965, s. 127.

69 S. Kania, Skuteczność ścigania zbrodniarzy…, s. 60.
70 J. Perels, Das juristische Erbe des „Dritten Reiches”, Beschädigungen der demokratischen 

Rechtsordnung, Frankfurt am Main 1999, s. 118.
71 A.J. Kamiński, Neohitleryzm. Ideologia, propaganda, formy działania i warunki rozwoju 

ruchu neohitlerowskiego, Poznań 1962, s. 157.
72 P. Wagner, Die Resozialisierung der NS-Kriminalisten, w: Wandlungsprozesse in Westdeutsch-

land. Belastung, Integration, Liberalisierung 1945–1980, U. Herbert (Hrsg.), Göttingen 2002, 
s. 183. 
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większości spośród nich udał się powrót do nowej zachodnioniemieckiej poli-
cji73. Stała się ona szybko instytucją skupiającą dawne środowiska związane 
z aparatem terroru i bastionem faszyzmu. Proces ten był o tyle ułatwiony, że 
dawni funkcjonariusze faszystowscy sami teraz decydowali, którego z daw-
nych towarzyszy mogą i chcą przyjąć w swoje szeregi. Dokonane zbrodnie na 
ludności cywilnej nie miały tu żadnego znaczenia, a kwalifi kacją, w gruncie 
rzeczy najważniejszą, były dawne powiązania zawodowe i właściwa orienta-
cja polityczna74. 

Dzięki tym mechanizmom przynajmniej 4000 dawnych funkcjonariuszy 
służby bezpieczeństwa SS i gestapo znalazło również pracę w nowej policji 
kryminalnej. Zarówno oni, jak i ich koledzy z policji w większości zdobywali 
swoje pierwsze zawodowe doświadczenia w hitlerowskich strukturach. Tam 
też nauczyli się sposobu obchodzenia z przesłuchiwanymi i procedur docho-
dzeniowych. Należeli też w większości do pokolenia, które ze szczególną 
gorliwością służyło interesom III Rzeszy75. 

Rok 1945 w  ich ideologicznej orientacji niewiele zmienił. Za przykład 
posłużyć może pismo, które urzędnik rządu krajowego Nadrenii Północnej-
-Westfalii Scheuffl er skierował 12 kwietnia 1954 roku w  imieniu swojego 
ministra sprawiedliwości w Düsseldorfi e do federalnego ministra sprawiedli-
wości w Bonn. Otóż urzędnik informuje ministra, że 5 kwietnia 1954 roku 
odbyło się zebranie kierowników wydziałów kryminalnych policji Nadrenii 
Północnej-Westfalii. Mieli się oni jednogłośnie opowiedzieć za przywróceniem 
rozporządzenia pruskiego ministra spraw wewnętrznych (Reichs- und Preuß. 
Minister des Innern) z 14 grudnia 1937 roku. Ten hitlerowski dekret umożliwiał 
wówczas izolowanie potencjalnych przestępców na podstawie decyzji admini-
stracyjnej w obozach koncentracyjnych. Zdaniem zgromadzonych policjantów 
wprowadzenie tego rozporządzenia w 1937 roku doprowadziło do radykal-
nego zmniejszenia się przestępstw kryminalnych. Ze względu na uzyskane 
wówczas dobre doświadczenia, należało, zdaniem zgromadzonych policjantów, 
do tej procedury wrócić. W koncepcji policjantów miejsca odosobnienia nie 
miały się teraz nazywać „obozami koncentracyjnymi” tylko „domami pracy” 
(Arbeitshaus)76. W innym piśmie za przewróceniem takich procedur opowiadał 
się ofi cer śledczy Josef Ochs; wcześniej był podpułkownikiem SS, w III Rzeszy 
odpowiadał za koordynację prześladowań Romów. W  1952 roku, zapewne 
nawiązując do wcześniejszych doświadczeń, proponował przywrócenie obozów 
internowania dla „zdemoralizowanych obcokrajowców” (Asoziale Ausländer)77.

Ideologiczna kontynuacja policji była tak jednoznaczna, że solidarność 
wobec dawnych towarzyszy z hitlerowskiego aparatu terroru była zrozumiała. 
Stąd też policjanci w  ściganiu dawnych zbrodniarzy celowo zachowywali

73 [Red.], Kripo. Revolver-Harry für Bonn, „Der Spiegel” 1951, nr 11, s. 7.
74 P. Wagner, Die Resozialisierung der NS-Kriminalisten…, s. 180.
75 Ibidem.
76 Federalne Archiwum w Koblencji – Bundesarchiv Koblenz [dalej: BA-K], B. 106/15738, 

Pismo podpisane przez urzędnika rządowego (Regierungsangestellter) Scheuffl era.
77 P. Wagner, Lippenbekenntnisse zum Rechtsstaat, „Der Spiegel” 2011, nr 15, s. 42.
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bezczynność, choćby dlatego, że dochodzenia musieliby zacząć od swoich 
własnych biur78. 

Wydawałoby się, że poszukiwaniem poważnych przestępców powinna się 
była zajmować nowo powstała w  1951 roku Federalna Policja Kryminalna 
Niemiec (Bundeskriminalamt – BKA)79. Ale akurat ten urząd stworzony 
został przez osoby obciążone najpoważniejszymi zbrodniami wojennymi. 
Pracownikami BKA byli najczęściej członkowie dawnych grup operacyjnych, 
gestapo, żandarmerii wojskowej (Feldpolizei) i  centralnych urzędów policji 
hitlerowskiej. Funkcjonariusze ci czuli się tak bezkarnie, że nawet nie starali 
się ukrywać swojej przeszłości. W 1958 roku na 47 kierowniczych stanowisk 
w BKA aż 33 zajmowali byli wysocy funkcjonariusze SS80. Niewzruszenie trwali 
przy dawnej ideologii i przekonaniach. Byli zadeklarowanymi antysemitami 
i antykomunistami, a  swoje zadanie życiowe upatrywali często w kontynu-
owaniu walki z homoseksualistami i Romami. Przeistoczyli BKA w  instytu-
cję silnie zideologizowaną, zorganizowaną zgodnie ze starymi strukturami 
i z zachowaniem dawnych procedur dochodzeniowych81.

Nic więc dziwnego, że i tu dyskutowano nad przywróceniem w Niemczech 
Zachodnich obozów odosobnienia. Jeden z założycieli i późniejszy prezydent 
BKA Paul Dickopf skierował 4 września 1954 roku pismo do federalnego mini-
stra spraw wewnętrznych (Bundesminister des Innern). Informuje w nim ministra 
o wynikach posiedzenia, w którym udział wzięli tym razem kierownicy wydzia-
łów kryminalnych poszczególnych krajów związkowych Republiki Federalnej. 
Odbyło się ono 26–27 sierpnia 1954 roku w miasteczku Eckernförde. 

Propozycja zamykania osób na podstawie decyzji administracyjnych 
w  „domach pracy”, zgodnie z  procedurami wprowadzonymi przez hitle-
rowskie rozporządzenie z 14 grudnia 1937 roku, miała się spotkać z pełną 
i jedno głoś ną akceptacją wysokich ofi cerów policji. Paul Dickopf przypomina 
w swoim piśmie do ministra, że wprowadzenie tego rozporządzenia spowo-
dowało niebywałe obniżenie się liczby przestępstw kryminalnych w III Rzeszy. 
Fakt ten miał być, zdaniem Dickopfa, dowodem słuszności tegoż rozporzą-
dzenia. Ponieważ ofi cjalnie obozy odosobnienia ze względów politycznych nie 
mogły zostać przywrócone, należało je nazwać „domami pracy”. Ich podstawa 
prawna miała jednak pozostać taka sama i, zdaniem Dickopfa, opierać się na 
hitlerowskim rozporządzeniu z 1937 roku82.

78 J. Friedrich, Die kalte Amnestie, NS-Täter in der Bundesrepublik, Frankfurt am Main 
1984, s. 215. 

79 Federalna Policja Kryminalna Niemiec jest organizacją policyjną podporządkowaną 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych RFN z główną siedzibą w Wiesbaden. Jej zadaniem 
jest ściąganie sprawców najcięższych przestępstw i w  tym celu prowadzi własne docho-
dzenia na płaszczyźnie związkowej i międzynarodowej. W  1952 r. BKA została człon-
kiem Interpolu. Koordynuje i  kieruje także działaniami krajowych wydziałów policji
kryminalnej. 

80 D. Schenk, Auf dem rechten Auge blind. Die braunen Wurzeln des BKA, Köln 2001.
81 P. Wagner, Lippenbekenntnisse zum Rechtsstaat..., s. 42.
82 BA-K, B. 106/15738, Pismo Paula Dickopfa z 4 września 1954 r.
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Na temat przywrócenia obozów odosobnienia toczono również później 

intensywne dyskusje, upatrując w  nich szansy na przywrócenie prawa do 
samodzielnego decydowania o  sposobie zwalczania zjawisk kryminalnych. 
Koncepcje te w końcu upadły wskutek sprzeciwu środowiska prawniczego. 
Strzegło ono bowiem zazdrośnie swoich kompetencji w zakresie decydowania 
o ograniczaniu wolności poszczególnych osób83.

W 1956 roku pomysł utworzenia obozów odosobnienia ożył jednak ponow-
nie, tym razem za sprawą jednego z najważniejszych dyrektorów BKA Rolfa 
Hollego, byłego kapitana SS, współpracownika gestapo i członka SA od 1933 
roku. Holle twierdził na łamach ofi cjalnej publikacji BKA, że wysoki poziom 
przestępczości w Niemczech Zachodnich spowodowany jest nieodpowiedzial-
nym wypuszczeniem więźniów z obozów koncentracyjnych po wojnie84. 

W swojej bezczynności w ściganiu zbrodniarzy hitlerowskich miała BKA 
sojuszników również w prokuratorach. I oni ścigali zbrodnie hitlerowskie wbrew 
swoim przekonaniom i swojej woli85. Dlatego najczęściej dochodziło do podję-
cia dochodzenia tylko wtedy, gdy na określoną osobę złożone zostało konkretne 
doniesienie i kiedy krewni ofi ary konsekwentnie domagali się ukarania winnego. 
Oprócz tego musiało być możliwe ustalenie tożsamości i miejsca zamieszkania 
wskazanego w  złożonym doniesieniu. Nie zawsze było to łatwe, ponieważ 
wielu funkcjonariuszy hitlerowskich, korzystając z powojennego zamieszania, 
zmieniło nazwiska. Policjanci starali się też konsekwentnie ostrzegać osoby 
zagrożone aresztowaniem i  zostawić im czas na zmianę miejsca pobytu86.

Dochodzenia przeciwko osobom, na które złożono doniesienia, były też utrud-
nione administracyjnie – mogły je prowadzić tylko właściwe prokuratury w rejo-
nach zamieszkania oskarżonych. Instytucje te nie były zainteresowane poszuki-
waniami świadków czy dokumentów. Dodatkowo sytuację utrudniała procedura 
umożliwiająca niszczenie akt po pięciu latach, z czego skwapliwie korzystano. 
Dokumenty były też gubione lub deponowane w niedostępnych miejscach87.

Sądownictwo zachodnioniemieckie konsekwentnie wzbraniało się przed 
uwzględnianiem dokumentów pochodzących z  krajów bloku wschodniego, 
kwalifi kując je, z założenia, jako niewiarygodne. Podobnie traktowano świad-
ków z krajów komunistycznych, w tym również z Polski88. Dochodzenia były 
zatem najczęściej zamykane z braku dowodów89.

83 BA-K, B. 141/82077, Pismo dolnosaksońskiego Ministerstwa Sprawiedliwości (Nie-
dersächsische Justizministerium) do Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Bundesjustiz-
ministerium) z 6 sierpnia 1954 r.; PA-DB, Protokół posiedzenia Komisji Prawnej [dalej: 
P.p.KP]; BA-K, B. 141/ 82078.

84 R. Holle, Kriminaldienstkunde, Wiesbaden 1956, s. 30.
85 A. Weinke, op.cit., s. 47.
86 Ibidem, s. 50. 
87 E. Raim, op.cit., s. 210.
88 K. Kąkol, Zbrodnia nie ukarana. Ściganie zbrodniarzy hitlerowskich w RFN (1959–1969), 

Warszawa 1970, s. 193.
89 E. Raim, op.cit., s. 211; Pisano o  tym też często w polskiej prasie: W. Czarnecki, 

Sędziowie RFN są łaskawi dla zbrodniarzy, „Za Wolność i Lud” [dalej: „ZWiL”] 1968, nr 5, 
s. 4; M. Podkowiński, Proces, o  którym mówią całe Niemcy, „Trybuna Ludu” [dalej: „TL”] 
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Ważną przeszkodą w  karaniu aktywistów reżimu był nieprzewidziany 

przez prawodawstwo Niemiec Zachodnich szczególny charakter zbrodni hitle-
rowskich, zatem ich sprawcy sądzeni byli według paragrafów prawa karnego, 
które nie posiadało narzędzi do klasyfi kowania tych przestępstw90. 

W latach sześćdziesiątych dawni zbrodniarze byli najczęściej starymi lub 
bardzo starymi ludźmi. Wobec prokuratorów byli uprzedzająco mili, punk-
tualni, gotowi do przesłuchania i udzielania wszelkich informacji tak długo, 
dopóki nie dotyczyły bezpośrednio ich działalności w  III Rzeszy. Wydawało 
się wręcz niemożliwe, aby ci starsi panowie mogli mieć coś wspólnego z oso-
bami, które 20 lat wcześniej popełniały najokrutniejsze morderstwa, że byli 
zdolni do czynów, przy których przestępcy z  czasów pokoju wydawać się 
mogą zwykłymi chuliganami91. W prawie wszystkich rozpatrywanych przez 
sąd wypadkach scenariusz był taki: dochodziło do dramatycznych ekscesów 
i bestialstwa ze strony nadzorujących, i to bez względu czy były to wysiedle-
nia, egzekucje zbiorowe, czy przemysłowa eksterminacja w obozach koncen-
tracyjnych92. Trudno było uwierzyć, że ci niepozorni, schorowani oskarżeni 
popełnili kiedyś najpotworniejsze czyny93. 

W zasadzie powinni być sądzeni pod zarzutem morderstwa z premedy-
tacją. Ale kodeks karny mówi, że do takiej kwalifi kacji czynu konieczne jest 
dokonanie morderstwa z żądzy mordowania, grabieży, przesłanek seksualnych 
bądź w celu ukrycia innego przestępstwa. Oprócz tego morderstwo musiało 
być okrutne. Zbrodnie hitlerowskie miały jednak zupełnie inny wymiar i inne 
motywacje94. Oprócz tego do wydania skazującego wyroku konieczny był 
dowód pobytu oskarżonego w miejscu zbrodni, jak i udowodnienie jego świa-
domości popełnionego przestępstwa. Krwawe masakry nie mieszczą się w naj-
bardziej elementarnym poczuciu zdrowego rozsądku, nie mogą być ujmowane 
w kategoriach zachowania, bo jeśli mogą, to powinno być prawo, na podstawie 
którego ich sprawców można osądzić. W wypadku zbrodniarzy hitlerowskich 
trudno było ich pociągnąć do odpowiedzialności – takich czynów w kodeksie 
karnym nie przewidziano95. 

1955, nr 332, s. 6; D. Wernic, Zbrodnie w majestacie prawa. Proces przeciwko wyższym ofi cerom 
Wehrmachtu, „Kierunki” 1973, nr 32, s. 10; W. Zabrzeski, Na ławie oskarżonych siedział nie 
tylko Stangl, „Prawo i Życie” [dalej: „PiŻ”] 1971, nr 2, s. 6.

90 A. Spotowski, Ściganie zbrodni hitlerowskich w  świetle prawa karnego Republiki Federal-
nej Niemiec, w: Przedawnienie i ściganie zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych i zbrodni 
przeciwko ludzkości w  systemie prawa RFN. Materiały z  konferencji naukowej, Warszawa 28 IV 
1980 r., red. J. Barcz, P. Maćkowiak, Warszawa 1981, s. 22.

91 G. Bertram, Vergangenheitsbewältigung durch NS-Prozesse? Individualschuld im „Staatsver-
brechen”, w: Das Unrechtsregime. Internationale Forschung über den Nationalsozialismus, U. Büttner 
(Hrsg.), Hamburg 1986, s. 425.

92 Ibidem, s. 438. 
93 R. Wassermann, Justiz und politische Kultur. Verfolgung nationalsozialistischer Gewaltver-

brechen als Herausforderung für Rechtsprechung und Bewußtsein der Öffentlichkeit, w: Zeitgeschichte 
und politisches Bewußtsein, B. Hey, P. Steinbach (Hrsg.), Köln 1986, s. 212. 

94 A. Spotowski, op.cit., s. 32.
95 G. Bertram, op.cit., s. 428.
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Dodatkowym czynnikiem, z  którego skorzystali zbrodniarze faszystow-

scy, był brak możliwości bardziej swobodnego orzekania kary za popełnione 
czyny. Gdyby sąd uznał oskarżonego winnym współudziału w mordzie, kodeks 
karny nie przewidywał innej kary niż dożywocie. Zatem powojenni sędziowie 
mieli ogromne opory przed taką kwalifi kacją czynu. Chętnie uznawano więc 
zbrodniarzy faszystowskich za pomocników (Gehilfen), co w praktyce ozna-
czało uniewinnienie96.

Stanowisko takie ułatwiał pogląd, według którego odpowiedzialność za 
zbrodnie ponosiło przede wszystkim najbliższe otoczenie Adolfa Hitlera, co 
było oczywistą manipulacją. Nie jest znany żaden przypadek, aby dowódcy 
oddziałów, którzy wzbraniali się przed dokonaniem egzekucji na Żydach czy 
ludności cywilnej, ponieśli za to inną konsekwencję niż zwolnienie z funkcji 
dowódczej97.

Ale istniało też całe spektrum strategii umożliwiających uniewinnienie czy 
przynajmniej radykalne obniżenie wymiaru kary dla osób, które w III Rzeszy 
dopuściły się morderstw. Przykładem niech będą prawne kwalifi kacje prze-
stępstw dowódców grup operacyjnych. W  interpretacji sędziów Republiki 
Federalnej ich czyny ulegały przedziwnemu przeistoczeniu. Wypadki, jakie 
towarzyszyły zbiorowym morderstwom, były dokładnie i  bez upiększania 
opisywane. A mimo to w ponad 90% sprawców kwalifi kowano do kategorii 
„pomocników”. Wymyślono tu bowiem szczególną formułę prawną. W  jej 
myśl sprawcy, wydając rozkazy masowych morderstw i nawet samodzielnie 
w nich uczestnicząc, nie musieli ich wcale chcieć. Wręcz przeciwnie – do ich 
przeprowadzenia mogli się czuć zmuszeni98.

W ten sposób sprawcy próbowali się tłumaczyć już przed sądami alianc-
kimi. Wówczas owe tłumaczenia potraktowane zostały jako niewiarygodne 
wymówki, ponieważ uważano ich w przytłaczającej większości za przekona-
nych faszystów. Teraz argument ten przekształcono w kluczową konstrukcję 
prawną umożliwiającą łagodne potraktowanie tej grupy oskarżonych. Podstawą 
ich przynajmniej częściowego uniewinnienia miał być rzekomy wewnętrzny 
dystans do tych morderstw (innere Distanz). A to już wystarczyło, by zakwa-
lifi kować ich jako „pomocników” zbrodni99. 

Tak potraktowano przypadek pułkownika SS Otto Bradfi scha, przeciwko 
któremu toczył się w 1961 roku proces przed sądem w Monachium. Bradfi sch 

96 Sprawa była tematem dyskusji na posiedzeniu Komisji Prawnej 13 maja 1965 r. – 
PA-DB, P.p.KP IV/133, k. 52 i nn.

97 P. Hoffmann, Widerstand, Staatsstreich, Attentat. Der Kampf der Opposition gegen Hitler, 
Frankfurt am Main–Berlin–Wien 1969, s. 317; P. Steinbach, Zur Auseinandersetzung mit nati-
onalsozialistischen Gewaltverbrechen in der Bundesrepublik Deutschland, Ein Beitrag zur deutschen 
politischen Kultur nach 1945, „Geschichte in Wissenschaft und Unterricht” 1982, z. 2, s. 84; 
K. Kąkol, op.cit., s. 184.

98 B. Nehmer, Täter oder Gehilfen? Zur Ahndung von Einsatzgruppenverbrechen durch die 
bundesdeutsche Justiz, w: Juristische Aufarbeitung des Unrechtsstaats, Redaktion „Kritische Justiz” 
(Hrsg.), Baden-Baden 1998, s. 645.

99 Ibidem, s. 635. 



Instrumenty amnestii dla zbrodniarzy hitlerowskich i odbudowy ich wpływów 157
był członkiem NSDAP od 1931 roku. W czasie wojny jako dowódca grupy egze-
kucyjnej był bezpośrednio odpowiedzialny za zamordowanie 15 tys. Żydów. 
Podczas procesu okoliczności towarzyszące tym wydarzeniom nie były retu-
szowane i ich brutalność została w aktach opisana z całą ostrością100.

Ale interpretacja tych czynów była już zupełnie inna. Podczas procesu 
Bradfi sch twierdził, że wewnętrznie nie zgadzał się na morderstwa, ale wyko-
nywał rozkazy Hitlera. Twierdzenie to w ustach przekonanego faszysty musiało 
zabrzmieć niewiarygodnie. Tym bardziej że nie było poparte żadnymi dowo-
dami, które by potwierdzały tę tezę. Bradfi sch przekonywał również, że nie 
miał możliwości uchylenia się od tych rozkazów. Argumentacja ta zastała przez 
sąd zaakceptowana i w sentencji wyroku sędziowie stwierdzili m.in.: „Działania 
prowadzone przez dr. Bradfi scha nie były wyrazem jego osobistych skłon-
ności do mordowania, a tym samym jego własnych. Wydawane przez niego 
rozkazy były wyłącznie realizacją poleceń, które sam wcześniej otrzymał”101. 

I  dalej: „W  III Rzeszy to wyłącznie przywódcy państwa mieli w  rękach 
instrumenty władzy. Wykorzystywali oni procedury wydawania i egzekwowa-
nia rozkazów w stosunku do osób stojących niżej w hierarchii wojskowej czy 
cywilnej i czynili ze swych podwładnych bezwolne narzędzia. Dlatego nawet 
polityczne zaangażowanie oskarżonych nie może być podstawą do twierdze-
nia, że działali z własnej woli mordowania”102.

Wywód ten kończył się wnioskiem, że ten, kto organizował morderstwa 
Żydów i odbierał im prawo do biologicznej egzystencji, wcale nie musiał być 
antysemitą. A przynajmniej jego stosunek do ofi ar nie miał tu żadnego praw-
nego znaczenia. Zdaniem sędziów w wypadku pułkownika Bradfi scha „niepo-
twierdzone zostały żadne jego wypowiedzi, które mogłyby świadczyć o  jego 
negatywnym stosunku do Żydów”103. Uznali również, że pułkownik wykony-
wał zbrodnicze rozkazy, „ponieważ identyfi kował się z państwem faszystow-
skim”. W ten sposób utożsamianie się ze zbrodniczym państwem w oczach 
sędziów RFN interpretowane było jako element łagodzący, a nie obciążający. 
A przecież opowiedzenie się za reżimem było oczywistą wskazówką, że uzna-
wał jego zbrodnicze praktyki104.

Dokładnie taką samą formułę zastosowano w wypadku innego procesu, 
szeroko komentowanego w mediach. Proces toczył się od 28 kwietnia 1958 
roku w Ulm (Ulmer Einsatzgruppenprozesse), gdzie sądzono 10 członków oddziału 
„Tilsit”. Prokuratura zarzuciła im bestialskie zamordowanie, z własnej inicja-
tywy, przynajmniej 4000 osób105.

100 Wyrok Sądu Ziemskiego w Monachium 22 Ks 1/61, 21 lipca 1961 r.; przedruk: 
Ch.F. Rüter (Hrsg.), Justiz und NS-Verbrechen, Sammlung deutscher Strafurteile nationalsozialis-
tischer Tötungsverbrechen 1945–1966, Bd. 17, Amsterdam 1977, s. 674 i nn.

101 Ibidem, s. 681. 
102 Ibidem, s. 705. 
103 Ibidem.
104 Ibidem, s. 692. 
105 U. Brochhagen, Nach Nürnberg. Vergangenheitsbewältigung und Westintegration in der 

Ära Adenauer, Hamburg 1994, s. 253; W. Borodziej, op.cit., s. 113.
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Do procesu doszło w groteskowych okolicznościach. Otóż były szef policji 

w Kłajpedzie na Litwie, Bernard Fischer-Schwader, do połowy lat pięćdzie-
siątych był kierownikiem obozu dla przesiedleńców ze Wschodu koło Ulm. 
Jego środowisko wiedziało, że wcześniej koordynował zbiorowe morderstwa 
na podporządkowanym mu terytorium. Ośmielony bezkarnością zażądał przy-
wrócenia mu wysokiego stanowiska w policji zachodnioniemieckiej. Wywołało 
to medialny skandal i spowodowało postawienie go razem z dawnymi towa-
rzyszami przed sądem. Wbrew faktom sędziowie uznali jednak, że grupa nie 
działała z własnej inicjatywy, tylko na rozkaz. Sąd zakwalifi kował ich jako 
„pomocników”. Niemniej wszystkich oskarżonych skazano na kary więzienia 
od 3 do 15 lat106.

Kilka lat później odbyło się kolejno kilka procesów personelu obozu kon-
centracyjnego w Auschwitz. W pierwszym z nich oskarżono łącznie 22 osoby, 
w  tym byłego adiutanta komendanta obozu Roberta Mulkę. Oskarżycielem 
był znany z procesów przeciwko zbrodniarzom niemieckim heski prokurator 
generalny Fritz Bauer. Podczas procesu dawni oprawcy konsekwentnie zaprze-
czali zarzucanym im czynom. Również i ten proces komentowano w mediach, 
uwrażliwiając niemieckie społeczeństwo na zbrodnie reżimu hitlerowskiego. 
Mimo oczywistych dowodów także i w tym wypadku większość oskarżonych 
sąd uznał za „pomocników” zbrodni. Jednak w wyroku ogłoszonym 19 sierp-
nia 1965 roku sześć osób skazano na kary dożywotniego więzienia107.

Jeśli ukaranie personelu obozowego nie budziło w społeczeństwie niemiec-
kim specjalnych oporów, to próby ukarania przedstawicieli establishmentu 
III Rzeszy spotykały się ze zdecydowanymi protestami. Za przykład może 
posłużyć przypadek feldmarszałka Ericha von Mansteina, który jeszcze w 1948 
roku skazany został na 18 lat więzienia. Po licznych protestach i  rewizjach 
procesu Manstein został w 1952 roku wypuszczony na wolność108.

Medialny rozgłos towarzyszył także procesowi w  1955 roku przeciwko 
generałowi SS Maxowi Simonowi. Zarzucono mu wykonanie wiosną 1945 
roku znacznej liczby niesprawiedliwych wyroków śmierci. Zespół sędziowski 
pod kierunkiem Andreasa Schmidta, członka NSDAP od 1927 roku, uniewin-
nił generała. Wyrok spotkał się z ostrą krytyką opinii publicznej, a ówczesny 
premier rządu bawarskiego Wilhelm Hoegner z SPD nazwał go niewiarygod-
nym skandalem. W wyniku protestów Federalny Trybunał Sprawiedliwości 
uchylił wyrok, jednak we wznowionym w  1958 roku procesie Max Simon 
został ponownie uniewinniony109.

Wiara, że sędziowie zdobędą się na inny wyrok, nie miała żadnych podstaw. 
Sędziowie należeli do tej samej elity i do tej samej generacji, byli zamieszani 

106 Wyrok Sądu Ziemskiego w Ulm Ks 2/57, 29 sierpnia 1958 r.; przedruk: Ch.F. Rüter 
(Hrsg.), Justiz und NS-Verbrechen, Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer 
Tötungsverbrechen 1945–1966, Bd. 15, Amsterdam 1976, s. 11 i nn.

107 N. Frei, Hitlers Eliten nach 1945…, s. 201; J. Gumkowski, Pięć przed dwunastą, Jak 
doszło do procesu we Frankfurcie, „ZWiL” 1964, nr 3, s. 4–5.

108 N. Frei, Transnationale Vergangenheitspolitik…, s. 20. 
109 U. Brochhagen, op.cit., s. 253.
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w zbrodnie reżimu i mieli podobne doświadczenia. Było więc oczywiste, że 
swoich dawnych towarzyszy potraktują łagodnie. Mieli w  swoich decyzjach 
pełne poparcie urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości w Bonn, bo i oni byli 
związani wspólnotą interesów z dawnymi zbrodniarzami. Czynili wszystko, 
aby pomagać wysokim rangą funkcjonariuszom, ponieważ w większości byli 
to ich ówcześni koledzy i znajomi. 

Przy takich związkach wyjątkowo rzadko zdarzały się sytuacje, by oskar-
żono przedstawicieli elit społecznych, czy choćby nawet wysokich funkcjo-
nariuszy SS – oni znajdowali się pod ochroną środowiskową. Prawie zawsze 
„przypadek” sprawiał, że na ławy oskarżonych trafi ały osoby najniższe rangą110.

Opisane procesy również dowodzą obecności jednej z zupełnie niezwykłych 
cech kultury politycznej Niemiec – na przestrzeni dziesiątek lat, w  różnych 
systemach politycznych, zawsze stosowano inną wykładnię prawa wobec elit. 
Tam, gdzie przedstawicielom wyższych klas społecznych gwarantowano bez-
karność, przedstawiciele niższych środowisk karani byli z całą ostrością czy 
nawet musieli pełnić rolę kozłów ofi arnych. Taką politykę stosowało sądow-
nictwo III Rzeszy, podobne praktyki stosowało sądownictwo powojenne. 

W wypadku zorganizowanego gangu nikt nie miałby wątpliwości, że winny 
morderstwom jest w taki sam sposób jej lider wydający polecenia zabijania, 
jak i bandyta, który bezpośrednio zabijał. Za równie winnych potraktowano 
by tych, którzy prowadzili dokumentację zbrodni, jak i  tych, którzy ukła-
dali plany czy organizowali materiały wybuchowe. Tylko w wypadku proce-
sów zbrodniarzy niemieckich sądownictwo zachodnioniemieckie „odkryło” 
inne interpretacje odpowiedzialności za udział w  organizacji zbiorowych
mordów.

Dlatego procesy straży obozowych przeprowadzane w latach pięćdziesią-
tych i sześćdziesiątych wręcz nabierają groteskowych rysów. W wielkich proce-
sach przeciwko zbrodniarzom z Auschwitz, Treblinki czy Majdanka najczęściej 
dominował ten sam obraz – na ławach oskarżonych zasiadały osoby, które 
w hierarchiach obozów zajmowały najniższe pozycje. Wśród nich znalazło się 
nawet wielu więźniów, którzy dopuścili się przestępstw wobec współwięź-
niów. Skazywano tych, którzy zabijali kijami i kopniakami111.

Dowódcy i przedstawiciele elit aparatu terroru byli starsi niż prości straż-
nicy. Uzasadnianie niemożności poniesienia kary podeszłym wiekiem i złym 
stanem zdrowia rozkazodawców było powszechną praktyką. I ci, którzy decyzje

110 F. Kruse, Zweierlei Maß für NS-Täter? Über die Tendenzen schichtenspezifi scher Privilegie-
rungen in Urteil gegen Nationalistischer Gewaltverbrecher, w: Der Unrechts-Staat. Recht und Justiz 
im Nationalismus, Redaktion „Kritische Justiz” (Hrsg.), Baden-Baden 1979, s. 190 i nn. Ten 
socjologiczny klucz zauważony został również w Polsce: KK, Mordercy zza biurka, „PiŻ” 
1965, nr 5, s. 8; K. Daszkiewicz, Dwie miary sprawiedliwości dla zbrodniarzy hitlerowskich 
w RFN, „PiŻ” 1970, nr 3 s. 1, 7; J. Klimek, Kiedy przed sądem. Oprawca, minister, deputowany 
Hans Kruger, „PiŻ” 1964, nr 8, s. 4; T. Kur, Zabójcy odchodzą bez kary, „PiŻ” 1966, nr 7, 
s. 4; W. Bielawski, Mordowali – ale nie są winni. Dowódcy Einsatzkommando 16 przed sądem, 
„ZWiL” 1968, nr 6, s. 5–6.

111 D. Garbe, op.cit., s. 704; R. Giordano, op.cit., s. 27.
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te wydawali i ponosili za nie osobistą odpowiedzialność, w absolutnej więk-
szości pozostali bezkarni112.

Procesy zbrodniarzy były obroną własnych interesów elity administracyjno-
-prawnej, stwarzały rodzaj alibi. Były upozorowanym dowodem na ściganie 
zbrodniarzy wojennych w Niemczech Zachodnich. W rzeczywistości skazani 
byli ofi arami polityki umożliwiającej zachowanie bezkarności naprawdę win-
nych za zbrodnie III Rzeszy. 

W  tej socjologicznej grze operowano szczególnym sofizmatem. 
Argumentowano: prawo karne domaga się konkretnych działań, które można 
nazwać i zaklasyfi kować; by wydać wyrok skazujący trzeba określić miejsce 
i okoliczności zbrodni. W wypadku prostego strażnika spełnienie wymienio-
nych warunków było niewspółmiernie łatwiejsze niż urzędnika znajdującego się 
niekiedy tysiące kilometrów od miejsca zdarzenia. Ukaranie urzędnika wyda-
jącego zbrodnicze rozkazy było tym trudniejsze, im geografi cznie był dalej od 
miejsca ich wykonania i czym wyższe stanowisko zajmował w hierarchii113.

W miarę upływu czasu, kiedy przedstawiciele elit konsekwentnie milczeli 
na temat aparatu terroru, niezmiernie skomplikowane było udowodnienie ist-
nienia określonych struktur dowodzenia czy obszarów kompetencji. Zatem 
dowiedzenie urzędnikowi, że to on był inspiratorem określonych decyzji, 
napotykało ogromne trudności114. Niemniej bezkarność elit hitlerowskich nie 
wynikała z obiektywnych trudności ich ściągania – był to wyraz społecznych 
oczekiwań podyktowany przez Subject Culture i autorytarny sposób myślenia 
przejawiający się pogardą dla słabszego. 

Wyrazicielem tych tendencji był poseł CDU Kurt Birrenbach. Domagał się 
prawnych regulacji, które ofi cjalnie zezwalałyby na obciążanie dawnych zbrod-
niarzy tylko symbolicznymi wyrokami. Procesy zbrodniarzy w myśl jego propo-
zycji miały się ograniczyć do osób bezpośrednio winnych krwawym ekscesom115.

Proces karania zbrodniarzy przebiegał też w  stałym konfl ikcie między 
producentami kultury politycznej realiów i symbolicznej kultury politycznej.

112 Fakt ten nie uszedł uwadze polskich politologów z  tamtego okresu. Można było 
odnieść wrażenie, że sprawę karania przestępców niższych rangą traktowano jako rodzaj 
zbiegu okoliczności, a nie wynik kultury politycznej owych czasów. Na sprawę zwracał 
uwagę m.in. Stanisław Kania, pisząc, że poza zainteresowaniem organów sprawiedliwości 
znalazło się 9 na10 szefów placówek gestapo odpowiedzialnych za zbrodnie w Polsce. Bez-
karni pozostali funkcjonariusze RSHA i urzędów centralnych. Pisze też, że nie korzystano 
z materiału dowodowego z Polski wobec zbrodniarzy niemieckich, choć dokumenty były 
kompletne. Pisał, że przestępcy skazani za zbrodnie w III Rzeszy o wiele częściej uzyskują 
złagodzenie wyroków niż ci, którzy skazani zostali z innych przyczyn. Zob.: S. Kania, Sku-
teczność ścigania zbrodniarzy…, s. 69. Czesław Pilichowski zwracał uwagę na niedoskonałość 
ścigania zbrodniarzy. Pisał, że do 1 stycznia 1971 r. sądy zachodnioniemieckie skazały 
6264 zbrodniarzy, co oznaczałoby, że na jednego skazanego przypada 40 000 ofi ar. Zob. 
Cz. Pilichowski, Trybunał Norymberski i zasady norymberskie…, s. 8.

113 R. Wassermann, op.cit., s. 222.
114 G. Bertram, op.cit., s. 426.
115 M. von Miquel, Ahnden oder amnestieren? Westdeutsche Justiz und Vergangenheitspolitik 

in den sechziger Jahren, Göttingen 2004, s. 345.
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To głównie przedstawiciele mediów, twórców, środowisk intelektualnych wyra-
żali publicznie krytykę praktyki sądowniczej wobec zbrodniarzy hitlerowskich. 
Charakterystyczna bezczynność sądownictwa w tej sprawie wzbudzała również 
niepokój wśród niektórych elit politycznych. Producenci kultury politycznej 
realiów starali się uchronić przed procesami jak największą liczbę ludzi. To, że 
czasami do tych procesów jednak dochodziło, było w Niemczech Zachodnich 
wyrazem rozgrywki między tymi dwoma ścierającymi się ciągle siłami.

Do rozliczania zbrodni faszystowskich przyczyniała się również międzyna-
rodowa opinia publiczna. W światowych mediach ciągle pojawiały się oskarże-
nia o obecności zbrodniarzy w różnych obszarach życia publicznego. Rządowi 
Niemiec zarzucano również powszechnie bezczynność w kwestii ścigania osób, 
które w III Rzeszy dopuściły się zbrodni116.

Kierując się bardziej propagandowymi i wizerunkowymi motywacjami 
niż rzeczywistym zamiarem ścigania zbrodniarzy, ówczesny federalny mini-
ster sprawiedliwości Fritz Schäffer zaczął szukać nowych rozwiązań. Na 
dorocznej konferencji krajowych ministrów sprawiedliwości w Bad Harzburg 
6 listopada 1958 roku zainicjował zorganizowanie nowej instytucji – Centrali 
Krajowych Administracji Wymiaru Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni 
Narodowosocjalistycznych (Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur 
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen), która miała koordynować docho-
dzenia przeciwko byłym zbrodniarzom. Na jej siedzibę wybrano małe mia-
steczko Ludwigsburg117.

Centrala (Zentralstelle) miała z założenia służyć kreowaniu symbolicznej 
kultury politycznej. Rozważano, by zajmowała się dochodzeniami tylko w tych 
sprawach, które mogły być atrakcyjne medialnie. Pomysł powołania Centrali 
nie budził jednak większego uznania. Na przykład minister sprawiedliwości 
kraju Szlezwig-Holsztyn, Bernhard Leverenz, był zdecydowanie przeciwko 
powołaniu tej instytucji. Twierdził, że stanowi ona wyraz samooskarżenia, 

116 R. Fuks, Nie tylko baron von Fircks, Zbrodnie hitlerowskie, „Perspektywy” 1971, nr 50, 
s. 27; M. Gola, Zbrodniarze żyją w RFN, „Kaszebe” 1961, nr 13, s. 2; M. Jawor, Chora prawda 
i chore prawo, „Tygodnik Zachodni” 1958, nr 32, s. 2,7; Mar., Gdyby Göring żył. Rehabilitacja 
zbrodniarzy wojennych, „TL” 1952, nr 302, s. 2; S. Kania, Aktualne problemy ścigania i karania 
zbrodniarzy hitlerowskich, „Nowe Prawo” 1970, s. 1211–1225; Cz. Pilichowski, Nierychliwe 
karanie zbrodniarzy hitlerowskich w NRF, „PiŻ” 1970, nr 1, s. 6–7; tenże, Sprawa ukarania 
zbrodniarzy hitlerowskich w RFN nadal otwarta, „ZWiL” 1973, nr 38, s. 12–13; tenże, Za 
parawanem prawa. Ilu ukarano, ilu należy ścigać i ukarać, „ZWiL” 1970, nr 1, s. 6; K. Dasz-
kiewicz, Ludobójstwo, morderstwo, zabójstwo, Procesy zbrodniarzy hitlerowskich w RFN, „ZWiL” 
1973, nr 17, s. 4, 15; taż, Sprawiedliwość i  zbrodnie hitlerowskie, „PiŻ” 1970, nr 11, s. 6;
T. Cyprian, Sto trzydzieści tomów akt śledztwa i … nic. Procesy zbrodniarzy hitlerowskich w NRF, 
„PiŻ” 1971, nr 8, s. 6; W. Bielawski, Ściganie zbrodni hitlerowskich w NRF, „ZWiL” 1968, 
nr 18, s. 4–5; Z. Zonik, Przedziwne łamańce wyroków Temidy, „ZWiL” 1973, nr 2, s. 5, 7; 
M. Jaśkowski, Przeszłość nierozliczona, stosunek państwa bońskiego do przestępców hitlerowskich, 
„Tygodnik Zachodni” 1959, nr 47, s. 3, 5.

117 BA-K, B. 141/33770, Bd. 47, k. 22, Protokół 27 konferencji ministrów sprawie-
dliwości w Bad Harzburg; H. Sołga, Sprawiedliwi z Ludwisburga, „Życie Literackie” 1989, 
nr 26, s. 6. 
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jakoby sądownictwo niemieckie w ciągu 15 powojennych lat rzeczywiście nie 
potrafi ło sobie z  tym problemem poradzić118. Leverenz był pełen oburzenia 
i przekonywał swoich kolegów ministrów, że „nie ma żadnych powodów, dla 
których mielibyśmy robić się niewolnikami (knechten) prasy i  zagranicznej 
opinii publicznej”119. 

Ponieważ Centrala miała przyczyniać się do poprawienia wizerunku 
Niemiec na arenie międzynarodowej, uznano, że ma się zajmować wyłącz-
nie zbrodniami popełnionymi poza terytorium III Rzeszy, w  szczególno-
ści na ludności cywilnej, z  dala od wydarzeń frontowych. Miała się także 
zajmować działaniami grup egzekucyjnych i  personelu obozów koncen-
tracyjnych. Centrali nie przyznano żadnych kompetencji wykonawczych 
– ani prawa formułowania aktów oskarżenia, ani wszczynania ofi cjalnych 
dochodzeń prokuratorskich. Miała ona jedynie zbierać materiały i  przeka-
zywać je właściwym organom, które na podstawie otrzymanych informa-
cji mogłyby suwerennie decydować o  ewentualnym wszczęciu dochodzeń 
wobec oskarżonych120. Lęk przed usamodzielnieniem się Centrali był ogromny,
bo usprawiedliwiony. 

Niemniej powołanie jej stanowiło w procesie ścigania zbrodni hitlerow-
skich niezmiernie ważną cezurę. Już w pierwszym roku swojej działalności 
Centrala uruchomiła 500 dochodzeń przeciwko zbrodniarzom, do 1964 roku 
doszło 700 dalszych. Wysiłki tej instytucji spotykały się najczęściej z niechęcią 
wszelkich urzędów, ale Centrala swoje sukcesy zawdzięczała zaangażowaniu 
pracujących tam prokuratorów121.

Oprócz swojej głównej działalności statutowej Centrala stała się punktem, 
do którego zwracały się z różnymi pytaniami wszelkie urzędy i sądy. Centrala 
musiała na nie odpowiadać, co paraliżowało jej działalność statutową. Szybko 
okazało się również, że liczba spraw przekroczyła możliwości zatrudnionego 
w niej personelu, co powodowało daleko idący paraliż. Na zwiększenie liczby 
jej pracowników nie można było zdobyć środków, co było ewidentnym świa-
dectwem kultury politycznej realiów. Nie zatrudniono tam również history-
ków potrzebnych do prowadzenia badań archiwalnych122. 

Postrzeganie Centrali w Ludwigsburgu było świadectwem ówczesnej kul-
tury politycznej realiów. Stała się ona obiektem gwałtownej nienawiści nie-
mieckiego sądownictwa i  różnych urzędów. Jej pracownicy byli oskarżani 
o manipulacje, a  ich praca była najczęściej na różne sposoby paraliżowana. 
W środowisku prawników byli oni obiektem drwin, o samej Centrali mówiono 
„prokuratura Jerozolima, oddział zamiejscowy Ludwigsburg” (Staatsanwaltschaft 

118 BA-K, B. 141/33770, Bd. 47, k. 25, Protokół 27 konferencji ministrów sprawiedli-
wości w Bad Harzburg.

119 Ibidem, k. 15. 
120 A. Rückerl, NS-Verbrechen vor Gericht, Versuch einer Vergangenheitsbewältigung, Heidel-

berg 1984, s. 142.
121 Ibidem, s. 166.
122 BA-K, B. 141/33772, k. 11, Sprawozdanie z działalności Centrali z października 

1961 r.
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Jerusalem, Zweigstelle Ludwigsburg) albo określano ją jako „cmentarzysko akt” 
(Aktenfriedhof). Regionalne prokuratury wkładały wiele wysiłku w wydłuża-
nie dochodzeń123.

Również w samym Ludwigsburgu działalność Centrali budziła oburzenie 
mieszkańców. Jej pracownicy uważani byli za zdrajców i na każdym kroku szy-
kanowani. Odmawiano im wynajmowania mieszkań, w szkołach i przedszko-
lach dyskryminowano ich dzieci. Zatrudnieni w Centrali zarówno w pracy, jak 
i w domu, często otrzymywali telefony z pogróżkami, a taksówkarze odmawiali 
wożenia gości pod ich adres. Zlokalizowanie tej instytucji w Ludwigsburgu 
władze samorządowe uważały za kompromitację dla miasta i odmawiały z nią 
wszelkich kontaktów. Rozpowszechniano plotki, że pracownicy Centrali przy-
gotowują nową falę denazyfi kacji124.

Artykułowane przez najpoważniejszych polityków żądania przedawnie-
nia zbrodni hitlerowskich podważały byt instytucji i w efekcie jej zagrażały. 
Zwolennicy takiego rozwiązania mieli w ręku też mocne argumenty. W myśl 
ogólnie przyjętej praktyki sądowniczej po 20 latach wszelkie zbrodnie ulegają 
przedawnieniu. Ponieważ zbrodnie wojenne nie podlegały nowej kwalifi kacji, 
regulacja ta musiałaby wejść w życie najpóźniej 8 maja 1965 roku. 

Twierdzenie, że wszyscy Niemcy opowiadali się za zaniechaniem ścigania 
zbrodniarzy hitlerowskich, byłoby wielką niesprawiedliwością. Wśród pro-
ducentów symbolicznej kultury politycznej było wielu przekonanych antyfa-
szystów. Niewątpliwie jednym z nich był federalny minister sprawiedliwości 
i późniejszy prezydent Niemiec Gustav Heinemann125.

Z całym zdecydowaniem opowiadał się za postawieniem w stan oskarże-
nia wszystkich zbrodniarzy hitlerowskich i wymierzeniem im zasłużonej kary. 
Był przeciwnikiem przedawnienia zbrodni faszystowskich i dlatego domagał 
się całkowitej likwidacji wszelkich terminów ograniczających możliwość ich 
ukarania. Heinemann był też wielkim zwolennikiem ukarania urzędników 
i dowódców, którzy niegdyś wydawali zbrodnicze rozkazy126. Podobnego zda-
nia był jego następca na stanowisku ministra sprawiedliwości Horst Ehmke 
(SPD), który za wszelką cenę chciał uniknąć międzynarodowej kompromitacji 
Niemiec, choć obawiał się napięć wewnętrznych związanych z przeforsowa-
niem decyzji o nieprzedawnieniu zbrodni III Rzeszy127.

123 A. Streim, Der Umgang mit der Vergangenheit am Beispiel der Zentralen Stelle der Landes-
justizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg, w: Formen des 
Widerstandes im Südwesten 1933–1945, Landeszentrale für politische Bildung Baden-Würt-
temberg, Ulm 1994, s. 323.

124 Ibidem. 
125 W  latach 1966–1969 federalny minister sprawiedliwości, od 1969 do 1974 r. pre-

zydent Niemiec. W  latach 1945–1952 członek CDU, od 1957 r. członek SPD.
126 „Bulletin des Press- und Informationsamtes der Bundesregierung”, 10 sierpnia 

1968  r., s. 841; [Red.], Geplante Vorbeugungshaft stößt auch im Bundestag auf Kritik, „Die 
Welt” 1969, nr 21, s. 1.

127 PA-DB, druk V/4220, Inicjatywa ustawodawcza SPD mająca na celu nieprzedaw-
nianie zbrodni hitlerowskich.



II. Restauracja autorytarnych systemów wartości164
Niemniej kwestia nieprzedawnienia zbrodni hitlerowskich wywoływała 

wiele gwałtownych kontrowersji. Ich egzemplifi kacją była debata w Bundestagu 
10 marca 1965 roku. 

Zabrał w niej głos poseł SPD Gerhard Jahn, późniejszy federalny mini-
ster sprawiedliwości. Jahn zwrócił uwagę, że nie można odpowiedzialności 
za zbrodnie przeciw ludzkości rozwiązywać w kategoriach formalnoprawnych. 
Na tę jednorazową zbrodnię w historii ludzkości zareagować trzeba instru-
mentami politycznymi. Nie widział miejsca na teoretyczne dywagacje, tylko 
konieczność pełnego poczucia moralnej odpowiedzialności128. 

Jak przekonywał Jahn: „zwolennicy przedawnienia argumentują prawem do 
politycznej pomyłki. Oczywiście że prawo do politycznej pomyłki jest czymś 
uniwersalnym i niepodważalnym. I  jest częścią naszej wolności. Ale my nie 
mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem, które można by rozważać w kate-
goriach politycznej pomyłki. My mówimy o zbrodniach w najgorszej postaci 
kryminalnej. I są to rzeczy, co do których nie można się mylić. Kto mordował, 
ten nie mógł się mylić. I nie ma tu znaczenia, czy robił to bezpośrednio, czy 
wydawał rozkazy takich czynów zza biurka. I taki zbrodniarz nie może dziś 
twierdzić, że rzekomo nie miał świadomości tego co robił”129. 

Bodaj najważniejszym przedstawicielem zwolenników przedawnienia 
zbrodni hitlerowskich był wiceprzewodniczący Bundestagu z  ramienia FDP 
Thomas Dehler130. Podczas debaty 10 marca 1965 roku przekonywał, że kwe-
stia ta ma rzeczywiście również wymiar moralny. Ponieważ to państwo nie-
gdyś wydawało polecenia popełniania zbrodni, to dopiero w kontekście tego 
faktu można rozważać kwestie winy indywidualnej131. 

„Ludzie wplątani zostali w  działania państwa, nie uświadamiając sobie 
do końca moralnego wymiaru indywidualnych decyzji. Zbrodniarze III Rzeszy 
bez inspiracji państwa nigdy nie popełniliby czynów niegodnych. Dlatego tak 
trudna jest ocena ich czynów. […] Trzeba pamiętać, że nawet Kościół paktował 
z tym reżimem. Nawet Kościół zaniechał obowiązku wskazania swoim wier-
nym poczucia tego co jest dobre, a co złe. Ci wierni pozbawieni zostali w ten 
sposób moralnego oparcia. […] Czy mam nienawidzić winnych, odmawiać 
im prawa do pokuty? Czy w ten sposób możemy umniejszyć szkody wyrzą-
dzone przez nasz naród? Jedyne co nam pozostało, to zademonstrować naszą 
zdecydowana wolę poszanowania prawa. Nic więcej nie możemy zrobić”132. 

„Kiedy Republika Federalna odzyskała swoją państwowość, to zrobili-
śmy rzecz najważniejszą. Przywróciliśmy państwo prawa, w którym zagwa-

128 PA-DB, P.p.p. IV/170 z 10 marca 1965 r., k. 8537. 
129 Ibidem, k. 8538.
130 Thomas Dehler był wiceprzewodniczącym Bundestagu w latach 1960–1967. Wcze-

śniej w latach 1949–1953 był federalnym ministrem sprawiedliwości. Thomas Dehler zaan-
gażował Hansa-Dietricha Genschera jako asystenta ds. naukowych we frakcji FDP. To dzięki 
niemu Genscher rozpoczął swoją błyskotliwą karierę. Zob. M. Rakowski, Dymisja kanclerza, 
Warszawa 1975, s. 133.

131 PA-DB, P.p.p. IV/170 z 10 marca 1965 r., k. 8543.
132 Ibidem, k. 8541 i nn. 
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rantowaliśmy naszym obywatelom wolność i poczucie praworządności. […] 
Jednym z jego podstawowych elementów jest obowiązek stosowania równości 
wobec obywateli. Jest to też zakaz samowoli, zakaz tworzenia regulacji, która 
byłaby wymierzona w jakąś określoną grupę, zakaz tworzenia reguł prawnych 
podyktowanych politycznymi okolicznościami, zakaz tworzenia prawa, które 
selektywnie wymierzone byłoby w  jakąś grupę obywateli. […] Ten funda-
ment państwa prawa przekreśla defi nitywnie jakiekolwiek próby wydłużania 
czasu przedawnienia zbrodni w okresie narodowego socjalizmu. Inicjatywy 
takie są niemożliwe również dlatego, że prawo nie może działać wstecz. I to 
są decydujące argumenty. […] Rozważania na temat przedłużenia terminów 
przedawniania określonych czynów to żądania stworzenia precedensu, że 
prawo może działać wstecz. A coś takiego nie jest możliwe w żadnym demo-
kratycznym systemie. Stąd też kwestia przedawnienia określonych czynów 
dotyczy bezpieczeństwa prawnego w naszym państwie. Dlatego jest proble-
mem prawnym i tylko prawnym”133. 

Słowom posła Dehlera zaprzeczał wówczas jeszcze niezależny partyjnie 
poseł Ferdinand Friedensburg134. Zwrócił uwagę, że zasada nulla poena sine lege 
(nie ma kary bez ustawy) nie odnosi się absolutnie do kwestii przedawnia-
nia zbrodni. Mówi ona jedynie, że nie można ukarać sprawcy za jakiś czyn, 
o którym nie mógł wiedzieć, że jest przestępstwem. Na podstawie tej zasady 
prawnej nie można jednak zwolnić kogoś z odpowiedzialności karnej, dlatego 
że w momencie popełnienia zbrodni nie wiedział, czy się ona przedawni po 
20, czy 30 latach135. 

Zdecydowanym zwolennikiem przedawniania zbrodni hitlerowskich był 
poseł CDU Hans-Joachim von Merkatz136. Na posiedzeniu Bundestagu tłuma-
czył: „W jaki sposób sędzia ma dzisiaj wydawać sprawiedliwe wyroki o zbrod-
niach z czasów III Rzeszy. Przecież w zdecydowanej większości nie żyją już 
świadkowie. Ci, którzy mieszkają za granicą poddawani są tam różnym pre-
sjom i w związku z tym są niewiarygodni. […] Istotą zasady przedawniania 
zbrodni jest założenie, że w pewnym momencie ciężar winy jest już nie do 
ustalenia. Po upływie dłuższego czasu zdolność ludzi do pamiętania szczegó-
łów i rozpoznawania osób jest coraz słabsza. Zatem możliwości sprawiedliwej 
oceny czynu sprawcy są niewystarczające. […] Najważniejszym elementem 
funkcjonowania państwa prawa jest poczucie pewności stosowania określo-
nych reguł prawnych. A do nich należy fundamentalna zasada, że prawo nie 
działa wstecz. Dlatego reguła ta musi być traktowana bardzo poważnie137. 

Poseł Merkatz twierdził również: „to my wszyscy ponosimy odpowiedzial-
ność za zbrodnie, jakie się wówczas wydarzały. Ale nie jest to wina krymi-

133 Ibidem, k. 8542.
134 Ferdinand Friedensburg urodził się w 1886 r. w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Jego 

dziadek był w  latach 1879–1891 burmistrzem Wrocławia.
135 PA-DB, P.p.p. IV/170, k. 8555. 
136 Ibidem, k. 8564.
137 Ibidem, k. 8565.
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nalna, tylko rodzaj winy metafi zycznej138. Jest to wina nas wszystkich razem 
i do takiej winy się również i ja przyznaję”139.

Bodaj najbardziej dramatyczna podczas tej debaty była wypowiedź posła 
SPD Adolfa Arndta. I on przyznawał się do winny, choć zupełnie inaczej niż 
czynił to poseł Merkatz. Arndt mówił: „Jestem pełen świadomości mojej 
winy. Nie wyszedłem na ulicę i nie krzyczałem, kiedy moi żydowscy sąsiedzi 
byli wywożeni ciężarówkami. Nie powiesiłem na sobie żydowskiej gwiazdy 
i nie krzyczałam, że ja też chcę być wywieziony. Ale były nieliczne wyjątki 
wśród ludzi, którzy mieli do tego wystarczająco dużo odwagi. Tak było 
w wypadku niemieckich kobiet, których mężowie byli Żydami. Mężczyźni ci 
zostali aresztowani i osadzeni w  siedzibie gestapo przy Grosse Hamburger 
Strasse w Berlinie. Następnego dnia, spontanicznie i bez żadnego umawiania 
się, żony tych uwięzionych Żydów zebrały się przed siedzibą gestapo. Nie 
miały żadnego planu, nie wiedziały, czy chcą jechać z nimi na śmierć, czy też 
domagać się ich uwolnienia. Tych kobiet zebrała się tak wielka liczba i były 
tak zdeterminowane, że rzeczywiście gestapo zdecydowało się na uwolnie-
nie ich mężów. Dlatego też mam pełną świadomość swojej winy. I nie mogę 
powiedzieć, że wystąpiłem przeciwko temu reżimowi w dostatecznie zdecy-
dowany sposób. Nie wiem, kto może to o sobie powiedzieć. Ale zaniechanie 
tego moralnego obowiązku jest dzisiaj naszym dziedzictwem, ale również
zobowiązaniem”140. 

„Bo nie możemy twierdzić, że nie wiedzieliśmy o ogromie zbrodni popeł-
nianych przez reżim hitlerowski. Znaliśmy je przynajmniej w zarysach. Podczas 
mojego pobytu w  Leśnej141, sam widziałem, jak z  domu opieki społecznej 
Hephata wywożeni byli psychicznie chorzy i kaleki. Wiedzieliśmy wszyscy, że 
zostaną oni zamordowani. Znaliśmy dostatecznie dużo żołnierzy Wehrmachtu, 
którzy przyjeżdżali z  frontu na urlop do domu. Wiedzieliśmy, że płacząc, 
opowiadali oni swoim żonom i matkom o  zbrodniach, których byli świad-
kami w okupowanej Polsce. Wiedzieliśmy o  ich rozpaczy i o  ich bezsilności 
wobec tych zbrodni. I nikt nie może dziś twierdzić, że o tych zbrodniach nie 
wiedzieliśmy”142. 

„I pamiętać trzeba, że zbrodnie te nie miały nic wspólnego z prowadzonymi 
działaniami wojennymi. Zbrodnie wojenne to ekscesy, które są konsekwen-
cją niepewnej sytuacji na froncie. Mogą też wynikać z przesadnej ostrożności 
o bezpieczeństwo własnych oddziałów. Taką wielką, bardzo ciężką zbrodnią 

138 Autorem pojęcia wina metafi zyczna jest Karl Jaspers, który sformułował ją w swojej 
broszurze Die Schuldfrage (Heidelberg 1946 r.). Rozróżnił w niej kategorie winny kryminal-
nej, politycznej, moralnej i metafi zycznej. Sprzeciwiał się on natomiast istnieniu kategorii 
winy kolektywnej. 

139 PA-DB, P.p.p. IV/170, k. 8564.
140 Ibidem, k. 8552.
141 Miejscowość Leśna w powiecie lubańskim. Arndt użył niemieckiej nazwy Marklissa. 

Arndt ukrywał się tam podczas wojny u swojej rodziny przed prześladowaniami hitlerow-
skiego aparatu bezpieczeństwa. 

142 PA-DB, P.p.p. IV/170 z 10 marca 1965 r., k. 8552.
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wojenną było bombardowanie Drezna. Ale był to jeden z elementów działań 
aliantów mających na celu pokonanie III Rzeszy”143.

„Natomiast zbrodnie, o których mówimy dzisiaj, nie miały żadnego militar-
nego celu czy uzasadnienia. III Rzesza nie prowadziła wojny przeciwko kato-
lickim środowiskom opozycyjnym, nie prowadziła wojny przeciwko osobom 
ograniczonym umysłowo ani chorym psychicznie. III Rzesza nie prowadziła 
żadnej wojny przeciwko żydowskim kobietom, ciężarnym kobietom, dzieciom, 
niemowlętom i starcom. To nie miało nic wspólnego z prowadzoną wojną. To 
były mordy zaplanowane na zimno przez przedstawicieli państwa”144.

„Ale zbrodniarzami byli również ci, którzy je bezpośrednio wykonywali. 
O człowieku, który na oczach matki bierze niemowlę za nogi i  jego główkę 
rozbija o najbliższy słup, człowieku, który własnoręcznie, samodzielnie doko-
nuje egzekucji 20 000, czy 30 000 osób, człowieku, który tresuje swojego 
psa w  ten sposób, żeby więźniom odgryzał genitalia i potem tego więźnia 
w najbardziej okrutny sposób morduje, nie można dziś twierdzić, że nie wie-
dział, co robi. O człowieku, który organizuje egzekucje w ten sposób, że każe 
więźniom klękać nad własnoręcznie wykopanym grobem i morduje ich przez 
strzał w tył głowy, człowiek, który tak stawia ofi ary nad zbiorowym grobem, 
żeby się ich trupy od razu układały na ich oczach warstwami, który tak kon-
struuje masowe groby, żeby przez kilka dni po egzekucji jak z fontanny try-
skała z tych grobów krew, nikt nie może mówić, że nie wiedział co robi. Nie 
można twierdzić, że dziś jest kimś zupełnie innym i z tamtym człowiekiem 
nie ma nic wspólnego”145. 

Dramatyczny apel Adolfa Arndta nie przekonał posłów partii chadeckich 
i liberalnych. Na przykład poseł Linus Memmel oświadczył w tej debacie, że 
większość członków CDU i CSU jest zdecydowanie przeciwna jakimkolwiek 
przedłużaniu okresu przedawniania zbrodni146. Podobnie przedstawiciel FDP, 
poseł Hermann Busse oświadczył, że frakcja jest zdecydowanie przeciwna 
jakimkolwiek zmianom prawa karnego i zmianom okresów przedawnień147.

Oczywiście, po stronie CDU byli posłowie, którzy nie podzielali poglądów 
swoich frakcyjnych kolegów. Do najwybitniejszych eksponentów tej grupy 
posłów chadeckich należał Ernst Benda, którego odważne wystąpienie parla-
mentarne wzbudziło wówczas duże zainteresowanie opinii publicznej. 

Otóż poseł Benda przekonywał swoich parlamentarnych kolegów, że funda-
mentem polityki państwa prawa musi być sprawiedliwość i ona, jego zdaniem, 
jest najważniejsza. Nie podważał znaczenia kategorii bezpieczeństwa praw-
nego, którą również uznał za niezwykle istotną148. Ale wyrażał przekonanie, 
opierając się na ekspertyzach kilkudziesięciu profesorów prawa karnego, że 
przedłużenie czy wręcz likwidacja okresu przedłużeń dla zbrodni hitlerowskich

143 Ibidem, k. 8550.
144 Ibidem, k. 8551.
145 Ibidem, k. 8550.
146 Ibidem, k. 8559.
147 Ibidem.
148 Ibidem, k. 8522.
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jest w zgodzie z konstytucją i nie zagraża bezpieczeństwu prawnemu w Niem-
czech Zachodnich149. Wyrażał również przekonanie, że „poczucie prawa i spra-
wiedliwości w naszym narodzie zostałoby w niesłychany sposób skorumpowane, 
gdyby mordy nie zostały ukarane, kiedy istnieje taka możliwość. Jest rzeczą 
niedopuszczalną, aby ich sprawcy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialno-
ści”150. Dla posła Bendy ukaranie możliwie wszystkich zbrodniarzy hitlerow-
skich było dowodem uczciwości politycznej i sprawą honoru narodowego151.

Ostatecznie po długich dyskusjach w Komisji Prawnej Bundestagu okres 
przedawnień został rzeczywiście przedłużony. Stało się to podczas posiedzenia 
plenarnego Bundestagu 23 marca 1965 roku. W głosowaniu wszyscy posło-
wie SPD opowiedzieli się za przedłużeniem okresu ścigania zbrodni hitle-
rowskich. Natomiast solidarnie wszyscy posłowie FDP głosowali przeciwko 
tej regulacji prawnej152. 

Sprawa nie była jednak zamknięta i toczyła się dalej. Od połowy lat sześć-
dziesiątych wyłoniła się mała, ale skuteczna grupa polityków i prawników, 
którzy radykalnie sprzeciwiali się amnestii dla zbrodniarzy i  zaprzestaniu 
ścigania jeszcze tych niewykrytych153. Sytuacja zaczynała stawać się niebez-
pieczna dla wielu przedstawicieli elit hitlerowskich, które na skutek nacisków 
opinii publicznej i działalności Centrali mogli się czuć zagrożeni. 

W oczywisty sposób zaczęło się również tworzyć ugrupowanie na rzecz 
generalnej amnestii dla zbrodniarzy III Rzeszy. Najskuteczniejszy okazał się 
mały krąg wybitnych ekspertów prawa karnego z Bonn. Postawili sobie za 
cel znalezienie konstrukcji umożliwiającej amnestię dla zbrodniarzy w  spo-
sób niezauważalny zarówno przez opinię publiczną, jak i  elity polityczne, 
które opowiadały się za dalszym ściganiem zbrodni wojennych. Liderem tej 
grupy był Eduard Dreher154, kierownik Wydziału Karnego w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, człowiek, który podczas wojny sam dopuścił się czynów 
wyjątkowo brutalnych155.

149 Ibidem.
150 Ibidem, k. 8524.
151 Ibidem, k. 8526.
152 PA-DB, P.p.p. IV/175, k. 8790.
153 N. Frei, 1945 und wir. Das Dritte Reich…, s. 36.
154 U. Herbert, op.cit., s. 507 i nn.
155 Eduard Dreher bronił w gruncie rzeczy swojej sprawy, ponieważ miał na sumieniu 

poważne zbrodnie z  czasów III Rzeszy. Jako prokurator Sądu Specjalnego w  Innsbrucku 
żądał dla oskarżonych kary śmierci nawet za drobnostki. Jako pełnomocnik prokuratora 
generalnego odmawiał prawa do jakiejkolwiek łaski dla skazanych, domagając się najbar-
dziej brutalnych form egzekucji. Przykładem praktyk prokuratora Drehera było skazanie 
niemieckiego robotnika na karę śmierci za to, że ukradł śladową ilość żywności i bronił się 
podczas próby jego aresztowania. Mimo że robotnik ten nie był wcześniej karany, Dreher 
zakwalifi kował go jako notorycznego zbrodniarza. Przeciwko temu wyrokowi protesto-
wało nawet hitlerowskie Ministerstwo Sprawiedliwości, które uznało go za nazbyt ostry 
i brutalny. Dopiero interwencje z Berlina spowodowały wstrzymanie egzekucji, W  innym 
wypadku Dreher oskarżył kobietę o kradzież kilku kartek – talonów na odzież. Również 
i za to przewinienie Dreher zażądał dla niej kary śmierci. Sąd Specjalny odrzucił jednak to 
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Dreher uzyskał od władz austriackich zaświadczenie o swoim nienagannym 

zachowaniu podczas wojny. To umożliwiło mu powrót do służby państwowej. 
Kiedy w prasie międzynarodowej pojawiły się informacje o  jego zbrodniczej 
działalności wojennej, minister sprawiedliwości RFN nie dawał im wiary. Nie 
widział nawet powodu, by je weryfi kować, ponieważ wierzył w nieskazitelny 
życiorys swojego podwładnego156. 

Eduard Dreher stał się głównym reformatorem prawa karnego Republiki 
Federalnej. Reforma zaczęła się w zasadzie już w 1954 roku, kiedy to pod-
jęto decyzję o  jej przeprowadzeniu. Od samego początku Dreher dostrzegał 
szansę na poprawienia sytuacji prawnej osób, które w III Rzeszy dopuściły się 
zbrodni. Za przykład mogą posłużyć zmiany paragrafu 33 kodeksu karnego, 
który wprowadzał złagodzenie kary dla „pomocnika” zbrodni. Była to naj-
częstsza kwalifi kacja czynu, jaką stosowano wobec zbrodniarzy hitlerowskich. 
Sukces ten niewątpliwie zainspirował Eduarda Drehera do przeprowadzenia 
zmian w kodeksie karnym, które miały o wiele poważniejsze konsekwencje 
w kwestii zmniejszenia odpowiedzialności karnej. Jego nowy pomysł był pro-
sty i genialny. Wydaje się, że najważniejszą rolę w jego opracowaniu spełniła 
kancelaria prawna Aschenbacha, w której wpływową postacią był nie kto inny, 
tylko sam Werner Best157. 

Otóż Eduard Dreher zaproponował wprowadzenie pozornie błahej zmiany 
w  kodeksie drogowym (Einführungsgesetz zum Ordnungswidrigkeitengesetz – 
EGOWiG). Pretekstem była sugestia złagodzenia kryminalnego wymiaru czy-
nów sprawców wypadków drogowych. Ten nowy akt prawny to paragraf 50, 
pkt 2 kodeksu karnego (Strafgesetzbuch), który brzmiał: „Jeżeli brak jest wyraź-
nych osobistych przesłanek, powiązań czy wszelkiego rodzaju osobistych 
związków, które by łączyły ofi arę i sprawcę, to w wypadku współuczestnika 
mordu należy jego czyn potraktować zgodnie z regułami karania usiłowania 
tego czynu”158. A w wypadku usiłowania zbrodni wyrok nie mógł być wyższy 
niż 15 lat więzienia. Dla osób wydających polecenia dokonywania zbrodni 
miało to kluczowe znaczenie. Z ofi arami, których mordowanie nakazywali, 
nie łączyły ich żadne więzy osobiste. Dlatego ich czyny musiały być potrakto-
wane jako „usiłowanie zbrodni”, a w tym wypadku przedawniły się już dużo 
wcześniej – 8 maja 1960 roku.

żądanie, uznając, że taki wymiar jest zbyt wysoki. Wtedy Dreher osobiście interweniował 
w Ministerstwie Sprawiedliwości w Berlinie, które również odrzuciło karę śmierci. Za: 
G. Oberkofl er, Eduard Rabofsky, (1911–1994). Jurist der Arbeiterklasse, eine politische Biographie, 
Innsbruck–Wien 1997, s. 75, 77.

156 BA-K, B. 141/33726, k. 59 i nn., Informacja sporządzona w Ministerstwie Spra-
wiedliwości.

157 U. Herbert, op.cit., s. 508. O postaci Wernera Besta pisano również w  literaturze 
polskiej: W. Borodziej, op.cit., s. 111; W. Pięciak, Niemiecka pamięć, Współczesne spory w Niem-
czech o miejsce III Rzeszy w historii, polityce i tożsamości (1989–2001), Kraków 2002, s. 86.

158 Tekst oryginalny: „Fehlen besondere persönliche Eigenschaften, Verhältnisse oder 
Umstände (besondere persönliche Merkmale), welche die Strafbarkeit des Täters begrün-
den, beim Teilnehmer, so ist dessen Strafe nach den Vorschriften über die Bestrafung des 
Versuchs zu mildern”.
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Warunkiem sukcesu wprowadzenia takiej nowelizacji prawnej było utrzy-

manie w tajemnicy jej konsekwencji. I rzeczywiście, nikt z niepowołanych osób 
nie zauważył, jakie otwiera ona perspektywy. Nie zauważył ich nawet profe-
sor Jürgen Baumann z Uniwersytetu w Tübingen, który uchodził wówczas 
za jednego z najwybitniejszych znawców prawa karnego. Był on ekspertem 
Bundestagu i uchodził za radykalnego przeciwnika amnestii dla zbrodniarzy 
hitlerowskich. Przy swojej antyfaszystowskiej orientacji nigdy by do tych 
zmian nie dopuścił. Ale intryga Eduarda Drehera udała się159.

Prace nad nowym kodeksem drogowym zostały zakończone w lipcu 1966 
roku i  20 stycznia 1967 roku przekazano projekt ustawy do Bundestagu. 
Komisja Prawna wprowadziła do projektu drobne zmiany, paragraf 50, pkt 2 
nie budził ani zainteresowania, ani zastrzeżeń160. Prawo o ruchu drogowym 
zostało bez parlamentarnej dyskusji jednogłośnie przyjęte 10 maja 1968 roku 
i weszło w życie 1 października 1968 roku161. 

Anette Weinke nie miała wątpliwości, że zmiana w kodeksie drogowym 
powstała z inicjatywy i pod kierunkiem Eduarda Drehera. Wiele lat zajmował 
się nowelizacją paragrafu 50, pkt 2 i  jak nikt inny był obeznany z powiąza-
niami między poszczególnymi obszarami prawa162.

Nowelizacja paragrafu 50, pkt 2 stanowiła ominięcie dyskusji na temat nie-
przedawniania zbrodni hitlerowskich – powodowała ich bezprzedmiotowość. 
W ten sposób faktyczna, generalna amnestia została tak uchwalona, że nikt 
się nie zorientował. Konsekwencje wynikające z nowego kodeksu drogowego 
znane były już jesienią 1968 roku. Jako pierwszy zwrócił na to uwagę radca 
ministerialny Sturm. W analizie paragrafu 50, pkt 2 w wrześniu 1968 roku 
ofi cjalnie doszedł do wniosku, że nowy kodeks drogowy w  ściganiu zbrod-
niarzy hitlerowskich będzie miał poważne konsekwencje163.

Kiedy „Der Spiegel” na początku 1969 roku określił paragraf 50, pkt 2 jako 
najbardziej skandaliczną pomyłkę parlamentaryzmu niemieckiego, wybuchło 
powszechne oburzenie. Autor artykułu zwrócił też uwagę na nieodwracalność 
ustawy. Posłowie do Bundestagu nie mieli żadnej możliwości wycofania się, 
ponieważ stanowiłoby to tworzenie prawa działającego wstecz164. Jak perfek-
cyjna była intryga Drehera najlepiej świadczy fakt, że winnym tej „pomyłki” 
uczyniono radykalnego antyfaszystę i ówczesnego federalnego ministra spra-
wiedliwości Gustava Heinemanna165.

Po wejściu w życie prawa o ruchu drogowym nie trzeba było długo czekać 
na skonfrontowanie sądownictwa karnego z paragrafem 50, pkt 2. Precedensem 

159 PA-DB, P.p.KP V/53 z 12 października 1967 r., k. 37 i nn. 
160 Ibidem.
161 PA-DB, P.p.p. V/173, k. 9249 i nn.; zob. BGBl 1968, s. 506.
162 A. Weinke, op.cit., s. 81. Również N. Frei uważa za niemożliwe, aby paragraf ten 

powstał przez przypadek. Zob. N. Frei, 1945 und wir. Das Dritte Reich…, s. 79.
163 BA-K, B. 141/403654, Analiza sporządzona przez radcę ministerialnego dr. (?) 

Sturma z Ministerstwa Sprawiedliwości z 26 września 1968 r. 
164 [Red.], Recht. NS-Verbrechen. Hilfe der Gehilfen, „Der Spiegel” 1969, nr 1, s. 31. 
165 Na przykład: M. Hepp, Heinemanns Eigentor. NS-Verbrechen schon verjährt, „Der

Bayernkurier” 1969, nr 2, s. 1.
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była sprawa Hermana Heinricha, który w latach 1942–1943 był urzędnikiem 
w referacie ds. Żydów przy komendanturze policji bezpieczeństwa Sipo i SD 
w Krakowie. Brał czynny udział w zamordowaniu 37 600 Żydów. W oskarże-
niu prokuratury w Kilonii zarzucono mu, że akceptował motywy mordowania 
Żydów ze względów ideologicznych, i  że w pełni się z nimi identyfi kował. 
Miał dokonywać morderstw z własnej, nieprzymuszonej woli. Heinrich prze-
kraczał nawet swoje kompetencje i podejmował samodzielnie decyzje o mor-
dowaniu kolejnych grup Żydów. W wyroku sąd twierdził, że Heinrich w eks-
terminacji Żydów brał udział z przekonania i kierował się nienawiścią rasową. 
Obrona Hermana Heinricha odwołała się od tego wyroku i powołała się po 
raz pierwszy na paragraf 50, pkt 2 kodeksu drogowego. Federalny Trybunał 
Sprawiedliwości zaakceptował linię obrony, ponieważ uznał, że Heinrich nie 
działał z pobudek osobistych166.

Konstrukcja ta została zastosowana przede wszystkim przy amnestii dla 
elit faszystowskich. Na podstawie paragrafu 50, pkt 2 zaistniała konieczność 
amnestionowania wszystkich osób, które podejmowały zbrodnicze decyzje, 
a więc tych, którzy ponosili odpowiedzialność za politykę III Rzeszy167.

Wola Hitlera była oczywiście niekwestionowana, najpierwsza i jego rozkaz 
„zabijać Żydów” był bardziej hasłem niż konkretnym poleceniem. To urzędnicy 
ją konkretyzowali i nadawali formy rozkazów, planów, reguł postępowania. 
Tego wszystkiego przecież ani Hitler, ani Himmler nie wymyślali, to robili ich 
podwładni, jak również oni wymyślali konieczne formy i procedury prawne, 
byli odpowiedzialni za koordynację planów. Bez inicjatyw i  zaangażowania 
kadr urzędniczych wszystkich szczebli polityczne hasła Adolfa Hitlera byłyby 
całkowicie niewykonalne168.

Niemniej z paragrafu 50, pkt 2 nie doszło na przykład do ukarania kierow-
ników wydziału Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) Bernharda 
Baatza i  Joachima Deumlinga. Oskarżono ich o współudział w morderstwie 
tysięcy obywateli polskich. Centrala przygotowała dokumentację do najwięk-
szego procesu o mord w historii Republiki Federalnej. Dochodzenia w spra-
wie tych i innych funkcjonariuszy RSHA musiały zostać zamknięte na skutek 
wprowadzenia paragrafu 50, pkt 2 jeszcze przed rozpoczęciem ich procesu169. 
Pisze o  tym również autor wspomnianego wcześniej artykułu w  tygodniku 
„Der Spiegel”. Cytuje on słowa ówczesnego prokuratora generalnego Niemiec 
Hansa Guethera, który miał oświadczyć, że na skutek tej regulacji musi zostać 
zawieszone dochodzenie przeciwko ponad 50 dawnym urzędnikom RSHA, 
w  ramach którego zebrano w międzyczasie 240 000 stron dokumentów170.

166 Wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, BGH, 5 StR 658/68, 20.05.1969; 
przedruk: „Neue Juristische Wochenschrift” 1969, nr 11, s 1181; zob. także: [Red.], Ver-
jährung. Finster entschlossen, „Der Spiegel” 1969, nr 22, s. 32.

167 BA-K, B. 141/403654, Analiza sporządzona przez radcę ministerialnego dr. Sturma 
z Ministerstwa Sprawiedliwości z 27 maja 1969 r.

168 R. Giordano, op.cit., s. 140.
169 A. Weinke, op.cit., s. 85.
170 [Red], Recht, NS-Verbrechen. Hilfe der Gehilfen…, s. 31. 
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Na podstawie paragrafu 50, pkt 2 zawieszono również 35 dochodzeń prze-
ciwko 63 sędziom politycznego Trybunału Ludowego171. 

Już w pierwszym roku obowiązywania paragrafu 50, pkt 2 sądownictwo 
niemieckie musiało odstąpić od dalszego postępowania w ponad 300 proce-
sach karnych za zbrodnie hitlerowskie. Z  jego dobrodziejstw mogli nawet 
korzystać bezpośredni oprawcy, jeśli nie dopuścili się w  trakcie morderstw 
szczególnego bestialstwa. Skorzystali z tego m.in. funkcjonariusze policji hitle-
rowskiej i sanitariusze mordujący chorych w szpitalach172.

W mniejszym stopniu amnestia objęła bezpośrednio zaangażowanych 
w morderstwa. Zwłaszcza tych, którzy zachowywali się szczególnie okrutnie, 
dalej ścigano przez prawo. Ta regulacja, jak mało która mieści się w kulturze 
politycznej Niemiec, uprzywilejowując elity kosztem słabszych. Bez jakiejkol-
wiek próby relatywizowania winy w  bezpośrednich zbrodniach strażników 
obozowych – byli oni w hierarchii społecznej wobec swoich dawnych wysoko 
postawionych przełożonych siłą polityczną bez jakiegokolwiek znaczenia. 

Kiedy w 1979 roku dyskusja na temat przedawnienia zbrodni hitlerow-
skich wróciła ponownie do Bundestagu, miała wymiar tylko propagandowy. 
Była próbą spełnienia oczekiwań twórców symbolicznej kultury politycznej 
i międzynarodowej opinii publicznej. Ale jednocześnie też grą o pozyskanie 
sympatii rzeczywistych wyborców na płaszczyźnie kultury politycznej realiów.

W  prowadzonych wówczas dyskusjach ostrość stanowisk w  tej kwestii 
bynajmniej się nie zatarła. Ale nowy kodeks drogowy umożliwił zmianę poglą-
dów części członków Bundestagu. Nawet niektórzy posłowie FDP głosili teraz 
pogląd, że mordy hitlerowskie nie powinny ulegać przedawnieniu173.

Tym razem przedstawicielem przeciwników, którzy w  III Rzeszy dopu-
ścili się zbrodni, był ówczesny poseł CSU hr. Franz Ludwig Schenk von 
Stauffenberg, syn dysydenta Clausa von Stauffenberga. W debacie parlamen-
tarnej ostro zaatakował inicjatywę przedawnień zbrodni hitlerowskich, argu-
mentując koniecznością przeciwstawienia się propagandzie komunistycznej. 

Poseł Stauffenberg mówił: „Słyszeliśmy w tej kwestii również głosy, które 
nie mają nic wspólnego z dobrymi radami. Mam tu na myśli skandaliczną 
hipokryzję przedstawicieli totalitarnego reżimu NRD, który próbuje się kre-
ować na stróża antyfaszyzmu. W rzeczywistości jego elity niczym nie różnią 
się w nieludzkim stosunku do obywatela od ich faszystowskich poprzedni-
ków. System komunistyczny udowadnia, i to jest gorzkie, jak mało ci ludzie 
nauczyli się z  ciemnych kart historii. Ale ten trwały brak wrażliwości na 
cierpienia ludzi jest również nauką dla nas. My pamiętamy dobrze o  ofi a-
rach Auschwitz, Buchenwaldu czy Treblinki. A  tego nie można powiedzieć 
o nieukaranych zbrodniach na więźniach Łubianki, Archipelagu Gułag i strefy 
śmierci w obszarach przygranicznych”174.

171 A. Weinke, op.cit., s. 85.
172 Ibidem, s. 83.
173 Ibidem, s. 84. 
174 PA-DB, P.p.p. VIII/145, k. 11584.
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Argumentacja przytoczona przez Franza Ludwiga Schenka von Stauffenberga 

była charakterystyczna dla ówczesnego obozu konserwatywnego. Kiedy tylko 
wywoływano kwestię odpowiedzialności za Auschwitz, relatywizowano je 
zbrodniami komunistycznymi. Aby zneutralizować wymiar zbrodni hitlerow-
skich, przypominano wszelkie dramatyczne wydarzenia, które kiedyś miały 
miejsce na świecie. Również charakterystyczną strukturą narracyjną dla tych 
środowisk było przywoływanie martyrologii Niemców, którzy po 1961 roku 
ginęli na niemiecko-niemieckiej granicy.

Franz Ludwig Schenk von Stauffenberg kontynuował swoje wystąpienie 
w Bundestagu stwierdzając, że obawia się utraty szacunku i zaufania do pań-
stwa niemieckiego. Nie chciałby też, aby powstało wrażenie, że Republika 
Federalna podporządkowuje swoje prawo karne interesom politycznym. 
„W  imię integralności naszego systemu prawnego zobowiązani jesteśmy do 
uczciwego ścigania sprawców. Dlatego nie możemy wywoływać wrażenia, że 
manipulujemy naszym systemem karnym pod wpływem naszych kompleksów 
z przeszłości. A już tym bardziej nie możemy podważać naszej suwerenności 
i przy takich decyzjach kierować się międzynarodową opinią publiczną”175.

Poglądu tego nie podzielał poseł CDU Erik Blumenfeld, sam więzień 
Auschwitz, Buchenwaldu i innych więzień gestapo. Występował w tej deba-
cie jako przedstawiciel ofi ar reżimu hitlerowskiego. W Bundestagu mówił, że 
prawo bez łaski nie byłoby godne cywilizowanego człowieka. Na tym funda-
mencie zbudowane są systemy prawne większości państw europejskich. Ale 
ci właśnie hitlerowscy mordercy, którzy są wśród nas, nie powinni nigdy mieć 
nadziei na skorzystanie z tego prawa. „Muszą oni ponieść odpowiedzialność 
przed społeczeństwem za ciężkie kryminalne zbrodnie, jakie popełniali. I to 
jest najważniejsze w naszej dzisiejszej dyskusji”176. 

W podobnym tonie wypowiadał się poseł SPD Karl-Heinz Hansen, twier-
dząc, że zniesienie przedawniania zbrodni hitlerowskich jest nie tylko problem 
prawnym, ale jest przede wszystkim historyczno-polityczną koniecznością177. 

Ważnym aspektem tej dyskusji była przypuszczalnie świadomość posłów do 
Bundestagu, że dla elit hitlerowskich sprawa jest bezprzedmiotowa, ponieważ 
były już poza zasięgiem sądów. Nieprzedawnianie zbrodni wojennych mogło 
dotyczyć tylko bezpośrednich oprawców obozowych o najniższych stopniach. 
Nie jest więc wykluczone, że posłowie skłonni byli się zgodzić na nieograni-
czone ściganie sprawców zbrodni hitlerowskich właśnie w kontekście nowe-
lizacji prawa drogowego. 

Ostatecznie 3 lipca 1979 roku Bundestag zniósł nieznaczną przewagą gło-
sów prawo do przedawniania zbrodni popełnionych przez sprawców hitlerow-
skich178. Wydaje się, że uchwała ta była prostą konsekwencją wcześniejszej 

175 Ibidem.
176 Ibidem, k. 11632. 
177 Ibidem, k. 11637. 
178 J. Symonides, Polskie inicjatywy na forum międzynarodowym dotyczące nieprzedawaniania 

zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych i  zbrodni przeciwko ludzkości, w: Przedawnienie 
i ściganie zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w systemie 
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polityki elit rządzących w Niemczech Zachodnich. Polegała ona na prezento-
waniu na zewnątrz swojego antyfaszystowskiego nastawienia, a jednocześnie 
na amnestionowaniu zbrodniarzy i włączaniu ich do polityki wewnętrznej179. 
Przede wszystkim była dowodem trwałego uprzywilejowania elit kosztem 
politycznie słabszych grup społecznych. 

Re a s u m u j ą c :  Jednym z ważnych elementów modelu Subject Culture jest 
przekonanie o nadrzędnej funkcji państwa wobec obywatela. To abstrakcyjnie 
pojmowane państwo ma prawo wydawać obywatelom polecenia, a obywatele 
są zobowiązani do lojalnego ich wykonywania. Takim sposobem myślenia 
musiał być zainteresowany Konrad Adenauer, ponieważ umacniało to jego 
autorytet i przyczyniało się do skuteczności realizacji jego polityki. 

Ale w tym modelu obywatele nie ponoszą też odpowiedzialności za konse-
kwencje poleceń. Stąd miliony konformistów nie zrobiły nic złego, choć pod-
porządkowały się systemowi III Rzeszy i wykonywały jej zbrodnicze polecenia. 
Pogląd ten, idealnie mieszczący się w modelu Subject Culture, podzielała znaczna 
część społeczeństwa zachodnioniemieckiego, o czym świadczy ogromne spo-
łeczne poparcia dawnych aktywistów i  gotowość do ich pełnej integracji. 

Paradoksalnie, ale wysiłki aliantów na rzecz ukarania zbrodniarzy hitle-
rowskich umocniły myślenie w kategoriach Subject Culture. Zaraz po wojnie 
alianci uwięzili setki tysięcy aktywistów i konformistów. Działania te udowod-
niły społeczeństwu niemieckiemu, że aktywne angażowanie się w życie poli-
tyczne, jak to miało miejsce w III Rzeszy, bezpośrednio zagraża indywidualnej 
sytuacji zawodowej, a nawet życiu. Wydaje się, że Niemcy jako ogół społe-
czeństwa wyciągnęli z tego prosty wniosek: zgodnie z modelem Subject Culture 
w politykę angażować się nie należy. A rządzenie pozostawić trzeba elitom. 
Ściganie morderców było i  tak utrudnione, ponieważ szczególnie wielu 

dawnych aktywistów reżimu znalazło się w szeregach zachodnioniemieckiej 
policji i w środowisku prokuratorów. Trudno było od nich oczekiwać gorliwo-
ści w demaskowaniu swych towarzyszy. Jeśli już pod naciskiem niemieckiej 
czy międzynarodowej opinii publicznej podejrzani stawali przed sądem, to 
sędziowie starali się kwalifi kować ich jako pomocników zbrodni, co w prak-
tyce oznaczało zwolnienie z odpowiedzialności.

W procesie ścigania zbrodniarzy wykształciła się wyraźnie jeszcze inna ten-
dencja, również mieszcząca się w modelu Subject Culture. Okazało się bowiem, 
że w przytłaczającej większości wypadków ukarano osoby o niższych stop-
niach wojskowych. Osoby, którym można było udowodnić bezpośrednie akty 
bestialstwa. Trudno podważać słuszność ich karania, ale określali ramy tych 
zbrodni i  polecenia wydawali przedstawiciele elit funkcyjnych. Można by 
nawet zaryzykować stwierdzenie, że procesy zbrodniarzy stały się rodzajem 
alibi dla dawnych elit. Zgodnie z modelem Subject Culture elity miały zupełnie

prawa RFN. Materiały z konferencji naukowej, Warszawa 28 IV 1980 r., red. J. Barcz, P. Mać-
kowiak, Warszawa 1981, s. 16.

179 R. Giordano, op.cit., s. 122.
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inne prawa niż zwykli obywatele. Natomiast karanie małych zbrodniarzy 
stwarzało medialne pozory, jakoby aktywiści hitlerowscy są w Niemczech 
Zachodnich skutecznie ścigani.

W dyskusję na temat odpowiedzialności konformistów reżimu hitlerow-
skiego wpisywała się również debata na temat postaw dysydentów. W  inte-
resie umacniania modelu Subject Culture, a tym samym skuteczności struktur 
państwa, leżało umacnianie przekonania o obowiązku posłuszeństwa wobec 
jego zaleceń. Czym więc silniejsza była pozycja aktywistów reżimu III Rzeszy 
i przekonanie o  ich rzetelności, tym większa była presja społeczna na potę-
pienie dysydentów. A zatem osób, które obowiązek lojalności wobec państwa 
niegdyś pogwałciły. I taka interpretacja była akceptowana przez elity polityczne, 
o czym będzie mowa w dalszych rozdziałach.





CZĘŚĆ III

Społeczna niechęć
do ofi ar sądownictwa III Rzeszy

do 1989 roku





W historii Niemiec 20 lipca 1944 roku – dzień zamachu na Hitlera –z wielu 
powodów był datą przełomową o dalekosiężnych konsekwencjach. Miał on 
niezwykle istotne, wydaje się wręcz kluczowe, znaczenie dla powojennej rze-
czywistości. Dał bowiem pretekst do wymordowania wielu wybitnych dzia-
łaczy politycznych, którzy byli zdeklarowanymi przeciwnikami faszyzmu
i jego elit.

Jeszcze tej samej nocy zginęli hr. Claus Schenk von Stauffenberg i Ludwig 
Beck. Krótko później aresztowano generała Ericha Hoepnera, hr. Petera Yorcka 
von Wartenburga, hr. Ulricha-Wilhelma von Schwerina, hr. Fritza-Dietlofa von der 
Schulenburga, hr. Bertholda Schenka von Stauffenberga i Eugena Gerstenmaiera1.

Wytoczono ponad 50 procesów, które dla 110 osób zakończyły się wyrokami 
śmierci. Wyroki takie wydano także na osoby, które pomagały zamachowcom 
w ucieczce, czy w jakiś sposób je wspierały2. Z wyroku Trybunału Ludowego 
zamordowano czołowych przedstawicieli Kręgu z Krzyżowej (Kreisauer Kreis) 
– Helmutha Jamesa von Moltke, Juliusa Lebera, Adama von Trotta zu Solza, 
Adolfa Reichweina. Na śmierć skazano konserwatywnych dysydentów: Carla 
Goerdelera, Ulricha von Hassella, Johannesa Popitza. Do popełnienia samo-
bójstwa zmuszono marszałka Erwina Rommla. Wymordowano również wiele 
osób bez wyroków śmierci na podstawie decyzji politycznych. Na przykład 
już 17 sierpnia 1944 roku z rozkazu Hitlera zamordowano w obozie koncen-
tracyjnym w Buchenwaldzie Ernsta Thälmanna3.

Podjęto także masowe aresztowania wśród byłych komunistów i  socja-
listów. Już w  1935 roku założono kartotekę gestapo obejmującą osoby, 
które w wypadku wojny miały być zaaresztowane. Te całkowicie zdezak-
tualizowane kartoteki stały się latem 1944 roku podstawą do fali areszto-
wań nazwanych „Aktion Gewitter” (Akcja Burza). Jej przeprowadzenie Hitler 

1 Zob. Dokumentacja sporządzona przez Kaltenbrunnera – Federalne Archiwum w Ber-
linie – Bundesarchiv Berlin [dalej: BA-B]; Główne Archiwum NSDAP – Hauptarchiv NSDAP 
[dalej: R. NS 26]; zob. także: „Der Archivar” 1962, nr 16, s. 106 i nn. 

2 Procesy opisał: W. Wagner, Der Volksgerichtshof im Nationalsozialistischen Staat, Stuttgart 
1974, s. 660 i nn. 

3 BA-B, NS 19 (Osobisty Sztab Reichsführera SS)/1447, fol. 161. 
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już wcześniej wielokrotnie zapowiadał w kręgu swoich współpracowników4. 
Akcja zaczęła się 21 sierpnia 1944 roku od aresztowań działaczy bawar-
skiego Centrum (Zentrum) i Bawarskiej Partii Ludowej (Bayerische Volkspartei). 
Operacją „Aktion Gewitter” kierował szef Wydziału IV Głównego Urzędu 
Bezpieczeństwa Rzeszy (Reichssicherheitshauptamt), major SS (Sturmbannführer)
Karl Neuhaus5.

Aresztowanych umieszczono w obozie koncentracyjnym Ravensbrück oraz 
w licznych więzieniach policyjnych. Dokładne liczby uwięzionych nie są znane 
i  budzą do dziś wiele kontrowersji6. Najczęściej aresztowano osoby, które 
były politycznie zaangażowane przed 1933 rokiem. Byli to więc często ludzie 
starsi, o słabej kondycji zdrowotnej. Wielu z nich nie przeżyło uciążliwości 
aresztowania7.

Kolejnego wielkiego kroku w kierunku eksterminacji elit antyfaszystow-
skich dokonano w  ostatnich tygodniach wojny. Otoczenie Adolfa Hitlera 
9 kwietnia 1945 roku zdecydowało się na zamordowanie Wilhelma Canarisa, 
Hansa Ostera, Dietricha Bonhoeffera, Carla Sacka, Hansa Dohnanyia i wielu 
innych wybitnych dysydentów znajdujących się w obozach koncentracyjnych 
Sachenhausen, Flossenbürg i Dachau8.

Między 22 a 24 kwietnia 1945 roku w Berlinie w ruinach więzienia Lehrter 
Strasse zamordowano dalszych 18 dysydentów związanych z nieudanym zama-
chem stanu 20 lipca 1944 roku. Zamordowano wówczas: Wilhelma Staehlego, 
Hansa Victora von Salviatiego, Albrechta Haushofera i krótko potem Rüdigera 
Schleichera, Klausa Bonhoeffera, Friedricha Justusa Perelsa. W nocy z 23 na 
24 kwietnia grupa egzekucyjna funkcjonariuszy SS i  gestapo zamordowała 
hr. Albrechta Bernstorffa i Karla Ludwiga von und zu Guttenberga9.

Historycy niemieccy, Ulrike Hett i Johanes Tuchel, nie mają wątpliwości, 
że elity hitlerowskie dokonały mordów z oczywistych przesłanek politycznych. 
Miały one w  powojennej rzeczywistości uniemożliwić stworzenie nowych, 
demokratycznych struktur10. Dysydentów trzeba było wymordować, zanim 
stali się groźnymi przeciwnikami politycznymi po wojnie. Działanie to było 
logiczne i dalekowzroczne. 

4 Na przykład w dniach 14 września 1941 i 7 kwietnia 1942 r. Zob. J. Tuchel; Kon-
zentrationslager. Organisationsgeschichte und Funktion des „Inspektion der Konzentrationslager” 
1934–1938, Boppard 1991, s. 357. 

5 BA-B, Reichssicherheitshauptamt – Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy [dalej: RSHA],
R 58/775, fol. 15.

6 Obersturmbannführer SS Georg Kiesel, biorący w tej akcji osobisty udział, twierdził 
po wojnie w „Nordwestdeutsche Hefte” (1947, z. 2, s. 33), że w  jej ramach aresztowano 
7000 osób, z czego 700 miało zostać zamordowanych.

7 BA-B, R 58/775, fol. 25.
8 E. Bethge, Dietrich Bonhoeffer. Theologe, Christ, Zeitgenosse, München 1983, s. 1036. 
9 E. Bethge, In Zitz gab es keine Juden. Erinnerungen aus meinem ersten vierzig Jahren, 

München 1989, s. 195 i nn. 
10 U. Hett, J. Tuchel, Die Reaktionen des NS-Staates auf den Umsturzversuch vom 20. Juli 

1944, w: Widerstand gegen den Nationalsozialismus, P. Steinbach, J. Tuchel (Hrsg.), Bonn 
1994, s. 389.
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Od tego momentu środowiska dysydentów były zbyt słabe i mało liczne, 

aby przejąć stery rządów w nowym państwie niemieckim11. Wymordowane 
zostały społeczne autorytety, zdeklarowani przeciwnicy faszyzmu. W ten spo-
sób przestali istnieć ludzie mogący przyczynić się do politycznej odnowy 
społeczeństwa niemieckiego po wojnie i  przeciwstawić się dawnym elitom 
hitlerowskim.

Niemniej polityczna konkurencja między środowiskami dawnych dysyden-
tów a faszystowskimi elitami politycznymi trwać miała długie dziesięciolecia. 
Przegranymi najczęściej byli dysydenci, ponieważ ich środowiska były tak słabe, 
że stanowiły mniejszość pozbawioną jakiegokolwiek znaczenia politycznego12. 

Po wojnie dysydenci III Rzeszy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Nie 
byli nawet specjalnie akceptowani ani przez władze alianckie13, ani przez nowe 
elity wywodzące się w pierwszych latach najczęściej ze środowisk politycz-
nych Republiki Weimarskiej. 

Dobrym przykładem atmosfery tamtych lat był sposób, w jaki potraktowani 
zostali dawni przeciwnicy reżimu przez gremium doradcze przy komendancie 
brytyjskiej strefy okupacyjnej. Zwrócili się do niego w 1946 roku z prośbą 
o polityczne wsparcie. Przewodniczył mu wówczas nie kto inny, tylko Konrad 
Adenauer. On też okazał się głównym przeciwnikiem pomocy temu środowi-
sku i pod jego wpływem prośba ta została jednogłośnie odrzucona. Decyzję 
uzasadniono następująco: „większość dysydentów początkowo sympatyzowała 
z faszystami i dopiero, kiedy zrozumieli, że wojna jest przegrana, postanowili 
wystąpić przeciwko Hitlerowi”14. Za bardzo nie wiadomo, jakimi motywami 
kierował się wówczas Adenauer. Być może i on upatrywał w tym środowisku 
niewygodnej, a może nawet nieobliczalnej, siły politycznej, która mogłaby mu 
zagrozić. Nie jest też wykluczone, że już wówczas liczył się z koniecznością 
szukania poparcia u dawnych elit funkcyjnych. 

Kierowana przez Adenauera CDU również w następnych latach konse-
kwentnie występowała przeciwko środowiskom byłych dysydentów III Rzeszy. 
Partia ta czyniła wiele wysiłków na rzecz ich marginalizacji. Dotyczyło to 
zwłaszcza dysydentów ze środowisk socjalistycznych. Szybko pozbawiono ich 
złudzeń, że mogliby w nowej rzeczywistości odegrać jakąś poważniejszą rolę15.

11 Tego zdania jest również Peter Reichel. Zob. P. Reichel, Vergangenheitsbewältigung in 
Deutschland. Die Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur von 1945 bis heute, München 2001, 
s. 36.

12 Pisze o  tym także W. Pięciak. Zob. W. Pięciak, Niemiecka pamięć, Współczesne spory 
w Niemczech o miejsce III Rzeszy w historii, polityce i tożsamości (1989–2001), Kraków 2002, s. 92.

13 A. Klönne, Zur Traditionspfl ege nicht geeignet. Wie die deutsche Öffentlichkeit nach 1945 
mit der Geschichte jugendlicher Opposition im „Dritten Reich” umging, w: Piraten, Swings und 
Junge Garde. Jugendwiderstand im Nationalsozialismus, M. von Hellfeld, I. Jens, A. Klönne, 
A. Knoop-Graf, B. Rusinek, C. Stern (Hrsg.), Bonn 1991, s. 304.

14 W. Vogel, Ch. Weisz (Hrsg.), Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 
1945–1949, Bd. 1: September 1945–Dezember 1946, München–Wien 1976, s. 855. 

15 W publicystyce polskiej można również znaleźć tekst poświęcony powojennej sytua cji 
dysydentów i ich dyskryminacji. Zob. J. Rossaint, Po klęsce hitleryzmu, „Za Wolność i Lud” 
1970, nr 10, s. 5 i n. 
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Ikoną prześladowanych przez reżim działaczy politycznych był Kurt 

Schumacher, socjalistyczny poseł uwięziony już w  lipcu 1933 roku. W obo-
zach koncentracyjnych i więzieniach hitlerowskich spędził następnych 11 lat. 
Bez specjalnego eksponowania swoich przeżyć widział się w  roli reprezen-
tanta „innych Niemiec”16 i  konsekwentnie walczył, aż do śmierci w  1952 
roku, o  uznanie czynu dysydentów III Rzeszy. Ale jego wysiłki zakończyły 
się niepowodzeniem17.

Ze swoimi wartościami i  ideałami nie potrafi ł znaleźć zrozumienia 
w Bundestagu, gdzie posłowie wykazywali bezprzykładny brak zainteresowa-
nia i zupełną bezradność wobec czynu dysydentów. Wśród partyjnych kolegów 
Schumacher wywoływał zakłopotanie i wstyd za ciągle okazywane współczucie 
ofi arom reżimu hitlerowskiego. Natomiast dokładnie ci sami posłowie z wiel-
kim zaangażowaniem starali się o amnestię dla zbrodniarzy hitlerowskich18.

Sam fakt istnienia Oporu w  III Rzeszy był oczywistym dowodem, że 
postawy nonkonformistyczne wobec reżimu były możliwe, choć ich demon-
strowanie oznaczało jednocześnie gotowość poświęcenia życia. Świadomość 
ta musiała być bardzo nieprzyjemna dla wszystkich, którzy usprawiedliwiali 
swój udział w zbrodniach reżimu niemożliwością działania opozycji. Unikano 
zatem porównań własnych postaw z działaniami dysydentów i konsekwentnie 
w tej kwestii milczano19.

Natomiast środowiska dawnych dysydentów próbowały się bronić przed 
marginalizacją. Już w 1946 roku powstało Stowarzyszenie Prześladowanych 
przez Nazizm/Związek Antyfaszystów (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes 
– VVN). Z czasem stało się ono wielką organizacją i w 1948 roku liczyło 300 
tys. członków20.

Eugen Kogon był członkiem Zarządu Krajowego Oddziału VVN w Hesji. 
Pisał o  tej organizacji jako o „jedynym wielkim forum w Niemczech, które 
umożliwiało współdziałanie różnych środowisk. Angażowały się w nie osoby 
o najróżniejszym pochodzeniu społecznym, o różnych wyznaniach i przyna-
leżności politycznej. Płaszczyzną porozumienia była niegdyś wspólnie prowa-
dzona walka z faszyzmem i doznane cierpienia”21. 

Jednak, jego zdaniem, Związek Antyfaszystów „wśród niemiec-
kiego społeczeństwa nie cieszył się specjalnie dobrą sławą”. Na ludziach 

16 K. Schumacher, Rede von 6 Mai 1945, w: Der Auftrag des demokratischen Sozialismus 
K. Schumacher, E. Ollenhauer, W. Brandt, Bonn-Bad Godesberg 1972, s. 16.

17 W. Albrecht, Kurt Schumacher. Ein Leben für den demokratischen Sozialismus, Bonn 1985; 
P. Merseburger, Der schwierige Deutsche. Kurt Schumacher. Eine Biographie, Stuttgart 1995.

18 S. Miller, Die Behandlung des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus in der SPD nach 
1945, w: Das Unrechtsregime. Internationale Forschung über den Nationalsozialismus, U. Büttner 
(Hrsg.), Hamburg 1986, s. 414.

19 [Red.], Widerstand habe keine wirkliche Heimat im Herzen des Volkes gefunden, „Süddeut-
sche Zeitung” 22 lipca 1968 r., s. 23.

20 Tak przedstawił sprawę członek Zarządu Związku Eugen Kogon. Zob. E. Kogon, 
Politik der Versöhnung, „Frankfurter Hefte” 1948, z. 4, s. 321.

21 Ibidem. 
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tych ciążyły bowiem oskarżenia formułowane niegdyś przez propagandę
hitlerowską22.

Ale VVN nie był też organizacją pozbawioną wpływów. Podczas okupacji 
alianckiej do tej organizacji należały dziesiątki ministrów w różnych rządach 
krajowych, przywódców partyjnych w poszczególnych strefach okupacyjnych 
i innych wpływowych osób23.

Wspólnie przeżyte prześladowania przez reżim hitlerowski nie mogły jed-
nak zastąpić politycznego programu i szybko pojawiały się poważne rozbieżno-
ści wewnątrz organizacji. Zwłaszcza działacze strefy radzieckiej pozwolili się 
zinstrumentalizować radzieckiemu okupantowi. Działania te stały się przyczyną 
głębokich podziałów. Tym bardziej że przewodniczący SPD Kurt Schumacher 
był zwolennikiem radykalnej polityki antykomunistycznej. Zdystansował się 
do Stowarzyszenia Prześladowanych przez Nazizm, w którym coraz większą 
rolę odgrywali komuniści z NRD. Władze SPD szybko też zakazały swoim 
członkom udziału w tej organizacji24 i w Niemczech Zachodnich VVN stra-
ciło znacznie.

Wkrótce potem, 4 lutego 1950 roku, powstało w Düsseldorfi e Stowarzy-
szenie Ofi ar Reżimu Nazistowskiego (Bund der Verfolgten des Naziregimes – 
BVN) o wyraźnej orientacji antykomunistycznej. Pierwszym przewodniczącym 
Stowarzyszenia został dziennikarz i polityk CDU Peter Lütsches. Już wcześniej 
próbował namawiać rząd Konrada Adenauera do zaakceptowania nowej organi-
zacji dawnych prześladowanych. Teraz Adenauer w zdecydowany sposób poparł 
tę inicjatywę. Związek Prześladowanych przez Nazizm i Stowarzyszenie Ofi ar 
Reżimu Nazistowskiego reprezentowały zupełnie odmienne poglądy i rywa-
lizowały ze sobą, co zdecydowanie przyczyniło się do osłabienia środowiska. 
Fatalnie na sytuację tego środowiska wpłynęły wzajemne oskarżenia o postawy 
w III Rzeszy. Ostatecznie VVN zostało w Republice Federalnej zakazane25.

Konsekwencje tego konfl iktu pogłębiało negatywne postrzeganie dysyden-
tów III Rzeszy. Po wojnie zarzucano im, że to na skutek ich zdrady 20 lipca 
1944 roku doszło do szybszego załamania frontu zachodniego. Przy różnych 
okazjach oskarżano ich o doprowadzenie do śmierci wielkiej liczby żołnierzy 
niemieckich; zarzucano im tchórzostwo i nieudolność. Dysydentów związa-
nych z ruchem 20 lipca pomawiano o złamanie przysięgi wojskowej i odmowę 
posłuszeństwa, co wówczas uchodziło za czyny wyjątkowo haniebne26. 

Wyrazicielem społecznych nastrojów był niewątpliwie admirał Max Bastian, 
po wojnie również przeciwnik próby zamachu stanu z 20 lipca. W niepubli-

22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 „Jahrbuch der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 1946–1949”, Vorstand der SPD, 

Hannover 1949, s. 130.
25 U. Enders, K. Reiser (Hrsg.), Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung 1950, Bd. 2, 

Bopprad 1984, s. 184.
26 Znalazło to wyraz w  różnych publikacjach z  tego okresu. Na przykład: E.P. Neu-

mann, E. Noelle, Antworten, Politik im Kraftfeld der öffentlichen Meinung, Konstanz 1954, 
s. 33; G. Weisenborn, Der lautlose Aufstand, Hamburg 1953, s. 15. 
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kowanym manuskrypcie Lebenserinnerungen (Wspomnienia) napisał: „zamach 
stanu z 20 lipca 1944 roku był zdradą państwa, podważał fundamenty wier-
ności i wiary w  naszą narodową wspólnotę. Była to zbrodnia, dla której 
w zdrowym społecznym odczuciu nigdy nie będzie wyjaśnienia, czy tym bar-
dziej usprawiedliwienia”27.

W  swoich poglądach Max Bastian nie był odosobniony. W marcu 1950 
roku poważna część społeczeństwa niemieckiego uważała, że wojna została 
przegrana na skutek działań Oporu28. W czerwcu 1951 roku próbę zamachu 
na Hitlera jednoznacznie potępiało 30% Niemców w RFN. Druga równie 
wielka grupa nie miała w  tej kwestii zdania. Pozytywnie o próbie zamachu 
stanu wypowiedziało się zaledwie 49% respondentów29. Członków Oporu 
otaczało w  najlepszym wypadku wstydliwe milczenie, w większości nazy-
wano ich zdrajcami, i to publicznie. Nawet ludzie, których trudno posądzać 
o orientację faszystowską, w większości uważali dysydentów za postacie przy-
najmniej kontrowersyjne30.

Atmosfera ta była potęgowana przez środowiska dawnych elit i funkcjo-
nariuszy faszystowskich. Nie posiadały one, zwłaszcza w początkowym okre-
sie, sformalizowanych struktur organizacyjnych, ale stanowiły twór solidarny 
i silnie zintegrowany. Środowiska postfaszystowskie umocniły swoje wpływy 
polityczne i społeczne. Głośno sprzeciwiały się oskarżaniu ich o winny i jed-
nocześnie domagały się prawa do nieskrępowanego głoszenia swoich prawi-
cowych poglądów31.

Jak bardzo ówczesne elity polityczne Republiki Federalnej niechętne były 
dawnym dysydentom, dobrze pokazuje bodaj pierwsza w ogóle debata na ten 
temat na forum Bundestagu 16 marca 1950 roku. Zainicjował ją Georg August 
Zinn. Ten wybitny polityk SPD był posłem do Bundestagu i przewodniczącym 
Komisji Ochrony Konstytucji (Kommission zum Schutz der Verfassung). Później 
przez wiele lat był premierem Hesji. 

Inicjatywa ustawodawcza, z  którą Zinn wystąpił, nosiła nazwę: Prawo 
o  zadośćuczynieniu bezprawnych wyroków karnych w  czasach narodowego 
socjalizmu (Gesetz zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der 
Strafrechtspfl ege). Poseł Zinn uzasadniał ją w  następujący sposób: „Po roku 
1945 władze okupacyjne wydały wiele rozporządzeń, na podstawie których 
zawieszono ściganie zbrodni politycznych. Chodziło tu o wyroki na przeciwni-
ków reżimu wydane przez sądy III Rzeszy. Wszystkie te rozporządzenia alian-
tów nosiły charakter amnestii. Oznacza to, że na osobie skazanej z przyczyn 

27 M. Messerschmidt, Rehabilitierung für Deserteure, „Wehrkraftzersetzer”, und „Wehrdienst-
verweigerer”, „Kritische Justiz” 1996, z. 1, s. 98; M. Bastian, Lebenserinnerungen 1.09.1939–
–20.10.1945, s. 225 [maszynopis niepublikowany: BA-MA, N/191/1]. 

28 E.P. Neumann, E. Noelle (Hrsg.), Jahrbuch der öffentlichen Meinung 1947–1955, Kon-
stanz 1956, s. 112.

29 E.P. Neumann, E. Noelle, Antworten, Politik…, s. 33. 
30 W. Pięciak, op.cit., s. 176
31 J. Friedrich, Die kalte Amnestie, NS-Täter in der Bundesrepublik, Frankfurt am Main 

1984, s. 201.
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politycznych nadal ciąży wyrok o charakterze karnym. W świetle obowiązu-
jącego prawa jest ona pospolitym kryminalistą”32. 

Zinn przekonywał pozostałych posłów, że proponowana regulacja ma być 
istotnym argumentem w dyskusji na temat kolektywnej winy narodu niemiec-
kiego za zbrodnie III Rzeszy. Miałaby dowieść, że istnieli w  tym narodzie 
ludzie, którzy się z reżimem nie zgadzali33.

W tym kontekście Zinn proponował stworzenie takiej regulacji prawnej, 
która by uchyliła obowiązujące wyroki ciążące na niektórych przeciwnikach 
III Rzeszy. Celem ustawy zaproponowanej przez Zinna miała być prawna 
i moralna rehabilitacja skazanych za bezpośrednie działania przeciwko reżi-
mowi III Rzeszy34. 

Zinn zdawał sobie sprawę, jaka będzie reakcja większości posłów do Bunde-
stagu, dlatego starał się ją od razu zneutralizować. Jak mówił: „Nie każdy 
jednak, kto został pociągnięty do odpowiedzialności przez sądy hitlerowskie, 
powinien być rehabilitowany. W mocy powinny pozostać wyroki, które wydane 
zostały za zachowania egoistyczne czy defetystyczne. Proponowana regulacja 
prawna dotyczyłaby wyłącznie tych osób, które jednoznacznie postawiły sobie 
za cel obalenie reżimu”35.

W  swoim wystąpieniu zastosował fi gurę retoryczną, która będzie się 
powtarzać w dyskusjach na temat uchylania kolejnych wyroków politycznych 
III Rzeszy. Otóż poseł Zinn zapewniał swoich parlamentarnych kolegów, że 
nie zamierza robić z  uczestników zamachu z  20 lipca 1944 roku „bohate-
rów”. „Nie chcemy tą ustawą stworzyć jakiegoś nowego kultu herosów, wręcz 
przeciwnie, wszyscy wiemy, że Opór nie odniósł sukcesu. Poniósł natomiast 
wielkie ofi ary”36.

Aby jeszcze bardziej zneutralizować swoją propozycję, Zinn przedstawił 
koncepcję ideologiczną, która z  dzisiejszej perspektywy może budzić tylko 
zdumienie. Postawił on bowiem znak równości między czynem dysyden-
tów a  cierpieniami tysięcy ofi ar wojny. Ofi arami byli wszyscy – ci, których 
zadręczono na śmierć w obozach koncentracyjnych i  ci, których wymordo-
wano z wyroków Trybunału Ludowego; ofi arami byli w tym samym stopniu 
oprawcy dysydentów, ponieważ dali się rzekomo zwieść demonowi Hitlera37. 
Jak przekonywał Georg August Zinn w Bundestagu: „Ofi ara była losem milio-
nów Niemców. Zarówno tych, którzy cierpieli poza granicami Niemiec, jak 
i w samych Niemczech. Byli oni tak samo ofi arami systemu, ponieważ w prze-
ciwieństwie do dysydentów nie znali prawdy o zbrodniczym charakterze reżimu 
hitlerowskiego”38. Ale w  swojej argumentacji Zinn poszedł jeszcze dalej, 

32 Archiwum Bundestagu – Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages [dalej: 
PA-DB], Protokół posiedzenia parlamentarnego [dalej: P.p.p.] I/47, k. 1610. 

33 Ibidem, k. 1611.
34 Ibidem, k. 1610.
35 Ibidem.
36 Ibidem, k. 1611.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
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mówiąc podczas tej samej debaty parlamentarnej: „Los dysydentów, którzy 
cierpieli w więzieniach czy obozach III Rzeszy z powodu swych politycznych 
przekonań, był tak samo straszny, jak cierpienia tych, którzy byli zadręczani 
przez zwycięzców w  dalekich stepach rosyjskich. […] los prowadził dysy-
dentów ich drogą, tak samo jak innych ten sam los uczynił dowódcami na 
froncie. Jedni i drudzy musieli realizować swoje zadania, musieli na swoim 
miejscu wytrzymać i cierpieć do samego gorzkiego końca”39.

W ten sposób, zdaniem Zinna, tworzyli: „Wspólnotę losów, która jak most 
spina cierpienia dysydentów z tymi, którzy cierpieli pod Stalingradem. Z tego 
cierpienia wyrasta nadzieja na powstanie wolnego świata, który zamieszki-
wać będzie lepsza ludzkość”40. Ale nawet taka zdumiewająca argumentacja 
posła Zinna nie przekonała jego parlamentarnych kolegów. Wręcz przeciwnie, 
dopatrzyli się w niej raczej obrazy żołnierzy Wehrmachtu. 

Posłowi Zinnowi odpowiedział m.in. poseł Hans Ewers z DP. Przekonywał, 
że III Rzesza trwała 12 lat i nikt tak naprawdę się jej nie sprzeciwiał. Rządów 
faszystowskich oprócz marginalnego Oporu nikt nie podważał. III Rzesza 
była akceptowana jako legalny reprezentant narodu niemieckiego przez rządy 
całego świata. Nie było państwa, które by z nim nie utrzymywało stosunków, 
które by z tym rządem nie podpisywało umów. III Rzesza miała swój system 
prawny. I niedopuszczalny jest pomysł, aby z dzisiejszej perspektywy uzna-
wać, że jakaś część ówczesnego prawodawstwa była nielegalna. „Twierdzenie, 
że tamte działania były bezprawiem, jest naruszaniem prawdy historycznej. 
[…] Z dzisiejszej perspektywy ówczesna wykładnia prawa nie może zostać 
podważona. […] Dlatego też traktujemy tę inicjatywę ustawodawczą jako 
całkowicie niedopuszczalną”41.

Jego partyjny kolega, poseł Hans Mühlenfeld (DP), zareagował na inicjatywę 
ustawodawczą Zinna z jeszcze większym oburzeniem: „Propozycja partii lewico-
wych jest niedopuszczalną prowokacją. Jest kompromitacją parlamentu i podważa 
zaufanie do niego w oczach naszego narodu. Jest niedopuszczalne, że przewod-
niczący Bundestagu dopuścił do dyskusji na temat takich wielce nietaktownych 
propozycji posłów lewicowych. Dlatego w  imieniu swojej frakcji zgłaszam 
najostrzejszy protest przeciwko jakiejkolwiek dalszej dyskusji na ten temat”42. 

Negatywnie do propozycji Zinna ustosunkował się w imieniu FDP poseł 
Ludwig Schneider. Mówił on: „Wiem, że narodowy socjalizm dopuścił się 
częściowo czynów niegodnych. Nie sądzę natomiast, aby dyskusji nad tym 
problemem służyły pełne nienawiści do własnego narodu inicjatywy ustawo-

39 Ibidem.
40 Ibidem. Ta konstrukcja myślowa była później często powtarzana. Użył jej na przykład 

Teodor Heuss w przełomowym dla postrzegania dysydentów (związanych z  zamachem 
z 20  lipca 1944 r.) przemówieniu 19 lipca 1954 r. na Uniwersytecie Berlińskim. Pisze 
o  tym wydarzeniu J. Friedrich, op.cit., s. 282; posłużył się nią też m.in. K.C. Trentzsch, 
Der Soldat und der 20. Juli. Vortrag vor dem 1. Lehrgang für höhere Offi ziere der Bundeswehr in 
Sonthofen, Darmstadt 1956, s. 12.

41 PA-DB, P.p.p. I/47 z 16 marca 1950 r., k. 1615.
42 Ibidem, k. 1614.
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dawcze posła Zinna. Rozpatrywanie możliwości uchylenia wyroków jest auto-
nomiczną kompetencją sądów i tylko one mają do niej prawo43. […] W prze-
ciwnym razie poczucie praworządności w naszym społeczeństwie zostałoby 
zdecydowanie naruszone. Przyjęcie tej ustawy oznaczałoby na zawsze zatarcie 
granicy pomiędzy praworządnością i bezprawiem”44.

Schneider w trakcie debaty posłużył się argumentem, który będzie często 
powtarzany z  trybuny Bundestagu w dyskusjach nad uchyleniami kolejnych 
grup wyroków III Rzeszy. Jak przekonywał: „Dalszą konsekwencją takiej ustawy 
byłoby uznanie, że sędziowie, którzy takie wyroki wydawali, działali w spo-
sób niewłaściwy, czy też w niewłaściwy sposób interpretowali prawo. A takie 
pomówienie jest niedopuszczalne”45. Ta zdumiewająca argumentacja posła 
Schneidera powracać będzie w dyskusjach parlamentarnych do 2009 roku. 

Negatywnie do propozycji posła Zinna ustosunkował się również ówczesny 
minister sprawiedliwości Thomas Dehler z FDP. Jego zdaniem, „Ustawa, która 
uznałaby, że polityczny sprzeciw wobec III Rzeszy był legalny, szłaby o wiele 
za daleko. […] Jest być może przesadą stwierdzenie, że cały nasz porządek 
prawny ległby w gruzach, ale z całą pewnością bardzo by ucierpiał”46. W ten 
też sposób pierwsza inicjatywa uchylenia choćby części wyroków III Rzeszy 
w Bundestagu upadła.

Dla ewolucji postrzegania wagi wydarzeń z 20 lipca 1944 roku decydujące 
znaczenie miał natomiast skandal, który wywołał były generał Wehrmachtu 
Otton Ernst Remer. W niemieckiej świadomości społecznej Remer rzekomo 
uratował Berlin przed zamachem stanu w 1944 roku. Jako komendant batalionu 
wartowniczego dywizji „Wielkie Niemcy” (Wachbataillon „Großdeutschland”) 
otrzymał od Hitlera osobisty rozkaz zaprowadzenia w Berlinie porządku. Od tego 
momentu Remer przystąpił do likwidacji zamachu stanu, dusząc go w zarodku. 
Za swoje zasługi doczekał się w wieku 32 lat stopnia generała Wehrmachtu.

W aureoli bohatera Remer występował również po wojnie. W 1949 roku 
założył ze swoimi towarzyszami Socjalistyczną Partię Rzeszy (Sozialistische 
Reichspartei), która już po roku liczyła 40 000 członków. Remer był jej wice-
przewodniczącym. Podczas jednego z  zebrań tej partii w  domu spotkań 
(Schützenhaus) 3 maja 1951 roku w Brunszwiku oświadczył w obecności ponad 
1000 osób: „Przyjdzie jeszcze czas, w którym ludzie ze wstydem będą mil-
czeli na temat swojego udziału w próbie zamachu stanu z 20 lipca 1944 roku 
[…]. Uczestnicy przewrotu byli w większej części zdrajcami narodu, opłaca-
nymi pieniędzmi płynącymi zza granicy”47. Pogląd ten wśród prawicowego 
elektoratu był rozpowszechniony, dlatego jego słowa spotkały się w z wiel-
kim aplauzem sali48. 

43 Ibidem, k. 1613.
44 Ibidem, k. 1614.
45 Ibidem.
46 Ibidem, k. 1612.
47 R. Wassermann, Der 20. Juli 1944 aus der Sicht des Braunschweiger Remerprozesses, 

Braunschweig 1984, s. 6.
48 Ibidem.
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Wypowiedź ta stała się jednak powodem procesu sądowego, który odbył się 

między 7 a 15 marca 1952 roku. Remer został oskarżony o obrazę umarłych 
i negowanie historycznej doniosłości zamachu stanu z 20 lipca 1944 roku. 
Doniesienie o popełnieniu przestępstwa złożył ówczesny federalny minister 
spraw wewnętrznych dr Robert Lehr oraz przedstawiciele rodzin pomordowa-
nych dysydentów – sędzia hrabina Marion Yorck von Wartenburg, Annedore 
Leber, Uwe Jessen i Alexander von Hasse49.

Proces od samego początku miał niezwykły charakter. Oskarżycielem był 
heski prokurator generalny Fritz Bauer, który również później brał udział 
w  głośnych procesach zbrodniarzy hitlerowskich w RFN50. Proces Remera 
był dla prokuratora Bauera jednorazową okazją rehabilitacji dysydentów bio-
rących udział w zamachu 20 lipca 1944 roku. Fritzowi Bauerowi natychmiast 
też zarzucono, że zainicjował i prowadził proces o charakterze politycznym. 
I Bauer przeciwko tym zarzutom nie protestował. Wręcz przeciwnie, postawił 
sobie za cel udowodnienie, że zamach stanu w żaden sposób nie był zdradą 
państwa, jak to kiedyś twierdził Freisler. A tym samym zamierzał przeprowa-
dzić pełną i niepozostawiającą jakichkolwiek wątpliwości rehabilitację dysy-
dentów związanych z ruchem 20 lipca 1944 roku51. 

Przewodniczącym zespołu sędziowskiego był Joachim Heppe, który sprawę 
widział inaczej – dla niego Remer w tym procesie nie był postacią drugopla-
nową. Nie uważał też, że przed sądem toczy się jakiś proces, który ma zade-
cydować o przywrócenie czci dawnym członkom Oporu. Swoje zadanie widział 
wyłącznie w wyjaśnieniu prawnego kontekstu wydarzenia w Schützenhaus52.

Obrońcą generała Remera, a  tym samym środowisk hitlerowskich 
w  Republice Federalnej, był przekonany faszysta profesor Erwin Noack. 
W III Rzeszy był on jednym z najważniejszych liderów Narodowosocjalistycznego 
Związku Obrońców Prawa (NS-Rechtswahrerbund)53.

To on zaproponował przesłuchanie przed sądem w 1952 roku sędziego 
Trybunału Ludowego Ernsta Lautza. Tego samego, którego sąd amerykański 
w 1947 roku skazał na 10 lat więzienia za popełnienie zbrodni sądowych. 
Lautz dzięki narastającej atmosferze zimnej wojny został tuż przed procesem 
ułaskawiony54.

Atmosferę procesu oddaje również twierdzenie profesora Erwina Noacka, 
jakoby dr Lehr czuł się bez powodu urażony twierdzeniami Remera. Podważał 
on bowiem fakt udziału ministra Lehra w Oporze. Gdyby rzeczywiście tak 

49 R. Holler, 20. Juli 1944. Vermächtnis oder Alibi. Wie Historiker, Politiker und Journalisten 
mit dem Deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus umgehen. Eine Untersuchung der 
wissenschaftlichen Literatur, der offi ziellen Reden, und der Zeitungsberichterstattung in Nordrhein-
-Westfalen von 1945–1986, München 1994, s. 123 (akta procesu: Sąd Ziemski w Brunszwiku, 
1 K Ms 13/51).

50 N. Frei, 1945 und wir. Das Dritte Reich im Bewußtsein der Deutschen, München 2005, 
s. 138.

51 R. Holler, op.cit., s. 125.
52 Ibidem, s. 123.
53 R. Wassermann, op.cit., s. 26.
54 Ibidem, s. 7. 
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było, to organa ściągania III Rzeszy z całą pewnością ustaliłyby to i wówczas 
skazały go na karę śmierci. Lehr skwitował ten argument stwierdzeniem, że 
w pełni podziela zdziwienie obrońców Remera55.

Prokurator Bauer dowodził podczas procesu, że uczestnicy zamachu 
z  20  lipca 1944 roku już z  założenia nie mogli być zdrajcami narodu. Ich 
czyn nie kwalifi kował się pod właściwe paragrafy kodeksu karnego (par. 88, 
91b, StGB). Warunkiem zdrady stanu jest zamiar szkodzenia dobru III Rzeszy 
czy wyrządzenie jej ciężkiej szkody. Jak mówił prokurator Bauer: „Nie sądzę, 
aby ktokolwiek w  tej sali miał odwagę twierdzić, że którykolwiek z  dysy-
dentów III Rzeszy nie działał z zamiarem służenia swojej ojczyźnie. 20 lipca 
1944 roku naród niemiecki był totalnie zdradzony przez rząd Rzeszy. A taki 
naród nie może być przedmiotem zdrady. Tak samo jak umarły nie może być 
zamordowany przez przekłucie sztyletem”56.

Bauer dowodził dalej: „Hitler był najwyższym wodzem Rzeszy tylko przez 
uzurpację. Oprócz tego dyktator był największym zbrodniarzem; kodeks karny 
nie przewidział takich przestępstw. Twierdzę więc, że państwo, w  którym 
w majestacie prawa każdego dnia dokonywano około 10 000 mordów, nie 
dawało nawet teoretycznej możliwości, by je zdradzić. Co więcej, takie państwo 
legitymuje każde działania w obronie własnej. Państwo to dawało również każ-
demu obywatelowi prawo do pomocy Żydom czy zagrożonym przedstawicielom 
niemieckiej inteligencji. Dlatego też sam już paragraf 53 StGB usprawiedliwia 
wszelkie działania dysydentów w III Rzeszy. […] To, czego dokonali uczestnicy 
zamachu stanu, było największym narodowym osiągnięciem, jakie Niemcy mogli 
zaprezentować aliantom pod koniec wojny. Ich czyn jest też najważniejszym atu-
tem w obronie przed oskarżeniem o zbiorową winę Niemców za hitleryzm”57. 

Na taką interpretację sąd w  Brunszwiku nie chciał się jednak zgodzić. 
Jako świadkowie podczas rozpraw wystąpili czołowi, żyjący jeszcze wówczas, 
dysydenci III Rzeszy – Hans Lukaschek, Otto John, Fabian von Schlabrendorff. 
W ten sposób proces generała Remera stał się w pewnym sensie wznowieniem 
procesu bojowników zamachu stanu z 20 lipca 1944 roku, który toczył się 
przed Trybunałem Ludowym pod kierunkiem Rolanda Freislera. Przesłuchania 
odbyły się w ciągu trzech dni i trwały w sumie 21 godzin58.

Naoczny świadek ówczesnych wydarzeń Manfred Freund tak opisywał ten 
proces: „Remer siedział załamany na ławie oskarżonych. Podczas rozprawy 
sprawiał wrażenie głuchego i nieobecnego. Zachowywał się tak, jakby zupeł-
nie nie chodziło o jego sprawę. I rzeczywiście, dla toczonego tu sporu był on 
zaledwie pretekstem”59. 

55 Ibidem.
56 R. Holler, op.cit., s. 124 (akta procesu: Sąd Ziemski w Brunszwiku, 1 K Ms 13/51). 

Przemówienie Fritza Bauera przed sądem w Brunszwiku przedrukowane jest także: E. Budde, 
P. Lütsches, Der 20. Juli, Düsseldorf 1952, s. 135 i nn.

57 Ibidem.
58 R. Holler, op.cit., s. 127.
59 M. Freund, Der Angeklagter aus Versehen. Zum Prozeß gegen Remer, „Die Gegenwart” 

1952, nr 151, s. 167.
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Jak pisze Freund, obrońcy – dr Wehage i profesor Noack – postawili go 

całkiem w cieniu. Bynajmniej nie walczyli o uwolnienie go od zarzutów, tylko 
o uznanie legalności całej III Rzeszy. Tryumfowali swoim profesjonalizmem 
w  udowadnianiu bezprawnego charakteru zamachu z  20 lipca 1944 roku. 
Przekonywali z  całą powagą, że czyn ten był zdradą i wspieraniem wroga. 
Twierdzili, że zamachowcy przyczynili się wojennej klęski Wehrmachtu. Jak 
pisał Freund, panująca tam atmosfera nie miała nic wspólnego z normalną 
rozprawą sądową, tylko przypominała raczej wiec polityczny. W  toczonych 
z wielkimi emocjami dyskusjach sprawa oskarżonego stała się całkowicie dru-
gorzędna60. Zdaniem autora artykułu widoczna też była bezradność sędziego, 
którego rozprawa ta przerosła61.

Ostatecznie sąd uznał generała Remera winnym obrażenia godności 
zmarłych, natomiast kwestia zdrady stanu nie została w wyroku poruszona. 
Sentencja była też zdumiewającym obrazem kultury politycznej tamtych cza-
sów. Otóż sąd w 1952 roku za okoliczność łagodzącą w procesie o obrazę 
dysydentów niemieckich uznał odważną postawę generała Remera w czasie 
wojny. Sam Remer uniknął kary więzienia, uciekając do Egiptu62.

Wyrok w  tym procesie znalazł jednak szeroki oddźwięk w  ówczesnych 
mediach niemieckich i  spotkał się ze znaczącym zrozumieniem63. Choć 
w  1952  roku absurdalna była sytuacja, kiedy do zrehabilitowania honoru 
uczestników zamachu stanu trzeba było procesu sądowego. Bo tak naprawdę, 
to o  rehabilitację starać się powinien każdy Niemiec, który nie sprzeciwiał 
się reżimowi. Niemniej proces Remera w niemieckiej świadomości stanowił 
poważny zwrot w stosunku do wydarzeń z 20 lipca 1944 roku.

Oczywiście, nie u wszystkich. Środowiska prawicowe na wyrok zareagowały 
z oburzeniem. Fritz Dorls64 napisał w piśmie „Deutsche Wacht. Stimme der 
Sozialistischen Reichspartei” z 13 lipca 1952 roku: „Remer został politycznie 

60 Ibidem, s. 168.
61 Ibidem, s. 169.
62 P. Reichel, op.cit., s. 105. 
63 M. Freund, op.cit.; [Red.], Verteidigung fordert Remers Freispruch. Schlußwort des Ange-

klagten – Urteil wird am Sonnabend erwartet, „Braunschweiger Zeitung” 1952, nr 60, s. 3; 
[Red.], Hitlers Tötung könnte man rechtfertigen, „Braunschweiger Zeitung” 1952, nr 60, s. 3; 
[Red.], Bekenntnis zu den Männern des 20. Juli. Plädoyer des Generalstaatsanwalts Bauer im Pro-
zeß gegen Remer, „Braunschweiger Zeitung” 1952, nr 59, s. 3; T. Flesche, Köpfe – Stimmen 
– Schlußfolgerungen. Nach dem Braunschweiger Remer-Prozeß – Zwei Welten stießen aufeinander, 
„Braunschweiger Zeitung” 1952, nr 65, s. 2. O procesie tym wspomina w swoje książce 
również Kazimierz Wójcicki. Zob. K. Wójcicki, Niemiecki rachunek sumienia. Niemcy wobec 
przeszłości 1933–1945, Wrocław 2005, s. 130.

64 Fritz Dorls, dawny aktywista NSDAP, był w 1949 r. współzałożycielem i przewod-
niczącym Socjalistycznej Partii Rzeszy (Sozialistische Reichspartei) o wyraźnie prawicowej 
i neofaszystowskiej orientacji. Partia ta została w październiku 1952 r. przez Trybunał 
Konstytucyjny zakazana, natomiast sam Dorls uciekł wówczas do Egiptu. Po powrocie do 
RFN został aresztowany i  skazany w 1957 r. na 14 miesięcy więzienia za próbę prowa-
dzenia nielegalnej organizacji, podważającej porządek konstytucyjny Republiki Federalnej. 
Po wyjściu z więzienia związał się z NPD.
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zatłuczony na śmierć, oczerniony i opluty, zdławiony tysiącem obrzydliwości. 
Nie ugiął się jednak podczas tego procesu, a  jego postawa jest progiem do 
nowego stulecia65. 

Co prawda nadzieje sił prawicowych nie miały się spełnić, ale sam Remer 
nie zmienił poglądów do końca życia. Jeszcze w 1984 roku w liście do redak-
cji „Spiegla” napisał: „Jestem dumny z  tego, że miałem decydujący udział 
w obaleniu zamachu stanu z 20 lipca 1944 roku. Gdybym stanął dziś przed 
podobnym dylematem, postąpiłbym bez wahania jak wówczas. Zachowałbym 
się tak samo, nawet gdybym wiedział, że czeka mnie za to kara śmierci. 
Jestem dumny z  tego, że uniemożliwiłem te plany. Ci ludzie kierowali się 
bezprzykładną arogancją i pogardą ludzkiej godności. Co to jest za sposób, 
aby wysadzić dwóch przypadkowych ofi cerów w powietrze tylko dlatego, że 
znaleźli się w otoczeniu Hitlera”66. 

Tocząca się publiczne debata na wydarzeniami związanymi z zamachem na 
Hitlera znalazła znowu odzwierciedlenie w Bundestagu. SPD wniosło kolejną 
inicjatywę ustawodawczą pod nazwą: Uznanie niemieckiego Oporu i zadość-
uczynienie narodowosocjalistycznego bezprawia (Anerkennung des deutschen 
Widerstandes und Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts). Dyskusja nad 
tą ustawą odbyła się w Bundestagu 11 września 1952 roku. Wynikła z niej 
znacząca zmiana nastawienia posłów do tego problemu. 

Tym razem to poseł SPD, Adolf Arndt, przekonywał zebranych posłów, że 
pierwsze po wojnie demokratycznie wybrane przedstawicielstwo narodu nie-
mieckiego powinno w końcu uhonorować działaczy Oporu. Ponieśli oni dla 
niego wielkie zasługi. To oni zachowali się właściwie, sprzeciwiając się syste-
mowi narodowosocjalistycznemu. Następnie Arndt stwierdził, że nie może być 
zadaniem sądów rozstrzyganie w kwestiach historycznych. Musi zostać w końcu 
zamknięty czas, kiedy to ludziom tym odmawiano szacunku i kiedy okazywano 
im społeczną niechęć i pogardę. SPD chce, by oddano szacunek tym ludziom. 
Nasza inicjatywa ustawodawcza – mówił poseł Arndt – zakłada przyznanie 
im prawa do odszkodowań i  reguluje praktyczne rozwiązania tej kwestii67. 

Poseł Karl Weber, z  ramienia rządzącej wówczas partii CDU, poparł co 
prawda inicjatywę ustawodawczą SPD, miał wobec niej jednak poważne 
zastrzeżenia. Ustawa zakładała, że działania Oporu były legalne. Jego zda-
niem stwierdzenie to budzi wątpliwości, ponieważ nawet z formalnego punktu 
widzenia orzekanie o  legalności określonych czynów jest sprawą sądów, 
a  nie parlamentu. Niemniej – mówił Weber – ludzie zawiązani z  ruchem 
20  lipca ponieśli dla naszego narodu wielkie zasługi. A choć próba zama-
chu stanu się nie powiodła, to jednak uwiarygodnili nas w oczach światowej
opinii publicznej68.

65 E. Büsch, O. Furth, Rechtsradikalismus im Nachkriegsdeutschland, Studien über die „Sozia-
listische Reichspartei”, Berlin 1957, s. 256.

66 O. Remer, Brief, „Der Spiegel” 1984, nr 32, s. 12.
67 PA-DB, P.p.p. I/229 z 11 września 1952 r., k. 10435. 
68 Ibidem, k. 10444.
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Poseł Hans Ewers z DP był już innego zdania. Podczas tej debaty prze-

konywał: „Nie możemy się zgodzić na tę ustawę. Nie podzielamy poglądu, 
jakoby każdemu, kto angażował się w działania Oporu, należy się jakiś szcze-
gólny szacunek. Jesteśmy zarówno przeciwko kolektywnej winie, jak i prze-
ciwko kolektywnym zasługom. Taka ustawa nie powinna też tworzyć nowych 
bohaterów”69. 

Przeciwny ustawie, zaproponowanej przez SPD, był też Adolf von Thadden. 
Poseł domagał się, aby ustawę rozszerzyć o zapis, że osoby, „które w swoich 
działaniach opozycyjnych jeden system totalitarny zamierzały zastąpić innym, 
z mocy ustawy były z  jej dobrodziejstw wykluczone”. Była to propozycja 
wymierzona w  środowiska o  rodowodzie komunistycznym, które podobnie 
jak zamachowcy z 20 lipca świadomie dążyły do obalenia reżimu hitlerow-
skiego. Paradoksalnie Adolf von Thadden domagał się również zapisu sta-
nowiącego, że kolaboracja z którąkolwiek z armii alianckich, a wiec również 
z amerykańską czy brytyjską była zbrodnią. I  to w dodatku zbrodnią, która 
wykluczałaby wszelką formę rehabilitacji. Thadden domagał się również zapisu, 
aby zarówno osoby, które walczyły w szeregach którejś z armii alianckiej, jak 
i ich rodziny, zostały wykluczone ze wszelkich świadczeń socjalnych ze strony 
Republiki Federalnej70. 

Przeciwko tej ustawie wypowiedział się również w imieniu KPD poseł Kurt 
Müller. W  swoim wystąpieniu podkreślił, że bojownicy Oporu byli ludźmi, 
którzy szybciej niż inni uświadomili sobie zbrodniczy charakter reżimu hitle-
rowskiego, „którzy często oddali zdrowie, a nawet życie w obronie swojego 
narodu przed barbarzyństwem i wojennym chaosem. Dziesiątki tysięcy spo-
śród nich zostało za to zagazowanych lub w inny sposób zamordowanych”71.

Poseł Müller pytał więc, czy naród niemiecki nie ma politycznego i moral-
nego obowiązku, aby zapewnić tym bohaterskim bojownikom jakieś szcze-
gólne miejsce w  nowej rzeczywistości. A może to im powinien powierzyć 
odpowiedzialność za odbudowę państwa. Przecież w innych krajach zachod-
nich to właśnie działacze ruchu oporu, działacze Résistance, partyzanci, ofi ary 
hitlerowskiego barbarzyństwa zajmują najbardziej eksponowane stanowiska. 
W Niemczech Zachodnich wygląda to zupełnie inaczej. Kiedy tylko przedsta-
wiciele elit hitlerowskich wrócili na swoje dawne stanowiska, kiedy dawni 
menedżerowie gospodarczy wzięli przedsiębiorstwa ponownie w swoje ręce 
i kiedy dawni zbrodniarze wojenni wyszli na wolność i zaczęli głośno doma-
gać się zwrotu wcześniej skonfi skowanych majątków, dokładnie w tym samym 
momencie zapomniano o czynie bojowników Oporu. Od tego momentu zaczęto 
ich obrażać, dyskryminować i prześladować.

Poseł Müller mówił dalej, że nie wierzy, iż ten Bundestag gotów jest 
przegłosować taką ustawę, która by przywróciła dawnym bojownikom honor. 
Pogląd ten podzielają środowiska dawnych dysydentów. Ustawa zaproponowana

69 Ibidem, k. 10436.
70 Ibidem, k. 10442.
71 Ibidem, k. 10438.
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przez SPD jest – jego zdaniem – pustą deklaracją. Zakłada ona bowiem, że 
zadośćuczynienia nie dostaną ci bojownicy Oporu, którzy popełnili czyny 
zakazane również i dziś w Republice Federalnej. Poseł KPD wyraził nadzieję, 
że posłowie tej Wysokiej Izby są świadomi, co ten zapis oznacza. Wyklucza 
on z dobrodziejstw zadośćuczynienia w zasadzie wszystkich przedstawicieli 
Oporu. Zgodnie z obowiązującym prawem takie kategorie czynów, jak udział 
w  zamieszkach, wzbudzanie niepokojów, zdrada stanu i  zdrada państwa są 
przestępstwami. A w zasadzie wszystkie działania bojowników Oporu można 
dokładnie zaklasyfi kować do tych kategorii czynów.

Ustawa ta – mówił dalej poseł Müller – powoduje, że prawie wszyscy 
dysydenci ze środowisk socjalistycznych, komunistycznych, dysydenci zwią-
zani z kręgami katolickimi i związkami zawodowymi zostaną z dobrodziejstw 
tej ustawy bez większego trudu wykluczeni. Przecież oni wszyscy popełnili 
wspomniane kategorie czynów. Dlatego też – zdaniem posła KPD – ustawa 
zaproponowana przez SPD jest bezużyteczna. Nie spełnia ona nawet najbar-
dziej elementarnych oczekiwań środowisk dawnych dysydentów. I nie jest to 
przypadek, tylko stosunek większości posłów do tego Bundestagu do daw-
nych bojowników Oporu72.

Mimo kontrowersji z prawej i lewej strony sceny politycznej, dzięki popar-
ciu rządzącej koalicji, ustawa zaproponowana przez SPD została 11 września 
1952 roku zaakceptowana przez większość parlamentarną. 

Ale dopiero 10. rocznica próby zamachu stanu z 20 lipca 1944 roku przy-
niosła widoczną reakcję mediów. Wtedy po raz pierwszy pojawiły się w pra-
sie portrety pojedynczych dysydentów. W  1955 roku przemianowano ulicę 
Bendlera w Berlinie na ulicę Stauffenberga. W latach 1955–1964 bojownikom 
związanym z  ruchem 20 lipca 1944 roku zbudowano też wiele pomników. 
Na przykład w Lautlingen, rodzinnym mieście Stauffenbergów, w 1957 roku 
powstał pomnik ku czci obu zamordowanych braci73.

Stosunek większości społeczeństwa niemieckiego do problemu dysydentów 
był schizofreniczny. Z jednej strony nacechowany był głęboką niechęcią, jeśli 
nie pogardą; z drugiej – najpierw elity polityczne, później również szerokie 
masy odkryły Opór związany z próbą zamachu stanu z 20 lipca 1944 roku. 
Dostrzeżono w  tym zjawisku rodzaj propagandowego narzędzia do kreowa-
nia społecznego alibi dla faszyzmu. Tradycja Oporu mogła stać się dowodem, 
że nie wszyscy Niemcy chcieli i potrafi li uczestniczyć w zbrodniach. Ważne 
jest tu podkreślenie, że to uznanie czynu Oporu w  tym czasie dotyczyło 
istotnego, ale tego tylko jednego, wycinka spektrum działań wymierzonych 
w reżim III Rzeszy. 

Tradycję tę zapoczątkował Teodor Heuss, który w 10. rocznicę zamachu 
na Hitlera wygłosił 19 lipca 1954 roku na Uniwersytecie w Berlinie okolicz-
nościową mowę. W niemieckiej świadomości historycznej miała ona rewo-
lucyjny charakter, ponieważ prezydent publicznie uznał dysydentów za boha-

72 Ibidem, k. 10440.
73 R. Holler, op.cit., s. 134.
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terów narodowych. Fiasko próby zamachu stanu z jego punktu widzenia nie 
ujmowało nic z wartości, jaką była gotowość poświęcenia własnego życia dla 
narodu74.

Trudno dziś rozstrzygać, jakimi motywacjami kierował się wtedy Teodor 
Heuss. Być może dostrzegł, że w niemieckiej świadomości politycznej potrzebny 
jest element, który wyraźnie nawiązywał do przeszłości, a jednocześnie byłby 
legitymacją dokonanych przemian. Element, który przynajmniej stwarzał pozór 
samoistności i  suwerenności przemian politycznych w Niemczech po 1945 
roku. Tradycja Oporu stwarzała w ten sposób szansę na wypracowanie pozoru, 
że nowa rzeczywistość polityczna została zainicjowana już wcześniej przez 
elity niemieckie. One to bowiem były podmiotem zamachu stanu z 20 lipca 
1944 roku. 

Odwołanie się do Oporu związanego z zamachem stanu z 20 lipca 1944 
roku dobrze wpisywało się w model Subject Culture. Jednym z jego elementów 
było przypisanie elitom szczególnej roli w państwie. Teoretyczne fundamenty 
pod taką formułę Oporu wypracował już wcześniej wspomniany przewodni-
czący Federalnego Trybunału Sprawiedliwości Hermann Weinkauff75. 

Retoryka ta została później przejęta przez wielu polityków, którzy bynaj-
mniej nie podzielali szacunku wobec czynu dysydentów. Co oczywiście nie 
znaczy, że nie były skłonne go zinstrumentalizować do aktualnych dyskusji76. 
W przemówieniach polityków coraz częściej miały się pojawiać nawiązania 
do tradycji zamachu stanu z 20 lipca 1944 roku.

W większości z nich konsekwentnie podkreślano, że w próbie zamachu 
stanu udział wzięli przedstawiciele różnych grup. Dysydenci mieli reprezen-
tować różne zawody, wyznania i orientacje polityczne. Podkreślano również, 
że w przygotowaniach do zamachu uczestniczyli najlepsi i najszlachetniejsi 
przedstawiciele narodu. Aktywistami tego ruchu mieli być przedstawiciele 
środowisk, które potrafi ły przezwyciężyć dotychczasowe polityczne różnice 
w imię walki z faszyzmem77. 

Historyczne wydarzenie z 20 lipca 1944 roku ciągle było pretekstem do 
obchodów i  ich wykorzystywania w aktualnych rozgrywkach politycznych78. 

74 Pisze o tym wydarzeniu J. Friedrich, op.cit., s. 282.
75 H. Weinkauff, Über das Widerstandsrecht, Vortrag, Karlsruhe 1956, s. 18. 
76 Oburzenie tą praktyką wyrażał np. jeden z żyjących liderów Kreisauer Kreis Theo-

dor Steltzer. We wspomnieniach pisze, że wystąpienia polityków z okazji zamachu stanu 
z 20 lipca 1944 r. budzą w nim sceptycyzm i niechęć. Są bardziej drwiną niż rzeczywistym 
uczczeniem poległych bohaterów. Zwraca uwagę, że również wśród innych, dawnych bojow-
ników Oporu uroczystości inauguracyjne budzą rosnący sprzeciw. Wszystkie te uroczystości, 
fl agi i przemówienia nie mogą zatuszować faktu, że w Republika Federalna nigdy poważnie 
nie uznała ani czynu, ani dorobku intelektualnego dysydentów III Rzeszy. Zob. T. Steltzer, 
Sechzig Jahre Zeitgenosse, München 1966, s. 160.

77 Na przykład wypowiedzi: H. Brentano, [bez tytułu], „Mitteilung für die Presse” 
1961, nr 133, s. 1302; C. Hobe, [bez tytułu], „Mitteilung für die Presse” 1959, nr 130, 
s. 1333; K.U. Hassel, [bez tytułu], „Mitteilung für die Presse” 1963, nr 127, s. 1129.

78 Dobrym przykładem są wystąpienia Helmuta Kohla, który często twierdził, że 
zarówno on, jak i  jego koledzy partyjni „moralne i polityczne tradycje Oporu uczynili
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Absurdalność politycznych deklaracji była jednak groteskowa. W  przemó-
wieniach honorowano dysydentów za ich odwagę i polityczną przenikliwość. 
Za bohaterską postawę zostali zamordowani w brutalnych pokazowych pro-
cesach. Dokładnie w tym samym czasie ich oprawcy, pozbawieni skrupułów 
zbrodniarze, dalej pełnili w Republice Federalnej funkcje sędziów, względnie, 
w pełni chwały społecznego uznania, przejadali swoje wysokie emerytury.

Mimo że elity polityczne chętnie odwoływały się do tradycji zamachu stanu 
z 20 lipca 1944 roku, to w tym wypadku powszechnie dbano o zachowanie 
umiaru. Przede wszystkim starano się, by nie drażnić i nie obrażać dawnych 
elit urzędniczych, sądowniczych i wojskowych; elit niegdyś zaangażowanych 
w  III Rzeszy, którym udało się na powrót zdobyć wpływowe stanowiska 
w  nowej powojennej rzeczywistości79. Odpowiadało to również nastrojom 
społecznym, których wyrazem był konsekwentny sprzeciw wobec prób nada-
wania ulicom czy szkołom imion dawnych dysydentów. Wyraźne opory w tej 
kwestii czytelne były jeszcze w latach sześćdziesiątych80. 

W związku z tym początkowo wszelkie próby uhonorowania bojowników 
związanych z 20 lipca 1944 roku były ostrożne i miały charakter niezwykle 
skromny. Ograniczano się najczęściej do dyktowanego kalendarzem rytmu 
uroczystości rocznicowych, które obchodzono bez specjalnego zaangażowania. 
Składano wieńce, przemawiano, odsłaniano pomniki dysydentów. Z czasem 
państwowe uroczystości z okazji kolejnych rocznic 20 lipca 1944 roku stały 
się rytuałem życia politycznego Republiki Federalnej81.

W  rzeczywistości politycznej Niemiec charakterystyczne było jednak to, 
że honorowano nieomal wyłącznie dysydentów związanych z próbą zamachu 
stanu. Zaakceptowanie innych grup dysydentów napotykało ciągle opory. 
Społeczeństwo niemieckie w dalszym ciągu miało potępiać wszelkie formy 
sprzeciwu wobec reżimu, którego mieli się dopuścić zwykli ludzie. 

Zwłaszcza działania opozycyjne środowiska komunistycznego były 
postrzegane zdecydowanie negatywnie i kojarzone z systemem politycznym 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W równie fatalnej sytuacji znajdowały 
się ofi ary sądownictwa wojennego. Trybunały Wehrmachtu uchodziły bar-
dzo długo za wzorową instytucję sądowniczą. Panował mit, w myśl którego 
wyroki wydawano tam z zachowaniem wszelkich procedur i kierując się ludzką 
przyzwoitością. Choć wiele z nich miało jednoznaczny, polityczny charakter, 
jak te wydane za Wehrkraftzersetzung czy zdradę wojny. Mimo to przez całe 

fundamentem polityki Republiki Federalnej”; przedruk: R. Voss, K. Gotto (Hrsg.), Der deut-
sche Widerstand und die CDU, Dokumentation: Reden, Stellungnahmen, Erklärungen (1954–1978), 
Bonn 1979, s. 6; przemówienie Kohla również: E. Luuk (Hrsg.), Der 20. Juli 1944. Reden 
zu einem Tag der deutschen Geschichte, Berlin 1985, s. 213 i nn.

79 H. Dubiel, Niemand ist frei von der Geschichte, Die nationalsozialistische Herrschaft in den 
Debatten des Deutschen Bundestages, München–Wien 1999, s. 61.

80 P. Steinbach, Opór – sprzeciw – rezystencja. Postawy społeczności niemieckiej w Trzeciej 
Rzeszy a pamięć zbiorowa, Poznań 2001, s. 246.

81 Oburzał się na te praktyki m.in. czołowy przedstawiciel Kreisauer Kreis Theodor 
Steltzer. Zob. T. Steltzer, op.cit., s. 160. 
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lata uważano skazanych za kryminalnych przestępców. A wyroki wydane w tej 
grupie ofi ar uważano za niepodważalne82.

Bez większych wątpliwości akceptowano również wyroki różnych sądów 
cywilnych. Republika Federalna czuła się kontynuatorką III Rzeszy i niejako 
z założenia uznawała zasadność wszystkich wyroków z czasów reżimu hitle-
rowskiego. Część wyroków została uchylona już wcześniej przez władze alianc-
kie. W późniejszym czasie osoby skazywane na podstawie różnych paragra-
fów zwracały się do sądów Niemiec Zachodnich z wnioskiem o rehabilitację. 
Twierdzo, że ówczesne wyroki były zbyt surowe bądź wydane na podstawie 
niepełnych danych, co rodziło możliwość rewizji procesów sprzed kilkudzie-
sięciu lat. Sądy Republiki Federalnej Niemiec na podstawie bliżej niedopre-
cyzowanych kryteriów podejmowały jednorazowe decyzje o uchyleniu bądź 
utrzymaniu dawnych wyroków83. 

Niemniej samej prawomocności wyroków sądów hitlerowskich przez dłu-
gie dziesięciolecia nikt nie odważył się kwestionować. Nawet tak zbrodniczy 
instrument politycznego terroru, jakim był Trybunał Ludowy, według ofi cjalnej 
wykładni był legalną, praworządną instytucją państwową, której wiarygodności 
nie podważano84. Mało kogo interesowały losy ludzi, którzy zachowywali non-
konformistyczne postawy i nie potrafi li się pogodzić z reżimem w III Rzeszy.

Ignorowano również istnienie znaczących środowisk młodzieżowych, które 
oparły się propagandzie III Rzeszy i aktywnie występowały przeciw reżimowi. 
Nie budziło to jednak zainteresowania konserwatywnej historiografi i, ponieważ 
fakty burzyły krystalizujący się stereotyp wyjątkowości działań elit związanych 
z zamachem 20 lipca 1944 roku. Dlatego bardzo długo szukano pretekstów, 
by działalność kontestującej młodzieży przedstawiać jako coś niestosowa-
nego. W publicystyce lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych okresu powojen-
nego dominowały także poglądy dyskryminujące tę całą generację pokolenia 
dorastającego w  latach 1933–1945. Uparcie powtarzano pogląd, że w pełni 
uległo ono propagandzie hitlerowskiej i stało się nośnikiem ideologii reżimu. 
Wyobrażano sobie, że przede wszystkim to właśnie pokolenie najbardziej 
odwróciło się od wszelkich humanistycznych wartości świata zachodniego85.

Istniały ku temu pragmatyczne przyczyny, ponieważ zaakceptowanie dzia-
łalności opozycyjnej znaczących części tego pokolenia mogło mieć poważne 
implikacje. Uznanie ich czynu dawałoby im moralne prawo do kreowania 
nowej rzeczywistości. Oznaczałoby to istnienie środowisk, które mogłyby 

82 W. Wette, Die Wehrmachtjuristen und ihre Opfer. Phasen der Aufarbeitung ihrer Geschichte, 
w: Deserteure, Wehrkraftzersetzer und ihre Richter. Marburger Zwischenbilanz zur NS-Militärjustiz 
vor und nach 1945, A. Kirschner (Hrsg.), Marburg 2010, s. 270.

83 O  drastycznym przypadku utrzymania takich wyroków mówiła 4 marca 1998 r. 
w Bundestagu posłanka SPD Herta Däubler-Gemelin. Zob. PA-DB, P.p.p. XIII/221, k. 20203.

84 Taką interpretację potwierdził wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości z 30 
kwietnia 1968 r. – FTS, BGH, 5 StR 670/67; przedruk: „Neue Juristische Wochenschrift” 
1968, nr 9, s. 1340 i nn. Wyroki Trybunału Ludowego zostały uchylone ustawą Bundestagu 
dopiero 25 stycznia 1985 r. Zob. PA-DB, P.p.p. X/118, k. 8767.

85 A. Klönne, op.cit., s. 302.
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stanowić konkurencję dla dawnych elit w  rekonstrukcji państwa, do czego 
nie można było dopuścić86.

Dokładnie z  tego samego powodu część prawej sceny politycznej dzie-
siątki lat po wojnie obrażała emigrantów z III Rzeszy. Dawne elity nie były 
skłonne zaakceptować działalności opozycyjnej prowadzonej za granicą prze-
ciwko reżimowi hitlerowskiemu, a tym bardziej jej uhonorować. W przeko-
naniu tych środowisk jakakolwiek forma współpracy z aliantami zachodnimi 
była zdradą narodu niemieckiego87.

Inna rzecz, że jeszcze na początku lat sześćdziesiątych bardzo wielu oby-
wateli Republiki Federalnej ciągle odnosiło się do Oporu niechętnie. Świadczą 
o tym badania opinii publicznej. W maju 1959 roku 15% społeczeństwa uwa-
żało, że winę za przegraną wojnę ponoszą bojownicy, którzy dokonali próby 
przewrotu stanu w lipcu 1944 roku88. Natomiast w lutym 1960 roku 40% społe-
czeństwa była przeciwna, by imieniem Stauffenberga nazywać szkoły czy ulice89. 

Już przed wielu laty Franciszek Ryszka zwracał uwagę, że historiografi a 
niemiecka nie tyle stara się gromadzić wiedzę na temat Oporu, ile próbuje 
ją na nowo tworzyć90. Jaskrawą manipulacją, do dziś zresztą chętnie naduży-
waną, jest kreowanie dysydentów na ideologicznych patronów powojennej 
demokracji w Niemczech Zachodnich. Różne partie polityczne przypisywały 
sobie zasługi poszczególnych dysydentów, których reklamowały jako swoich 
prekursorów.

Były to najczęściej jednak uzurpacje nonsensowne. Przy bardzo powierz-
chownej analizie łatwo dostrzec, że na przykład dysydenci związani z Carlem 
Goederlerem marzyli o powrocie do autorytarnego państwa stanowego z cza-
sów cesarskich91. Podobnie i arystokraci przygotowujący zamach 20 lipca 1944 
roku śnili o  republice, która byłaby politycznie i  kulturalnie zdominowana 
przez ich własne środowisko92. Obok koncepcji Kręgu z Krzyżowej93 najbli-
żej wizji nowoczesnej demokracji parlamentarnej byli dysydenci związani 
z Czerwoną Kapelą94. I choć dawno było wiadomo, że zarówno pomówienia 
tego ugrupowania o orientację komunistyczną, jak i współpracę z wywiadem 
sowieckim były w większości nieprawdziwe, to akurat temu ugrupowaniu naj-
dłużej przypisywano cechy kryminalne. Było to tym bardziej znamienne, że 

86 Ibidem, s. 305.
87 P. Koch, Willy Brandt. Eine politische Biographie, Berlin 1988, s. 274.
88 E.P. Neumann, E. Noelle (Hrsg.), Jahrbuch der öffentlichen Meinung 1958–1964, Kon-

stanz 1965, s. 233.
89 Ibidem.
90 F. Ryszka, Główne tendencje historiografi i zachodnio-niemieckiej poświęconej dziejom naj-

nowszym, Opole 1960, s. 13.
91 S. Fikus, Opór w III Rzeszy. Wydarzenia, ludzie, interpretacje, Opole 2011, s. 81.
92 Ibidem, s. 199 i nn.
93 S. Fikus, Wizja powojennego państwa niemieckiego w koncepcjach Kręgu z Krzyżowej, Wro-

cław 2009. 
94 Zob. J. Danyel, Zwischen Nation und Sozialismus: Genese, Selbstverständnis und Ord-

nungspolitische Vorstellungen der Widerstandsgruppe um Arvid Harnack und Harro Schulze-Boysen, 
w: Widerstand gegen den Nationalismus, P. Steinbach, J. Tuchel (Hrsg.), Bonn 1994.



III. Społeczna niechęć do ofi ar sądownictwa III Rzeszy do 1989 roku198
Czerwona Kapela już od końca lat trzydziestych występowała przeciwko faszy-
zmowi, upatrując w nim niebezpieczeństwo dla bytu państwowego Niemiec95.

Nowo powstała Bundeswehra przyznała się ofi cjalnie do ofi cerów zwią-
zanych z próbą zamachu stanu dopiero od 20 lipca 1959 roku. Wówczas to 
generalny inspektor Bundeswehry Adolf Heusinger nazwał to wydarzenie 
świetlanym momentem w historii Niemiec. Dwa lata później pięć kompleksów 
koszarowych Bundeswehry otrzymało imiona liderów opozycji antyhitlerow-
skiej – Erwina Rommla, Clausa von Stauffenberga, Henninga von Tresckowa, 
Alfreda Delpa i Juliusa Lebera96.

Zjawisko inkorporacji Oporu rodziło jednak w  Bundeswehrze zupełnie 
niezwykłe problemy ideologiczne. Zaistnienie opozycyjnych ofi cerów, którzy 
świadomie oddali życie za ratowanie ojczyzny przed konsekwencjami przegra-
nej wojny było chwalebnym elementem tradycji militarnych. Ale jak żądać od 
współczesnych żołnierzy lojalności, skoro stawia się jednocześnie na piedestał 
tych, którzy przygotowywali zabójstwo najwyższego dowódcy, jakim w 1944 
roku był Adolf  Hitler? Przecież działanie Stauffenberga i jego towarzyszy było 
najbardziej jaskrawą formą złamania przysięgi wojskowej.

Rozwiązując tę sprzeczność argumentowano, że III Rzesza stworzyła sytua-
cję wyjątkową. To państwo faszystowskie zdradziło swoich żołnierzy, narażając 
ich na dramatyczne, pozbawione uzasadnienia starty i cierpienia. Ta nieodpo-
wiedzialność elit rządzących w III Rzeszy miała legitymować złamanie przy-
sięgi wojskowej. Przekonywano również, że ówczesna sytuacja państwa tota-
litarnego z obecną sytuacją nie ma nic wspólnego. Zatem czyn Stauffenberga 
nie implikuje prawa do puczu wobec rządów Republiki Federalnej. Ale nie 
był to bynajmniej koniec problemów ideologicznych. Jak żądać od współ-
czesnych żołnierzy posłuszeństwa wobec swoich dowódców, skoro stawia 
się jednocześnie na piedestał tych, którzy go w najbardziej jaskrawy sposób 
odmówili. I tu argumentowano, że demokratyczne państwo ma zupełnie inną 
legitymację, by żądać od swoich żołnierzy posłuszeństwa. Tradycyjny związek 
między rozkazem i posłuszeństwem ma być dlatego zachowany, że wydarze-
nia z 20 lipca 1944 roku miały charakter jednorazowy i nie stworzyły normy 
dla reszty społeczeństwa97.

Kolejnym wielkim problemem była kwestia oceny postawy żołnierzy do 
końca konsekwentnie uczestniczących w wojnie. Tutaj posłużono się poglą-
dem, w myśl którego „niewiedza miała chronić przed odpowiedzialnością”. 
Jak argumentowano, żołnierze Wehrmachtu nie mieli pojęcia o zbrodniach, 
jakich dopuszczał się reżim ani też nie wiedzieli, jaka jest rzeczywista sytuacja 
militarna na frontach II wojny światowej. Żołnierze Wehrmachtu dowiedli 
natomiast swojej wierności i posłuszeństwa wobec ojczyzny98.

95 Ibidem.
96 R. Holler, op.cit., s. 134
97 K.C. Trentzsch, Der Soldat und der 20. Juli. Vortrag vor dem 1. Lehrgang für höhere 

Offi ziere der Bundeswehr in Sonthofen, Darmstadt 1956, s. 26. 
98 K.U. Hassel, [bez tytułu], „Mitteilung für die Presse” 1964, nr 114, s. 1088; J.A. Kiel-

mansegg, [bez tytułu], „Mitteilung für die Presse” 1963, nr 128, s. 1141. 
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W myśl tej koncepcji wszyscy zasługiwali na uznanie. Ci, którzy reżimowi 

wiernie służyli do końca, jak i  ci, którzy przez reżim zostali zamordowani. 
Tworzono różne konstrukcje ideologiczne i  historiozofi czne, by uporczywa 
obrona frontu wschodniego i  przygotowania do zamachu stanu z  20 lipca 
z moralnego punktu widzenia stały się równie wartościowe99. Ale jednocze-
śnie konsekwentnie podkreślano, że Bundeswehra z  dumą identyfi kuje się 
z  osiągnięciami i  ofi arami niemieckich żołnierzy Wehrmachtu na frontach 
II wojny światowej100.

Byłoby jednak nadużyciem twierdzenie, że zawodowi ofi cerowie zaak-
ceptowali zamach stanu. Najczęściej dystansowali się od tego wydarzenia, 
ponieważ nie potrafi li pogodzić go ze swoimi wyobrażeniami o dyscyplinie 
w wojsku i powodach klęski Wehrmachtu. Niechętny stosunek do zamachu 
potwierdzały badania sondażowe, przeprowadzone wśród zawodowych żoł-
nierzy w  latach sześćdziesiątych. Przynajmniej 59% żołnierzy wyrażało się 
negatywnie o  dysydentach związanych z  zamachem stanu z  20 lipca 1944 
roku, pozytywny stosunek do tego wydarzenia miało tylko 33% żołnierzy101.

Podobnymi problemami szarpana była rządząca CDU. Szukała wyraźnie 
swoich korzeni w dawnym katolickim Centrum i ofi cjalnie deklarowała się 
jako spadkobierczyni politycznych tradycji Oporu w III Rzeszy. Ale jednocze-
śnie CDU stała się partią, w której szeregach znalazło się najwięcej dawnych 
członków NSDAP i osób, które niegdyś dopuściły się zbrodni102. 

Kanclerz Konrad Adeanuer podchodził do kwestii zamachu stanu z 20 lipca 
1944 z wielką ostrożnością i dystansem103. Przez wiele lat nie potrafi ono się 
zdobyć na decyzję, by w rocznicę tego dnia zarządzić ofl agowanie budynków 
publicznych. Ofi cjalnym powodem miało być ograniczenie liczby dni różnych 
uroczystości. Na obchody zdecydowano się dopiero w 1963 roku104.

Jaki był to dylemat, pokazały losy jednego z najwybitniejszych dysyden-
tów III Rzeszy Hansa Lukaschka. Ten pochodzący z Wrocławia adwokat był 
pod koniec Republiki Weimarskiej nadprezydentem prowincji górnośląskiej 
ze stolicą w Opolu, a potem jednym z  liderów Kręgu z Krzyżowej105. Mimo 
że bardzo poważnie był zaangażowany w  próbę zamachu stanu z  20 lipca 
1944 roku, udało mu się przeżyć koniec wojny. Konrad Adenauer powołał go 
w 1949 roku do swojego pierwszego gabinetu, powierzając mu Ministerstwo 
do spraw Wypędzonych, Uchodźców i Ofi ar Wojny (Bundesministerium für 
Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte).

Lukaschek bardzo rozczarował się pracą w rządzie Republiki Federalnej. 
Działalność w opozycji antyhitlerowskiej związana była nie tylko ze świado-

99 K.C. Trentzsch, op.cit., s. 12. 
100 W  tym duchu wypowiadał się np. generał Friedrich Albert Foertsch; zob. [bez 

tytułu], „Mitteilung für die Presse” 1960, nr 132, s. 1316;
101 E.P. Neumann, E. Noelle, Antworten, Politik…, s. 34.
102 W. Pięciak, op.cit., s. 178.
103 N. Frei, 1945 und wir…, s. 131.
104 Zob. B.A., „Mitteilung für de Presse” 1963, nr 126, s. 1123. 
105 S. Fikus, Niepokorni z Krzyżowej..., s. 78.
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mym narażaniem się na karę śmierci wymierzoną przez reżim, ale również 
z nadzieją na stworzenie nowego demokratycznego państwa. Dla Lukaschka 
szczególnie ważna była zwłaszcza radykalna odnowa moralna społeczeństwa. 
Jako minister wielokrotnie nawoływał do prowadzenia polityki zgodnej z wiarą 
chrześcijańską106. Będąc członkiem rządu starał się na forum parlamentu konse-
kwentnie nawiązywać do ideowego dorobku i tradycji Kręgu z Krzyżowej. Jego 
propozycje budziły najczęściej zdecydowany sprzeciw107. Podobnie na posie-
dzeniach rządu w żaden sposób nie potrafi ł przekonać ministrów do swoich 
idealistycznych poglądów. Raczej wzbudzał irytację. Kiedyś jeden z ministrów 
miał mu powiedzieć, aby przestał „bredzić na temat 20 lipca 1944 roku”108.

Jego głównym politycznym przeciwnikiem był Linius Kather. Przez wiele lat 
związany z CDU poseł do Bundestagu, który w latach 1949–1954 kierował par-
lamentarną Komisją do spraw Wypędzonych (Ausschuss für Heimatvertriebene), 
w drugiej połowie lat sześćdziesiątych związał się z NPD, co świadczyć może 
o jego orientacji politycznej.

Nie miał żadnych skrupułów, aby zarzucać Lukaschkowi opozycyjną działal-
ność w III Rzeszy. A już na pewno jego zaangażowanie w Opór było powodem 
częstych drwin. Kather publicznie przekonywał: „To, że ktoś był członkiem 
opozycji, może być przez niektórych podziwiane, ale istotne jest, czy dysydent 
sprawdza się również, wykonując konstruktywną pracę”109. Do zwolenników 
ustąpienia Lukaschka ze stanowiska należał również Hans Globke110.

Mimo ostrych nieporozumień Lukaschek pełnił swój urząd do końca 
kadencji. W  nowym gabinecie Konrada Adenauera, po wyborach w  1953 
roku, nie otrzymał teki ministra. Znamienne, że jego stanowisko otrzymał 
Theodor Oberländer, którego sam Adenauer pomawiał o  neofaszystowskie
skłonności111.

106 M. Ellmann, Hans Lukaschek im Kreisauer Kreis. Verfassungsrechtliche und verfassungspo-
litische Beiträge zu den Plänen des Kreisauer Kreises für einen Neuaufbau Deutschlands, Paderborn 
2000, s. 165 (H. Lukaschek, tekst odczytu z 1951 r.).

107 PA-DB, P.p.p. I/51 z 24 marca 1950 r., k. 1839 i nn.; PA-DB, P.p.p. I/106 z 13 
grudnia 1950 r., k. 3929; PA-DB, P.p.p. I/136 z 19 kwietnia 1951 r., k. 5365 i nn.; PA-DB, 
P.p.p. I/250 z 25 lutego 1953 r., k. 11968 i nn.

108 T. Steltzer, op.cit., s. 160.
109 M. Ellmann, op.cit., s.166; Obszerna dokumentacja zawierająca kilkadziesiąt relacji, 

stanowisk, rezolucji i wycinków prasowych z prasy środowisk wypędzonych znajduje się 
w: Federalnym Archiwum w Koblencji – Bundesarchiv Koblenz, B. 106/3312, z. 2.

110 O  kontrowersjach wokół sprawy ustąpienia Lukaschka ze  stanowiska ministra: 
[Red.], Kabinett. Im Bunker fällt man, „Der Spiegel” 1952, nr 38, s. 11; W. Henkels, Der 
Mann aus Rübezahls Reich, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” [dalej: „FAZ”] 1952, nr 82, s. 2.

111 [Red.], Oberländer. Tod im Ausschuß, „Der Spiegel” 1960, nr 17, s. 16; M. Pfeil, 
Freikorps Oberland, „Der Spiegel” 1960, nr 5, s. 26, M. Grünbart, Das Blutbad von Lemberg, 
ein Erlebnisbericht, „Der Spiegel” 1960, nr 11, s. 20–21. Sprawa znalazła wyraz w  pol-
skiej prasie. Zob.: T. Cichocki, Sprawa Oberländera, „Tygodnik Powszechny” 1960, nr 5, 
s. 5–9; W.  Sulewski, Obrońcy Oberländera, „Tygodnik Demokratyczny” 1960, nr 8, s. 2; 
E. Osmańczyk, Uzasadniona kariera, Theodor Oberländer, „Przegląd Kulturalny” 1960, nr 14, 
s. 9; K. Kąkol, Zbrodnia nie ukarana. Ściganie zbrodniarzy hitlerowskich w RFN (1959–1969), 
Warszawa 1970, s. 166.



Ewolucja postrzegania Oporu 201
W III Rzeszy Theodor Oberländer był kapitanem SS i wysokim funkcjo-

nariuszem NSDAP. Po wojnie oskarżano go o udział w masakrze inteligencji 
polskiej we Lwowie, której formacje niemieckie dopuściły się 29 czerwca 1941 
roku. Był dowódcą batalionu SS Nachtigal, który jako pierwszy wkroczył do 
miasta i pustoszył je przez kilka dni. Oberländer zaprzeczał temu. W Polsce 
i Izraelu żyli świadkowie, którzy gotowi byli potwierdzić jego krwawe ekscesy, 
władze w Bonn nie dopuściły jednak do tej konfrontacji. Ujawnione po latach 
dokumenty policji politycznej NRD, Stasi, w pełni potwierdziły te zarzuty112. 
Oberländer ustąpił ze stanowiska w kwietniu 1960 roku.

Nic więc dziwnego, że Lukaschek coraz częściej twierdził, że rozwój poli-
tyczny w RFN był dokładnym zaprzeczaniem wszystkiego, o co walczyli dysy-
denci z Kręgu w Krzyżowej113. O restaurację III Rzeszy oskarżali Adenauera 
również inni członkowie tej organizacji. Na przykład Hans Peters twierdził 
w 1952 roku, że rząd tylko odwołuje się do demokratycznych tradycji Republiki 
Weimarskiej, a w rzeczywistości prowadzi politykę, która stanowi nieomalże 
przywrócenie stosunków politycznych z czasów III Rzeszy114. Również Theodor 
Steltzer skarżył się, że w Niemczech Zachodnich całkowicie sponiewierano 
tradycje oporu przeciwko III Rzeszy115.

Nawet w samej SPD brakowało zainteresowania losami prześladowanych. 
Polityczny i duchowy klimat zimnej wojny uniemożliwiał rozpowszechnianie 
informacji o  socjalistycznym ruchu oporu przeciwko Hitlerowi. Próby uho-
norowania takich postaw postrzegano jako propagandę komunistyczną116.

I  rzeczywiście, jeszcze pod koniec lat pięćdziesiątych, nawet z  punktu 
widzenia elektoratu SPD, niczym chwalebnym nie był udział dawnych dysy-
dentów w jej szeregach. W 1957 roku dawny dysydent Karl Ibach został kan-
dydatem SPD w wyborach parlamentarnych w okręgu wyborczym Wuppertal-
-Barmen. Ibach był w tym czasie dyrektorem regionalnego biura Stowarzyszenia 
Ofi ar Reżimu Nazistowskiego w  Nadrenii Północnej-Westfalii. Stratedzy 
SPD w  ramach kampanii wyborczej zakazali mu jednak w  ogóle wspo-
minać, że był związany ze środowiskami dysydentów III Rzeszy. Na jego 
ulotce wyborczej znalazło się stwierdzenie, że „Ibach jest dzisiaj dyrekto-
rem biura wielkiej organizacji o charakterze socjalnym” (einer großen, sozialen

112 [Red.], Kriegsverbrechen. Die Mühlen mahlen langsam, „Der Spiegel” 1996, nr 18, s. 18. 
Tekst zawiera informację, że prokuratura wznawiała dochodzenie przeciwko żyjącemu jesz-
cze wówczas Theodorowi Oberländerowi na podstawie informacji pochodzących ze archi-
wów Stasi. Znaleziono tam dowody, jakoby Oberländer w  ramach żartu i  „towarzyskiej 
zabawy” w  gronie kolegów zastrzelił rosyjską nauczycielkę. Z  akt wynikało również, że 
Oberländer nie tylko wydawał rozkazy w  jednostkach specjalnych Nachtigal i Bergmann, 
ale również własnoręcznie mordował jeńców. Zob. także Ch. Klessmann, Die doppelte 
Staatsgründung. Deutsche Geschichte 1945–1955, Göttingen 1991, s. 253. Oberländer był 
postacią często opisywaną w polskiej literaturze. Była o  tym mowa w  rozdziale trzecim
tej pracy. 

113 M. Ellmann, op.cit., s. 166.
114 Ibidem. 
115 T. Steltzer, op.cit., s. 160.
116 S. Miller, op.cit., s. 414.
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Organisation)117. To nie przypadek, tylko wyraz nastrojów ówczesnych wybor-
ców. Środowiska postfaszystowskie świadomie dążyły do sytuacji, aby ci, któ-
rzy brali udział Oporze, obawiali się do tego przyznawać z powodu ostracy-
zmu społecznego.

Do tych nastrojów przyczynił się niewątpliwie skandal, jaki łączył się 
z osobą Ottona Johna, byłego emigranta związanego nie tylko z wywiadem 
brytyjskim, ale również polityka aktywnie współpracującego ze środowiskiem 
dysydentów przygotowujących zamach z  20 lipca 1944 roku. Po utworze-
niu Republiki Federalnej John doszedł do stanowiska dyrektora Federalnego 
Urzędu Ochrony Konstytucji (Bundesamt für Verfassungsschutz), pełniącego rolę 
tajnej policji.

John należał do grona polityków bardzo krytycznie oceniających rozwój 
sytua cji w Republice Federalnej. Wielokrotnie protestował przeciwko maso-
wemu powrotowi dawnych elit reżimu hitlerowskiego na najbardziej ekspono-
wane stanowiska w Niemczech. Winą za to obarczał Adenauera, któremu zarzu-
cał, że to na skutek właśnie jego polityki ideologia faszyzmu ponownie ożyła118.

Jako szef służb specjalnych RFN miał John pełny wgląd w tajne informacje 
i z  tej perspektywy umiał ocenić sytuację tak wnikliwie, jak mało kto. Jego 
ostrzeżenia i protesty nie budziły jednak w nikim zainteresowania, a dena-
zyfi kację przyjmowano w Niemczech jako rzecz oczywistą. 

W czasie swojego pobytu w Berlinie Wschodnim późnym latem 1954 roku 
John zdecydował się na wytoczenie wielu ciężkich oskarżeń dotyczących admi-
nistracji Konrada Adenauera – zarzucał mu akceptowanie czołowych przedsta-
wicieli elit hitlerowskich w strukturach rządowych RFN. Wywołał tym zrozu-
miałe przerażenie, ponieważ jako szef służb specjalnych posiadał informacje, 
które mogły w oczywisty sposób zaszkodzić wielu politykom niemieckim119.

Niezależnie od motywacji, jaką kierował się John, krytycznie odnosząc się 
do restauracji III Rzeszy w RFN, stanowiły one wstrząs w politycznej rzeczy-
wistości Niemiec Zachodnich. W RFN panował niepisany konsensus, który 
zakładał zachowanie dużej dozy taktu wobec dawnych zbrodniarzy i mil-
czenia wobec ich przeszłości. Publiczne oskarżenia wyartykułowane przez 
Johna w Berlinie Wschodnim były podeptaniem tych ogólnie obowiązujących 
zasad, co w naturalny sposób wywołało irytację prawicowych elit politycznych 
w Niemczech Zachodnich120.

Niechęć wobec Johna wiązała się poniekąd z wrogim nastawieniem do 
przedstawicieli ruchu związanych z  20 lipca 1944 roku. John był przecież

117 Informacja ustna udzielona Reginie Holler 4 kwietnia 1989 r. Zob. R. Holler, op.cit., 
s. 135.

118 O. John, Zweimal kam ich heim, Vom Verschwörer zum Schützer der Verfassung, Düssel-
dorf–Wien 1969, s. 8. Podobne poglądy głosił Otto John w broszurze Ich wählte Deutschland 
(Berlin 1954).

119 H. Dubiel, op.cit., s. 61. Sprawa omawiana była w prasie polskiej: Z. Broniarek, 
Drogi doktora Johna. Tajniki jednej z najsłynniejszych afer okresu powojennego, „Przekrój” 1970, 
nr 42, s. 26–27.

120 H. Dubiel, op.cit., s. 61.
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jednym z nielicznych żyjących przedstawicieli tego ruchu. Stąd skierowane 
pod jego adresem obelgi można by uznać za wyznacznik rzeczywistego, 
a  nie deklarowanego stosunku do dysydentów związanych z  zamachem 
na Hitlera. Dyskusja nad postawą Johna odbyła się w Bundestagu jesienią
1954 roku. 

Z  oskarżeniami pod adresem Johna wystąpił m.in. poseł CDU Kurt 
Kiesinger. Od 1950 roku Kiesinger był w kierownictwie CDU i później wybrany 
został kanclerzem Niemiec. Ale był to też były członek NSDAP i wysoki 
urzędnik Ministerstwa Propagandy Josepha Goebbelsa. W  skandalu wywo-
łanym przez Johna dopatrzył się najwyraźniej szansy na krucjatę przeciwko 
dysydentom III Rzeszy. Podczas dyskusji na temat Johna w Bundestagu jesie-
nią 1954 roku poseł Kiesinger mówił: „Teraz nasi rodacy dowiadują się, że 
dyrektor Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji był dawnym emigrantem. 
Co więcej, media donoszą, że podczas wojny był on agentem wywiadu brytyj-
skiego. Wszyscy dobrze pamiętamy skandaliczną rolę, jaką odegrał po 1945 
roku, kiedy w  procesie norymberskim, a  także w  późniejszych alianckich 
procesach w Hamburgu występował jako świadek oskarżenia. W  podobny 
sposób wysługiwał się aliantom zarówno podczas procesów przeciwko prze-
mysłowcom niemieckim, jak i w  procesie marszałka Mansteina. Teraz na 
dodatek dowiadujemy się, że ten Pan był alkoholikiem i homoseksualistą, że 
miał całkowicie niezrównoważoną osobowość”121.

Z wywodów posła Kisingera wnioski wysunął poseł DP Hans-Joachim 
von Merkatz. Otóż domagał się na forum Bundestagu odmówienia prawa do 
pełnienia jakichkolwiek urzędów w Republice Federalnej Niemiec wszystkim 
Niemcom, którzy obojętnie w jakiej formie występowali przeciwko III Rzeszy, 
i to na mocy ustawy. Zakaz taki miałby dotyczyć zarówno dysydentów, któ-
rzy byli aktywni w III Rzeszy, jak i osób, które w różnych alianckich armiach 
z bronią w ręku walczyły z Wehrmachtem. Poseł Merkatz przekonywał: „Izba 
nasza powinna jasno i jednoznacznie zadecydować, aby każdy obywatel, który 
w jakikolwiek sposób współpracował z wrogami III Rzeszy, został defi nityw-
nie odsunięty od pracy w służbie publicznej. Ostatnie wydarzenia dowiodły 
w jednoznaczny sposób, kim są zdrajcy. Dlatego powinniśmy postanowić, że 
zdrada narodowa jest ostateczną publiczną dyskwalifi kacją. I reguła ta powinna 
stać się fundamentem każdej polityki personalnej w naszym kraju”122.

Postulaty posła Merkatza, ministra sprawiedliwości (Bundesminister der 
Justiz) w  latach 1956–1957 i ministra do spraw wypędzonych, uchodźców 
i  ofi ar wojny (Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte) 
w latach 1960–1961 przyjęte zostały burzą oklasków przez posłów prawico-
wych i z dużym zrozumieniem przez posłów lewicowych123. 

W  dalszej części swojej wypowiedzi Merkatz przekonywał swoich par-
lamentarnych kolegów, że między III Rzeszą a Republiką Federalną istnieje

121 PA-DB, P.p.p. II/42, k. 1960.
122 Ibidem, k. 1968.
123 Ibidem. Reakcja posłów odnotowana w protokole posiedzenia parlamentarnego. 
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nieprzerwana ciągłość. W związku z tym dawne konstelacje wrogów i przy-
jaciół z czasów III Rzeszy muszą być dalej respektowane124.

Oskarżenia Johna pod adresem Republiki Federalnej budziły emocje nie 
tylko w Bundestagu. Oburzenie w Republice Federalnej było tak wielkie, że 
środowiska postfaszystowskie zręcznie wykorzystały je do własnych celów. 
Ich przedstawiciele twierdzili głośno, że kto raz zdradził swój naród, pewnie 
gotów jest zrobić to po raz kolejny w każdej chwili. A przykład Johna miał 
być koronnym dowodem tej tezy. Teraz już dawni funkcjonariusze hitlerowscy 
mogli się głośno deklarować jako prawdziwi patrioci, którzy nigdy nikogo nie 
zdradzili. I z tej pozycji domagali się też pełnej moralnej rehabilitacji. A jedno 
z prawicowych czasopism domagało się Entjohnifi zierung, czyli krucjaty prze-
ciwko tym, którzy opowiadali się jako antyfaszyści125.

Nie ulega wątpliwości, że skandal związany z  wypowiedziami Johna 
w Berlinie Wschodnim zamiast skompromitować środowiska prawicowe, tylko 
je umocnił. Jednocześnie w  odczuciu społeczeństwa niemieckiego stał się 
skutecznym instrumentem dyskredytacji środowisk dysydentów III Rzeszy126.

Otto John po powrocie do Republiki Federalnej został aresztowany pod 
zarzutem zdrady stanu i skazany na cztery lata więzienia127. 

Jedynym dysydentem Kręgu z Krzyżowej, który przez lata utrzymał swoją 
pozycję polityczną, był Eugen Gerstenmaier. Był zdecydowanym popleczni-
kiem zachodniej integracji Niemiec. Ten aspekt polityki Adenauera budził 
bodaj najwięcej kontrowersji, ale miał też dla kanclerza centralne znaczenie128. 
Zapewne dlatego Adenauer konsekwentnie popierał Gerstenmaiera na stano-
wisko przewodniczącego Bundestagu, którą to funkcję Gerstenmaier pełnił 
w latach 1954–1969. Mimo że Gerstenmaier był wpływowym politykiem, nigdy 
nie był w stanie przeciwstawić się Adenauerowi i stanąć w obronie ideałów, 
o które walczyli niegdyś dysydenci z Kręgu z Krzyżowej.

O trwałości niechęci do polityków emigrantów świadczą dyskusje podczas 
wyborów w 1965 roku. Wówczas to Willy Brandt wystąpił jako kontrkandy-
dat do fotela kanclerskiego przeciwko politykowi CDU Ludwigowi Erhardowi. 
Podczas kampanii wyborczej pomawiano go wielokrotnie o zdradę narodową. 
Głównym argumentem, którym próbowano go skompromitować, był zarzut 
o jego działalności opozycyjnej za granicą podczas wojny129.

Negatywne postrzeganie dysydentów nie było z  czasem jednak tak 
powszechne, o czym świadczy już samo nominowanie emigranta Brandta na 
kandydata do urzędu kanclerskiego. W państwie, w którym funkcjonowały 
wolne media, wiele było osób, które miały poglądy odmienne niż środowiska

124 Ibidem.
125 Cyt. za: U. Brochhagen, Nach Nürnberg. Vergangenheitsbewältigung und Westintegration 

in der Ära Adenauer, Hamburg 1994, s. 220.
126 H. Dubiel, op.cit., s. 61.
127 Ibidem. Otto John rzeczywiście spędził w więzieniu prawie dwa lata. 
128 H. Buchheim, Aspekte der deutschen Wiederbewaffnung bis 1955, Boppard am Rhein 

1975, s. 77.
129 W. Brandt, Berlin bleibt frei. Politik in und für Berlin 1947–1966, Bonn 2004.
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postfaszystowskie. Aktywne były przecież środowiska dawnych ofi ar i  ich 
rodzin, a  niektórzy spośród nich pełnili wysokie funkcje w  państwie. Pól 
napięć więc nie brakowało.

Nic też dziwnego, że uroczystościom tym towarzyszyły skandale – to też 
obraz kultury politycznej Niemiec tamtych czasów. Jeden z  nich wydarzył 
się 20 lipca 1965 roku w hali Beethovena w Bonn. W trakcie okolicznościo-
wego przemówienia jednego z dysydentów i ówczesnego przewodniczącego 
Bundestagu Eugena Gerstenmaiera doszło do tumultu i  szarpaniny. Jakiś 
uczestnik uroczystości rzucił się na scenę z żądaniami, „aby zaprzestać czcze-
nia zdrajcy narodowego Stauffenberga”130.

Do dużo poważniejszego skandalu doszło dziewięć lat później, podczas 
uroczystości w trzydziestą rocznicę próby zamachu stanu. Gospodarzem obcho-
dów był Senat miasta Berlina Zachodniego, w którym wówczas rządy spra-
wowała SPD. Głównym mówcą był ówczesny przewodniczący Bundesratu 
Hans Filbinger. Kontrowersje wokół jego wystąpienia pojawiły się już wcze-
śniej, kiedy protestowała przeciwko niemu organizacja młodzieżowa SPD. 
Filbingerowi zarzucano wówczas, że jako sędzia wojskowy Wehrmachtu 
w Norwegii, już po zakończeniu wojny, skazał młodego żołnierza na karę 
śmierci za odmowę posłuszeństwa131.

Filbinger wystąpił przed audytorium liczących 400 zaproszonych gości. 
Na sali byli również dawni berlińscy Żydzi, którzy przybyli na tę uroczystość 
z Izraela i USA. Jego przemówieniu towarzyszyły złowrogie okrzyki. Wołano 
„faszysta” (Nazi), „cynik” (Heuchler), „nie ma Pan prawa tu przemawiać” (Sie 
haben kein Recht hier Rede zu halten). Ale Filbinger w niewzruszony sposób kon-
tynuował swoje przemówienie. Po zakończeniu spontanicznie ustosunkował 
się do stawianych mu zarzutów. Oświadczył zebranym gościom, że należał do 
przyjaciół dysydentów. W trakcie tych wyjaśnień krzyki na sali stawały się coraz 
bardziej złowrogie. Kiedy ucichły, na scenę wbiegł młody człowiek z długimi 
włosami, domagając się prawa do odczytania swojego manifestu. Był to David 
Heinemann, wnuk zamordowanego z wyroku Trybunału Ludowego Juliusa 
Lebera, jednego z  najwybitniejszych dysydentów III Rzeszy. Kiedy służby 
porządkowe zaczęły go siłą usuwać z sali, na scenie doszło do szamotaniny. 
W tym momencie schodzący z podium Filbinger potknął się i upadł na ziemię132.

Agencje informacyjne starały się przemilczeć ten skandal. Szeroka opinia 
publiczna nie dowiedziała się o głosach krytycznych pod adresem Filbingera, 
jak i złowrogich okrzykach towarzyszących jego wystąpieniu. O wydarzeniu 
doniosły tylko nieliczne czasopisma. 

Dzień 20 lipca 1944 roku nigdy też nie stał się w Niemczech urzędowym 
świętem narodowym, jak na przykład 17 czerwca 1953 roku. Środowiska daw-

130 [Red.], Feierstunde unterbrochen, „Rheinische Post” z 22 lipca 1965 r., s. 6.
131 T. Ramge, Die großen Polit-Skandale. Eine andere Geschichte der Bundesrepublik, Frankfurt 

am Main 2003, s. 137.
132 G. Müller, Filbingers Rede stieß auf Widerspruch. Zwischenfall bei der Gedenkstunde für 

die Opfer des Widerstandes gegen Hitler, „Kölnische Rundschau” 1974, nr 166, s. 9.
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nych dysydentów zgłaszały wielokrotnie taki postulat, ale natrafi ał on na sku-
teczny opór przedstawicieli dawnych elit, którzy znaleźli swoje nowe miejsce 
w strukturach aparatu państwowego RFN. W gruncie rzeczy dopiero w latach 
osiemdziesiątych próbę zamachu stanu z 20 lipca 1944 roku zaakceptowano 
jako element historii Niemiec, który może napawać dumą133.

Nie ulega jednak wątpliwości, że w miarę upływu lat sympatie i poparcie 
dla Subject Culture były coraz słabsze134. W powszechnej świadomości przełom 
w kulturze politycznej dokonał się w 1968 roku, choć wydaje się, że była to 
tylko częściowa prawda. Przemiany te ewoluowały znacznie wolniej pod wpły-
wem działań producentów symbolicznej kultury politycznej. Spektakularnym 
przykładem zmieniającej się kultury politycznej były wybory do Bundestagu 
6 marca 1983 roku. Wtedy to do parlamentu niemieckiego weszła po raz pierw-
szy Partia Zielonych (Die Grünen) o wyraźnie kontestacyjnym programie poli-
tycznym. Odwoływała się ona do młodego, nieobciążonego wojną elektoratu. 

Jej obecność w Bundestagu zaznaczyła się też natychmiast w dyskusjach na 
temat dysydentów III Rzeszy. Zainicjowana ona została co prawda przez partię 
SPD, która wystąpiła 8 czerwca 1983 roku z inicjatywą ustawodawczą mającą 
na celu uchylenie politycznych wyroków Trybunału Ludowego. W uzasadnieniu 
jej autorzy stwierdzali, że Trybunał Ludowy nie był sądem, tylko instrumen-
tem terroru państwowego i służył fi zycznej eliminacji osób krytycznie nasta-
wionych wobec reżimu i niepoddających się ślepo propagandzie hitlerowskiej. 
Stąd też, zdaniem autorów projektu, ustawy, wyroki Trybunału Ludowego były 
od początku bezprawiem135. Choć była to inicjatywa SPD, to jej najbardziej 
zdecydowanymi poplecznikami okazali się właśnie posłowie Partii Zielonych.

Debata nad projektem proponowanej ustawy odbyła się po raz pierwszy 
13 października 1983 roku. Koalicja rządząca była tej ustawie konsekwentnie 
przeciwna, a rzekomym głównym argumentem miała być dbałość o bezpieczeń-
stwo prawne w Republice Federalnej. Podczas dyskusji plenarnej w  imieniu 
partii rządzących głos zabrał poseł Erwin Marschewski z CDU. Swoje wystą-
pienie zaczął od wykazania SPD niekonsekwencji. SPD, która będąc tyle lat 
u władzy i posiadając większość w parlamencie, nie skorzystała wcześniej ze 
swojej parlamentarnej większości. I nie uchyliła wówczas wyroków Trybunału 
Ludowego. 

Poseł Marschewski argumentował, że każdy wyrok Trybunału Ludowego 
może zostać zaskarżony i tą drogą można uzyskać rehabilitację skazanego. Jego 
zdaniem wszystkie znane wyroki Trybunału Ludowego zostały w marcu 1983 
roku uchylone. W mocy miało pozostawać jeszcze około 300 wyroków sądów 
specjalnych (Sondergerichte), ale to dlatego, że zajmowały się one również prze-
stępstwami pospolitymi. Poseł Marschewski uważał, że Republika Federalna 
rozliczyła się w  ten sposób ze swoją przeszłością i działania o  charakterze 
legislacyjnym nie mają tu żadnego uzasadnienia. Co więcej, do sprawnego

133 K. Wójcicki, op.cit., s. 131.
134 K. Sontheimer, Deutschlands politische Kultur, München 1990, s. 30.
135 PA-DB, Druk X/116, 8 czerwca 1983 r.
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funkcjonowania demokracji konieczne jest zachowanie bezpieczeństwa praw-
nego, czemu generalne uchylenie wyroków Trybunału Ludowego mogło poważ-
nie zagrozić136. 

Aktywnym i zdecydowanym zwolennikiem uchylenia wyroków Trybunału 
Ludowego okazał się Joschka Fischer z Partii Zielonych. Przekonywał z mów-
nicy parlamentarnej, że Trybunał Ludowy wydawał wyroki, które ponad wszelką 
wątpliwość były zbrodniami sądowymi. Mordercy w sędziowskich togach zli-
kwidowali w latach 1933–1945 w ramach normalnych procesów 16 000 osób. 
Morderstwa, których dokonywały sądy doraźne i polowe w  tej statystce nie 
są w ogóle ujęte. Trybunał Ludowy wymordował jeszcze 5000 dalszych osób. 
Ofi arami sądownictwa byli nie tylko Niemcy, ale również osoby innych naro-
dowości z  terenów okupowanych przez III Rzeszę. Karą śmierci karano na 
przykład złamanie zakazów wynikających z zarządzeń o godzinie policyjnej137.

Joschka Fischer dowodził, że było niewielu prawników, którzy by się 
tak mocno wpisali w świadomość historyczną Niemców jak Roland Freisler. 
W ciągu 11 lat skazał on na karę śmierci więcej niż 5000 ludzi. Tylko w 1944 
roku kazał zamordować 2097 osób. Nie ulega wątpliwości, że Trybunał Ludowy 
był instytucją terroru III Rzeszy. Był instrumentem, za pomocą którego likwi-
dowano wrogów politycznych pod pozorem legalnych wyroków sądowych138. 
Czasami wystarczało jedno nieprzemyślane słowo, aby zbrodniarz w sędziow-
skiej todze oddał taką osobę katu. A  tym bardziej jakiekolwiek posądzenie 
o niechęć wobec reżimu hitlerowskiego skutkowało nieomal automatycznie 
karą śmierci139. „Te wyroki wydawane w  imieniu narodu niemieckiego są 
hańbą dla nas wszystkich” – przekonywał Fischer140.

„Jakie to ma znaczenie, że wyroki Trybunału Ludowego zostały uchy-
lone, kiedy sprawcy tych sądowych mordów ciągle żyją. Co więcej, darzeni są 
powszechnym szacunkiem i otrzymują niewyobrażalnie wysokie świadczenia 
rentowe […]141. Współpracownik Freislera i jego sędzia pomocniczy w 1968 
roku został uniewinniony, ponieważ nie można było mu dowieść łamania 
prawa. Chronił go przywilej sędziowski. W  praktyce oznaczało to, o  czym 
już wspomniano, że tak długo, jak sędzia kierował się swoim fanatycznym, 
faszystowskim światopoglądem, tak długo, jak wydawał wyroki śmierci z wła-
snego przekonania, tak długo nie można było wyciągnąć wobec niego żadnych 
konsekwencji karnych142. [...]

I  rzeczywiście, zarówno on, jak i cała generacja jego kolegów zostali po 
wojnie uniewinnieni i  zrehabilitowani. I w pełni chwały mogli wykonywać 
dalej swoje sędziowskie zawody. Żaden z  tych morderców »w sędziowskich 
togach« nie został po wojnie ukarany. Nie trafi li oni do więzień demokra-

136 PA-DB, P.p.p. X/28, k. 1883.
137 Ibidem, k. 1886. 
138 Ibidem, k. 1881. 
139 Ibidem, k. 1886. 
140 Ibidem, k. 1881. 
141 Ibidem, k. 1886. 
142 Ibidem.
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tycznego państwa, jakim jest Republika Federalna, tylko byli otoczonymi 
czcią i chwałą przewodniczącymi sądów okręgowych, prokuratorami general-
nymi i uznanymi adwokatami. Właśnie szczególnie wielu dawnych sędziów 
Trybunału Ludowego zrobiło w  Republice Federalnej błyskotliwe kariery. 
Dzisiaj są to starsi panowie, którzy przejadają swoje nieproporcjonalnie
wielkie emerytury”143.

„Zbrodniarze byli w  tym państwie również wysoko cenionymi urzędni-
kami państwowymi. I także nie da się zaprzeczyć, że mordercami byli również 
politycy. I  to politycy, którzy w  decydujący sposób ukształtowali struktury 
naszego państwa, jak i całego sądownictwa144. [...] Nie jest wykluczone, że 
poseł Marschewski jako prawnik swoje wykształcenie zdobywał pod okiem 
tych wspaniałych panów. I  to jest powód, dla którego nasza debata jest tak 
bardzo aktualna145. [...] Znamienne jest, jakie opory budzi uchylenie wyroków 
Trybunału Ludowego. Tocząca się w tym miejscu dyskusja udowadnia z całą 
siłą, jak wielka przepaść istnieje pomiędzy zapisami konstytucji, politycznym 
deklaracjami a polityczną rzeczywistością Republiki Federalnej. Uświadamia 
nam wszystkim, jak gruby jest brunatny fi lc w naszej współczesnej rzeczy-
wistości”146.

„Niektórzy pytają, dlaczego zajmujemy się tym problemem dopiero teraz. 
Nie ulega kwestii, że winna jest temu daleko idąca personalna kontynuacja 
sądownictwa niemieckiego. To jest powód, dla którego dotąd nie rozmawia-
liśmy krytycznie o roli systemu prawniczego w procesie umacnianiu reżimu 
hitlerowskiego147. [...] Rzeczywiście, ta próba zdystansowania się od rzeczywi-
stości III Rzeszy przychodzi późno. Ale ważne jest, że w końcu na ten temat 
rozmawiamy. Generalne uchylenie wyroków Trybunału Ludowego miałoby 
symboliczny charakter. I jesteśmy to winni politycznym ofi arom sądownictwa 
niemieckiego z wszystkich warstw społecznych [...]”148. „Zdumiewające, nie, 
w najgłębszy sposób oburzające, że zachodnioniemiecki system sądowniczy te 
brunatne, zbrodnicze wyroki w zdecydowanej większości całe dziesięciolecia 
uznawał jako prawomocne i w pełni uzasadnione. Wyroki te, traktowane jako 
wydane zgodnie z procedurami obowiązującymi w RFN, były w  ten sposób 
niepodważalne149. […] Zaangażowanie prawników zarówno w hitlerowski sys-
tem terroru, jak i w utrzymanie fi kcji jego legalności w Republice Federalnej 
Niemiec było o wiele poważniejsze, niż dotąd przyjmowano. Naszym obo-
wiązkiem jest przywrócenie honoru tym, którzy przed Trybunałem Ludowym 
zostali oskarżeni i z jego wyroków zamordowani. Dlatego to jest takie ważne, 
aby Bundestag wyraźnie zdystansował się od czynów tego sądu150. [...] Tu nie 

143 Ibidem.
144 PA-DB, P.p.p. X/28, k. 1887.
145 Ibidem, k. 1886.
146 Ibidem, k. 1887.
147 Ibidem, k. 1881.
148 Ibidem, k. 1885.
149 Ibidem, k.1886.
150 Ibidem, k. 1885.
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chodzi o  technikę prawniczą. Tu chodzi o  coś znacznie więcej”151 – mówił 
Joschka Fischer z trybuny Bundestagu.

Dyskusja toczyła się w  gorącej atmosferze. Przeciwnikiem generalnego 
uchylenia wyroków Trybunału Ludowego okazał się ówczesny minister spra-
wiedliwości Hans Arnold Engelhard. Wystąpienie rozpoczął od poinformowa-
nia zabranych posłów o swoich dotychczasowych działaniach w tej sprawie: 
„Byłem do głębi wstrząśnięty, bo zdziwienie nie jest w ogóle adekwatnym 
tu słowem, kiedy w  styczniu tego roku, a więc prawie 38 lat po zakończe-
niu wojny, okazało się że jeszcze dwa wyroki Trybunału Ludowego fi gurują 
w  Centralnym Rejestrze Karnym Republiki Federalnej152. Spowodowałem 
natychmiast ich usunięcie. W rejestrze tym znajdowało się również 338 wyro-
ków wydanych przez sądy specjalne, z których osiem wydano za przestępstwa 
polityczne. Wyroki polityczne kazałem z  rejestru usnąć. Pozostałe wyroki 
mają charakter mieszany, dotyczą po części przestępstw o  charakterze kry-
minalnym. Dlatego pozostają ujęte w  tym rejestrze […]. Jest to oczywisty 
dowód, że starałem się usunąć wszelkie ślady brunatnej przeszłości z  życia 
politycznego”153.

W  tym momencie do przemówienia ministra wtrącił się poseł Joschka 
Fischer, wykrzykując: „Ma Pan rację, skazani na karę śmierci za kradzież kilku 
jajek. Przykład taki znamy z Kolonii”154.

Federalny minister sprawiedliwości Hans Arnold Engelhard kontynuował 
konsekwentnie swoje wystąpienie: „Jednak żądanie, aby wszystkie wyroki 
Trybunału Ludowego ex tunc, a więc od samego początku, uznać za bezprawne, 
nie wydaje mi się właściwą drogą […]. Wywołałoby to wrażenie, że w kwe-
stii tych wyroków nic dotąd nie zrobiliśmy, a  tak przecież nie jest. Znane 
wyroki są już uchylone”155. Rząd Republiki Federalnej Niemiec stoi zatem 
na stanowisku, że unieważnienie wyroków zarówno Trybunału Ludowego, 
jak i sądów specjalnych nie jest potrzebne i nie wymaga nowelizacji prawnej. 
Nasza decyzja w  tej sprawie się nie zmieniła. Każdy wyrok, zanim zostanie 
uchylony, musi być ponownie zbadany”156.

W ten sposób inicjatywa uchylenia wyroków Trybunału Ludowego w 1983 
roku upadła. Ale debata z  października 1983 roku nie zakończyła dyskusji 
na ten temat. Już kilka miesięcy później poseł SPD Karl Heinz Klejdzinski 

151 Ibidem, k. 1886.
152 Centralny Rejestr Karny Republiki Federalnej (Bundeszentralregister) zawiera pełno-

mocne i  aktualne wyroki sądów karnych wydane na obywateli Republiki Federalnej, jak 
i osób tam zamieszkujących. Centralny Rejestr udziela informacji sądom, policji, prokura-
turze i wszelkim innym urzędom. Ponieważ wyroki sądów hitlerowskich zostały uchylone 
dopiero w 1998 r., to można założyć, że do tego czasu również obywatele polscy, skazani 
przez sądy hitlerowskie podczas wojny, fi gurowali w tym rejestrze jako prawomocnie ska-
zani zbrodniarze. 

153 PA-DB, P.p.p. X/28, k. 1884.
154 Ibidem, k. 1884.
155 Ibidem.
156 Ibidem, k. 1885.
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złożył parlamentarne zapytanie, czy aby rzeczywiście wszystkie wyroki 
Trybunału Ludowego są uchylone. Odpowiedział mu 7 lutego 1984 roku 
sekretarz parlamentarny w Ministerstwie Sprawiedliwości Benno Karl Erhard, 
powtarzając opinię swojego rządu, że nie istnieje żadna potrzeba general-
nego uchylenia wyroków Trybunału Ludowego ani tworzenia w  tej sprawie
nowych aktów prawnych157.

Ale zmiana stanowiska rządu federalnego zaczęła się zarysowywać już 
pod koniec 1984 roku. Wtedy to na posiedzeniu Komisji Prawnej Bundestagu 
14 listopada 1984 roku postanowiono zaproponować plenum Bundestagu 
uchylenie wyroków Trybunału Ludowego, a  jego ofi arom wyrazić współczu-
cie i szacunek158.

Plenarne posiedzenie Bundestagu, decydujące w sprawie uchylenia wyro-
ków, odbyło się 25 stycznia 1985 roku. Głównymi obrońcami inicjatywy uchy-
lenia wyroków Trybunału Ludowego byli znowu posłowie z Partii Zielonych. 
W jej imieniu zabrał głos Gert Jannsen, podkreślając wagę potwierdzenia przez 
Bundestag faktu, że Trybunał Ludowy był instrumentem terroru. Uważał, 
że przekonanie to w ówczesnym społeczeństwie niemieckim nie było wcale 
takie rozpowszechnione; wręcz przeciwnie – nie byli o tym przekonani nawet 
prawnicy. Poseł Jannsen odczytał z parlamentarnej mównicy list, który otrzy-
mał od powołanego przez Bundestag w charakterze eksperta i rzeczoznawcy 
Hansa Hirzela. Był on następującej treści:

„Dnia 13 marca [1984 roku – S.F.], prowadziłem rozmowę, która doty-
czyła uchylenia wyroków Trybunału Ludowego z 38-letnim sędzią urzędują-
cym w  jednym z sądów krajowych. Nie jest to człowiek egzaltowany, raczej 
sprawia wrażenie spokojnego. Jest w  swoim środowisku cenionym prawni-
kiem. Ten człowiek nie miał żadnych wątpliwości, że w III Rzeszy panowały 
normalne stosunki prawne jak w każdym innym państwie. Za normalny, pra-
worządny sąd uznawał również Trybunał Ludowy, a  jego wyroki uważał za 
niepodważalne […]. Uzasadniając swoje poglądy odpowiedział mi, że potrafi  
sobie dobrze wyobrazić, iż dzisiaj kanclerz Kohl czy inna rządowa agenda albo 
inny kanclerz z innej partii zarządza tajne mordy ze względu na bezpieczeń-
stwo wewnętrzne państwa. I co więcej, nie miałby on żadnych wątpliwości, 
by je poprzeć i w nich uczestniczyć. […] Takie poglądy są produktem naszego 
sytemu edukacyjnego. Są wynikiem treści, których się naucza od gimnazjów 
po uniwersytety, które sami stworzyliśmy po 1945 roku. Organizatorami 
systemu edukacyjnego z całą pewnością nie kierowała zła wola. Byli przeko-
nani, że postępują słusznie i właściwie. Ale ten młody prawnik urodził się 
po 1945 roku. I on uważa, że negatywne postrzeganie III Rzeszy w Republice 
Federalnej wynika z pewnej mody czy raczej pozy. Ale on tymi deklaracjami 
nie daje się zwariować. A  już tym bardziej nie robią na nim wrażenia lewi-
cowe prace historyczne”159. 

157 PA-DB, Druk X/1003.
158 PA-DB, Druk X/2368.
159 PA-DB, P.p.p. X/118, k. 8764.
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List ten jest niezwykłym przykładem utrzymywania się autorytarnych 

orientacji w społeczeństwie niemieckim i kontynuacji sposobu myślenia z cza-
sów hitlerowskich w  środowiskach urodzonych po wojnie, wykształconych 
ludzi; konsekwencją dopuszczenia dawnych elit do sytemu nie tylko edu-
kacji akademickiej, ale tym bardziej do procesów decyzyjnych umożliwiają-
cych awans społeczny. Wydaje się, że w  tym systemie osoby o orientacjach 
prawicowych i  autorytarnych przez długi jeszcze czas miały o wiele lepsze 
szanse zawodowe niż osoby, którym bliskie były ideały związane z modelem 
Participant Culture. 

W  tym też duchu poseł Jannsen przekonywał swoich parlamentarnych 
kolegów: „w tej jednostkowej obserwacji i w tej rozmowie uwidocznione są 
poglądy, bardzo rozpowszechnione w  społeczeństwie niemieckim. Do tego 
niewątpliwie przyczynia się to, że sędziowie hitlerowscy, rodem z ówczesnego, 
zbrodniczego systemu, do dziś zajmują najwyższe pozycje w  sądownictwie 
Republiki Federalnej Niemiec”160.

O konieczności generalnego uchylenia wyroków Trybunału Ludowego prze-
konał się z czasem nawet poseł Marschewski z CDU. Tym razem w swoim 
wystąpieniu poprał projekt ustawy, uzasadniając to koniecznością odcięcia 
się od czasów ludzkiej ślepoty i nienawiści, powszechnych w III Rzeszy161.

W  imieniu Rządu Republiki Federalnej głos zabrał minister sprawiedli-
wości Hans Arnold Engelhard. On również poprał inicjatywę ustawodawczą, 
przekonując posłów o  konieczności konsekwentnego odcięcia się od faszy-
stowskich rządów samowoli i  terroru162. Ostatecznie pod koniec tej debaty 
Bundestag jednogłośnie i  generalnie uchylił wyroki Trybunału Ludowego 
i uznał je za niebyłe163.

Natomiast ustawa wywołała wrzenie w środowisku prawniczym. Wyrażano 
oburzenie bezprecedensowym aktem ingerencji ciała politycznego, jakim był 
Bundestag, w obręb suwerennej władzy, jaką jest system sądowniczy. Rozdział 
kompetencji pomiędzy tymi obszarami jest fundamentem każdego liberal-
nego systemu demokratycznego. Argumentowano, że zgodnie z  konstytu-
cją, Bundestag miał co najwyżej prawo zwróci się do Federalnego Trybunału 
Sprawiedliwości z wnioskiem o powtórne przebadanie wyroków164.

Kiedy Bundestag podjął decyzję o uchyleniu wyroków Trybunału Ludowego, 
w Republice Federalnej już od kilku lat wcześniej toczyła się gorąca dysku-
sja na temat rehabilitacji innej grupy przeciwników reżimu hitlerowskiego 
– chodziło m.in. o osoby skazane za dezercję i odmowę wykonania rozkazu. 
Czyny te były traktowane w niemieckiej świadomości społecznej przez dłu-
gie dziesięciolecia jako uwłaczające godności człowieka. Uczucie pogardy raz 

160 Ibidem, k. 8765.
161 Ibidem, k. 8764.
162 Ibidem, k. 8767.
163 Ibidem. Uchwała ta była omawiana w prasie – [Red.], Bundestag. Volksgerichtshof war 

ein Terrorinstrument, „Süddeutsche Zeitung” 1985, nr 22, s. 6. 
164 H.W. Koch, Volksgerichtshof. Politische Justiz im 3. Reich, München 1988, s. 520.



III. Społeczna niechęć do ofi ar sądownictwa III Rzeszy do 1989 roku212
zaszczepione przez propagandę hitlerowską do dezerterów czy odmawiających 
rozkazów żyło po wojnie dalej swoim życiem165.

Atmosfera zaczęła się zmieniać od 1980 roku, kiedy pojawiły się pierwsze 
inicjatywy budowania pomników pomordowanym dezerterom. Inicjatorami 
dyskusji na ten temat byli aktywiści wszelkiego rodzaju ruchów pokojowych 
i  środowiska ofi ar sądownictwa Wehrmachtu. Szczególnie ostry przebieg 
miały dyskusje, które toczyły się w Kassel w 1981 i w Bremie w 1983 roku. 
Inicjatywom tym sprzeciwiały się przede wszystkim organizacje weteranów 
Wehrmachtu166. 

Wokół planów stawiania pomników toczyła się ostra ideologiczna dyskusja, 
której przedmiotem były różne aspekty tego problemu. Inicjatorzy starali się 
początkowo przynajmniej zmienić sposób społecznego postrzegania dawnych 
dezerterów167. Z czasem postulaty te miały się rozszerzyć. Organizowano oko-
licznościowe wiece, na których domagano się prawnej rehabilitacji dezerterów, 
a także przyznania im fi nansowego odszkodowania. Coraz częściej formuło-
wano pod adresem prawników Wehrmachtu oskarżenia o zbrodnie sądowe168. 

Warto dodać, że dyskusja na temat uchylenia politycznych wyroków sądow-
nictwa Wehrmachtu zaczęła się jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec. Można 
przyjąć, że zaczęła się parlamentarnym zapytaniem posła Partii Zielonych 
Hansa-Christiana Ströbelego do rządu Helmuta Kohla w 1986 roku. Ströbelego 
interesowała możliwość rehabilitacji osób skazanych wyrokami politycznymi 
wydanymi przez sądownictwo Wehrmachtu. Rząd Helmutha Kohla odpowie-
dział mu, że w krajach demokratycznych odmowa służby wojskowej, szko-
dzenie obronności państwa i dezercja są również karane sądownie i dlatego 
nie widzi powodów do ich rehabilitacji169. Fakt, że o losy ofi ar sądownictwa 
Wehrmachtu znowu upomniał się w Bundestagu poseł Partii Zielonych, jest 
w  pewnym sensie również symptomem wpływu ewoluującej kultury poli-
tycznej społeczeństwa niemieckiego na sytuację dysydentów III Rzeszy. Ale 
zmiany te nie przychodziły łatwo.

O atmosferze tamtych dyskusji dobrze świadczą wydarzenia z Marburga 
w 1988 roku. W dyskusję włączył się dowódca regionalnego okręgu wojsko-
wego płk Hans-Jürgen Leyherr. Protestował publicznie przeciwko tym, któ-
rzy gotowi byli zaakceptować postawy dezerterów podczas wojny. W  jego 

165 Jako przykład posłużyć mogą ulotki rozprowadzane w jednej z miejscowości w Saar-
landzie. Ich tematem był dezerter, któremu udało się przeżyć represje hitlerowskiego apa-
ratu terroru. W ulotkach określany był jako „zdrajca, który przez niemieckie sądownictwo 
wojskowe słusznie skazany został na karę śmierci” (zjawisko w pierwszych powojennych 
latach było powszechne); cyt. za: G. Paul, Ungehorsame Soldaten. Dissens, Verweigerung und 
Widerstand deutscher Soldaten (1939–1945), St. Ingbert 1994, s. 129.

166 W. Wette, Deserteure der Wehrmacht rehabilitiert. Ein exemplarischer Meinungswandel 
in Deutschland (1980–2002), „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft” 2004, nr 4, s. 508. 

167 W. Wette, Deserteure der Wehrmacht. Feigling – Opfer…, s. 15.
168 Opisywała to także prasa polska: J.S. Mac, Proces telefaksowy, „Prawo i Życie” 1989, 

nr 43, s. 12.
169 PA-DB, Druk X/6287. 
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oczach byli to ludzie, którzy zaniechali swoich elementarnych obowiązków 
wobec państwa. Pułkownik Leyherr przekonywał podczas jednego ze swo-
ich publicznych wystąpień w 1988 roku, że nie widzi żadnej różnicy między 
współczesnym porządkiem prawnym a ówczesnym. Również w tamtych cza-
sach obywatele byli wobec niego lojalni. Leyherr mówił: „również w czasach 
narodowego socjalizmu istniało prawo, którego sobie naród życzył i akcep-
tował. Podobnie jak rządów NSDAP, która bez poparcia społecznego nigdy 
by się u władzy nie znalazła. […] Dezerterzy są oczywistymi przestępcami, 
którzy złamali swoje obowiązki wobec państwa i swoich towarzyszy. Pomnik 
dezertera byłby hańbą dla naszych wyobrażeń o  prawie i  sprawiedliwości. 
Podważałby istotę państwa prawa”170.

Wypowiedzi pułkownika wzbudziły liczne kontrowersje i publiczne dys-
kusje. Pojawiły się głosy, że jego poglądy są niedopuszczalne i  że powinien 
on ustąpić ze stanowiska komendanta. Postulaty domagające się jego ustą-
pienia zgłosili również radni powiatu. Ofi cjalna dyskusja na ten temat została 
zablokowana przez członków CDU. W  tym kontekście starosta powiatowy 
Kurt Kliem zaprosił Hansa-Jürgena Leyherra na wyjaśniającą rozmowę, która 
miała kurtuazyjny przebieg i z której nic nie wynikło. Natomiast burmistrz 
Marburga, Hanno Drechsler z SPD, jednoznacznie opowiedział się po stronie 
pułkownika. Twierdził, że jego partia jest związana mocno z Bundeswehrą 
i  dlatego nie może pozwolić, by obrażano jej ideały. Wypowiedział się też 
kategorycznie przeciwko wystawieniu pomnika dezertera, ponieważ upatry-
wał w takim akcie stwarzania niepotrzebnych konfl iktów171.

Konfl ikt wokół interpretacji postaw dezerterów i uchylenia politycznych 
wyroków sądownictwa Wehrmachtu miał w Republice Federalnej trwać jesz-
cze ponad dwadzieścia lat, o czym mowa będzie w części czwartej tej pracy.

R e a s u m u j ą c :  Można chyba przyjąć za prawdziwą formułę Maxa 
Hachenburga – „sumienie narodu przemawia ustami jego posłów”172. Jak bar-
dzo było ono pod wpływem modelu Subject Culture, świadczy pierwsza debata 
w Bundestagu poświęcona rehabilitacji dysydentów związanych z zamachem 
z 20 lipca 1944 roku. Oburzenie posłów chadeckich, liberalnych i prawicowych 
było trudne do wyobrażenia. Inicjatywa ustawodawcza uznana została za skan-
dal, wyraz nienawiści do narodu niemieckiego, szarganie poczucia sprawiedli-
wości. Jeden z posłów nazwał ją niedopuszczalną prowokacją i kompromitacją 
parlamentu, która podważa zaufanie narodu niemieckiego do Bundestagu.

Nieco późniejsze nadanie wydarzeniom z 20 lipca 1944 roku propagan-
dowej formuły niewiele zmieniło w  stosunku do dysydentów. „Odkrycie” 
zamachu z 20 lipca 1944 roku w nowym kontekście niosło wiele korzyści – 

170 J. Feuck, Kommandeur argumentiert mit dem Nazi-Recht, „Frankfurter Rundschau” 1988, 
nr 171, s. 10. 

171 Ibidem.
172 W oryginalnym brzmieniu: „Das Gewissen des Volkes spricht durch den Mund 

seiner Vertreter”. Cytował poseł Otto Greve (SPD) podczas debaty parlamentarnej: PA-DB, 
P.p.p. I/229 z 11 września 1952 r., k. 10442.
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umożliwiało pogląd, że nie wszyscy Niemcy ulegli ideologii faszyzmu. A zatem 
skutecznie podważyło wszelkie próby pomówienia narodu niemieckiego o zbio-
rową winę. Zamach stanu z  20 lipca 1944 roku pasował też do modelu 
Subject Culture, ponieważ był dziełem wybranych, najwyższych społecznych elit. 
Powstała w ten sposób konstrukcja, w myśl której to elity podjęły się usunię-
cia Adolfa Hitlera, dlatego i im należy się szacunek również po wojnie. To, że 
były one ponownie zdominowane przez dawne elity funkcyjne – przemilczano.

Ta propagandowa fi gura narracyjna była abstrakcją, o czym najlepiej świad-
czy fakt, że o ukaraniu oprawców bojowników 20 lipca 1944 roku nikt nawet 
nie wspominał. Natomiast autentycznych, żyjących bohaterów Oporu starano 
się w dalszym ciągu marginalizować. Do tego stopnia, że podczas kampanii 
wyborczych nie mieli odwagi przyznać się do swoich powiązań z dysydentami 
III Rzeszy, co potwierdza przykład Karla Ibacha. 

W następnych latach stosunek do dysydentów niewiele się zmienił, choć 
rosła społeczna akceptacja dla bojowników związanych z  zamachem stanu 
z  20 lipca 1944 roku. Nie było jej jednak dla prostych obywateli, którzy 
w jakiś sposób sprzeciwiali się reżimowi hitlerowskiemu i zostali za to uka-
rani. W modelu Subject Culture obywatele zobowiązani byli do lojalności wobec 
państwa, a  nie jego destabilizacji. Dlatego o  rehabilitacji pozostałych grup 
dysydentów III Rzeszy nie mogło być mowy. 

Kultura polityczna w Republice Federalnej ewoluowała etapami pod wpły-
wem różnych impulsów. Przełomem była studencka rewolta z  1967 roku, 
która stanowiła cezurę w procesie przesunięcia punktów ciężkości z modelu 
Subject Culture w kierunku modelu Participant Culture. Z czasem przekonanie 
o  prawie zwykłego człowieka do partycypacji w  życiu politycznym utwier-
dzało się coraz bardziej. Na fali tej rewolucji światopoglądowej miały miejsce 
społeczne protesty przeciwko uniewinnieniu sędziego Trybunału Ludowego 
Hansa Joachima Rehsego. Ale wówczas uchylenie politycznych wyroków tego 
sądu leżało poza wyobraźnią, choć jego zbrodniczy charakter nie budził wąt-
pliwości zainteresowanych. 

Wydaje się, że naprawdę istotny przełom nastąpił w 1983 roku. Wtedy to 
na fali przemian społecznych i politycznych udał się sukces wyborczy Partii 
Zielonych, która weszła wówczas do Bundestagu. Choć bez ewolucji świa-
topoglądowej pozostałych posłów Bundestagu uchylenie politycznych wyro-
ków Trybunału Ludowego w 1985 roku byłoby niemożliwe, to właśnie Partia 
Zielonych stała się głównym eksponentem interesów dysydentów III Rzeszy. 
Trudno o bardziej jednoznaczny przykład powiązania ewolucji kultury poli-
tycznej w Niemczech z  postrzeganiem dawnych przeciwników III Rzeszy 
w Republice Federalnej.



Administracja aliancka początkowo prowadziła restryktywną politykę 
wspierania i protegowania dawnych przeciwników reżimu. Na jej polecenie 
często usuwano z mieszkań dawnych aktywistów NSDAP i ich rodziny. Prawa 
własności przenoszono na osoby wcześniej prześladowane przez reżim hitle-
rowski. Zdeklarowani faszyści usuwani byli ze swoich stanowisk i na pole-
cenie aliantów przyjmowano na ich miejsce osoby wcześniej represjonowane. 

Przydzielano im na preferencyjnych warunkach mieszkania, atrakcyjne 
miejsca pracy, przyznawano dodatkowe urlopy na podratowanie zdrowia; 
budziło to powszechne oburzenie. Tym bardziej że dawnych więźniów obo-
zów koncentracyjnych uważano często za narodowych zdrajców. Z  czasem 
gotowość do wspierania dawnych przeciwników reżimu przez władze alianckie 
osłabła, ale niechęć społeczeństwa do nich pozostała. Ze względu na narasta-
jącą krytykę tych specjalnych regulacji na korzyść poszkodowanych były one 
krok po kroku uchylane.

Ostatecznie o sytuacji środowisk osób represjonowanych przez III Rzeszę 
zadecydowała niefortunnie przebiegająca akcja denazyfi kacji1. Zamiast usunąć 
dawnych aktywistów reżimu hitlerowskiego z życia politycznego, okazało się, 
że dzięki niej aktywiści reżimu hitlerowskiego otrzymywali zaświadczenia 
o swojej niewinności. Począwszy od połowy 1947 roku, zaczęli się domagać 
zwrotu swoich majątków, tych samych, które wcześniej zostały im odebrane 
przez władze alianckie. 

Sprawa ta stała się na przykład tematem dyskusji w  bawarskim parla-
mencie krajowym 16 grudnia 1948 roku. Ówczesny bawarski minister fi nan-
sów Friederich Zietsch zwracał uwagę, że dawni prześladowani usuwani są 
z mieszkań, które zostały im wcześniej przydzielone. Lokale te miały być 
zwracane ich dawnym właścicielom, wcześniejszym aktywistom reżimu hitle-
rowskiego2. W podobnym duch wypowiadał się poseł SPD Wilhelm Hoegner. 

1 O przebiegu i skutkach akcji denazyfi kacji obszernie pisze m.in. Anna Wolff-Powęska. 
Zob. A. Wolff-Powęska, Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości 
(1945–2010), Poznań 2011, s. 200 i nn.

2 C. Goschler, Wiedergutmachung. Westdeutschland und die Verfolgten des Nationalsozialis-
mus (1945–1954), München 1952, s. 215. Protokół posiedzenia parlamentarnego sejmiku
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Twierdził on, że dawni dysydenci i ich rodziny musieli opuszczać mieszkania 
bez prawa zabrania ze sobą jakiegokolwiek przedmiotu. Wyrzucano ich w naj-
bardziej brutalny sposób, bez odszkodowania i zagwarantowania im innych 
lokali. Zdaniem Hoegnera dawni dysydenci znowu znaleźli się w  sytuacji 
osób prześladowanych3. 

Podobnie działo się na rynku pracy. Okazało się, że procesy denazyfi -
kacji nie tylko nie doprowadziły do usunięcia środowisk faszystowskich 
z  życia zawodowego, lecz je umocniły. Dawni aktywiści na skutek różnych 
powszechnie tolerowanych i akceptowanych manipulacji otrzymywali doku-
menty potwierdzające ich polityczną rehabilitację. Dawało im to legitymację 
do pełnoprawnego powrotu do życia społecznego i zawodowego. 
Żądania tworzenia prerogatyw dla dawnych prześladowanych spotykały 

się jednak z  oburzeniem większości pozostałych posłów. Poseł CSU, Josef 
Krempl, nie sprzeciwiał się tworzeniu takich mechanizmów. Uważał, że prze-
szkadzały w reintegracji dawnych aktywistów reżimu hitlerowskiego w struk-
tury nowego państwa, co miało być priorytetowym politycznym zadaniem4.

Dawni aktywiści stanowili teraz silną konkurencję dla osób niegdyś prze-
śladowanych, a później zaangażowanych przez aliantów. Ponieważ tworzyli 
skuteczne grupy nacisku, ich działania odnosiły pożądany skutek. Najbardziej 
zagorzali faszyści otrzymywali znowu swoje wysokie stanowiska, a dysydenci 
spychani byli do zadań poniżej ich kwalifi kacji lub pozostawali całkowicie 
bezrobotni.

Przeciwko praktykom dodatkowych świadczeń na rzecz dawnych dysyden-
tów sprzeciwili się również prywatni przedsiębiorcy. Starali się wszelkimi spo-
sobami odmawiać im praw do dodatkowych świadczeń i urlopów. Uzasadniano 
to sprzeciwem wobec tworzenia podziałów wśród załogi i  tworzenia mitów 
dawnych bojowników (Alte-Kämpfer-Mythos)5. 

Jeśli w latach pięćdziesiątych w Niemczech Zachodnich jeszcze rozprawiano 
się z  jakąś przeszłością, to zajmowano się rozliczeniami dotyczącymi pierw-
szych lat powojennych. Rzeczywistymi przegranymi powojennych przemian 
stali się również dawni członkowie komisji weryfi kacyjnych (Spruchkammer). 
W  tym czasie byli oni postrzegani jako zdyskredytowana społecznie grupa 
kolaborantów, których przy każdej okazji pomawiano o tendencje lewicowe6.

Wydawałoby się, że członkowie komisji weryfi kacyjnych będą mogli liczyć 
na wdzięczność tych, których tak skutecznie przywrócili do życia zawodowego 
i społecznego. Sądzili, że po zakończeniu swojej działalności w efekcie będą 
mogli wrócić na dawne miejsca pracy. Ale przez ten czas ich stanowiska zaj-
mowali już ci, których oni sami wcześniej zweryfi kowali. Zatem dla byłych 

krajowego Bawarii (Archiv des Bayerisches Landtags) I/96, k. 406; Wilhelm Hoegner był 
w  latach 1954–1957 premierem kraju związkowego Bawaria.

3 C. Goschler, op.cit.
4 Ibidem.
5 [Red.], Bezahlter Sonderurlaub, „VVN Nachrichten, Mitteilungsblatt der Vereinigung 

der Verfolgten des Naziregimes Württemberg–Baden” 1949, nr 4, s. 6.
6 R. Giordano, Die zweite Schuld oder von der Last Deutscher zu sein, Berlin 1990, s. 91.
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członków komisji weryfi kacyjnych zabrakło już atrakcyjnych miejsc pracy. 
Natomiast przedstawiciele dawnych elit byli dobrze zawodowo przygotowani 
i wobec siebie solidarni. Na przykład w Bawarii dawni członkowie NSDAP 
odzyskali swoje poprzednie stanowiska w 98%. I tak w 1950 roku koło 66% 
dawnych członków Izb Orzekających pozostawało ciągle bez pracy. W służbie 
publicznej prawie nikt nie znalazł zatrudnienia7. 

Odtworzenie aparatu urzędniczego z  czasów hitlerowskich na skutek 
powrotu wielkiej rzeszy byłych aktywistów nie mogło pozostać bez wpływu 
na życie polityczne Republiki Federalnej. Stosunek do dawnych przeciwni-
ków reżimu hitlerowskiego był zdeterminowany pozostałościami propagandy 
hitlerowskiej. W potocznej świadomości wyroki sądów III Rzeszy, a nawet 
policyjne decyzje administracyjne traktowano poważnie. Przyjmowano, że 
jeśli ktoś został ukarany, to pewnie na to zasłużył, bo był winny. Co więcej, 
osoby, które znalazły się w obozach koncentracyjnych, podejrzewano o to, że 
szkodziły obronności Rzeszy – tym samym, że swoją działalnością przyczyniły 
się do przegranej wojny8. 

Jednym z fundamentów dyskryminacji dysydentów III Rzeszy było uznanie 
za niepodważalne prawodawstwa hitlerowskiego w interpretacjach Federalnego 
Trybunału Sprawiedliwości RFN. Dobrym przykładem skutków tej wykładni 
był wyrok, jaki zapadł 26 marca 1947 roku w Sądzie Okręgowym w Kilonii. 
Spawa dotyczyła dziennikarza o nazwisku Garbe, który w 1943 roku został 
skazany na karę śmierci z przyczyn politycznych. Aby uniknąć egzekucji, zde-
cydował się na ucieczkę. Próbie tej przeciwstawił się pilnujący go policjant, 
który w wyniku szamotaniny został pobity przez dziennikarza. Garbemu udało 
się zbiec do Szwajcarii. Kiedy jednak w 1946 roku powrócił do Niemiec, został 
aresztowany pod zarzutem próby zabójstwa policjanta. Sąd w Kilonii skazał 
dziennikarza na pięć miesięcy więzienia, ponieważ uznał, że ten nie miał prawa 
sprzeciwiać się w 1943 roku policjantowi. Zachowanie policjanta uznano za 
prawidłowe, ponieważ sumiennie wykonywał swoje obowiązki, nawet jeśli 
służyły zbrodniczej wojnie. W 1947 roku sędziowie napisali w uzasadnieniu 
wyroku: „Nawet jeśli wyrok kary śmierci nałożony na oskarżonego był nie-
słuszny, to w żaden sposób nie dawało mu to prawa, aby uderzyć pilnującego 
go strażnika. Państwo ma prawo do wydawania niesprawiedliwych wyroków, 
jeśli wymaga tego jego interes. Tę kardynalną zasadę trzeba zaakceptować, 
a oskarżony tego nie uczynił”9. 

Elity faszystowskie wykazywały, co prawda, częściową gotowość do spo-
łecznej integracji wobec osób prześladowanych z  przyczyn rasowych czy

7 J. Friedrich, Die kalte Amnestie, NS-Täter in der Bundesrepublik, Frankfurt am Main 
1984, s. 203.

8 D. Garbe, Erinnerungsverweigerung und „Vergangenheitsbewältigung”: Der Umgang mit 
dem Nationalsozialismus in der Frühen Bundesrepublik, w: Modernisierung im Wiederaufbau. Die 
westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre, A. Schildt, A. Sywottek (Hrsg.), Bonn 1998, s. 711.

9 Cyt. za: O. Gritschneder, Entschädigung für Witwen hingerichteter Wehrpfl ichtiger, w: Deser-
teure der Wehrmacht. Feiglinge – Opfer – Hoffnungsträger? Dokumentation eines Meinungswandels, 
W. Wette (Hrsg.), Essen 1995, s. 251
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religijnych. Natomiast przeciwnicy polityczni uchodzili nadal za groźnych, dla-
tego ich sytuacja była najtrudniejsza. Do przeciwników politycznych zaliczano 
osoby skazane z różnych powodów przez sądy wojenne. Brak dostatecznej woli 
walki, dezercja czy odmowa służby wojskowej były społecznie potępiane10. 

Faszystowscy urzędnicy, którzy wrócili do władzy, starali się utrud-
nić wszelkie formy pomocy byłym przeciwnikom politycznym i  ich rodzi-
nom. I mieli ku temu dostatecznie dużo instrumentów. Szykanowali ich 
z  powodu niekompletnych dokumentów, co pozwalało znaczenie przedłu-
żać wszelkie procesy decyzyjne. Procedury administracyjne były blokowane 
i  odwlekane. Działo się tak zarówno wtedy, kiedy chodziło o wypłacanie 
odszkodowań, powtórnego przyjęcia do pracy, jak i  przydziału mieszka-
nia. Nieliczni dawni dysydenci, zazwyczaj chorzy po dramatycznych przej-
ściach w hitlerowskich więzieniach, często nie doczekali wsparcia ze strony
Republiki Federalnej11.

Osoby skazane za działalność polityczną uchodziły po 1945 roku w dalszym 
ciągu za element kryminalny. W ten sposób nowa władza ponownie skazywała 
dawnych przeciwników reżimu hitlerowskiego na społeczny ostracyzm i eli-
minację. Okazywano im pogardę i brak zrozumienia. Szykanowano również 
rodziny pomordowanych dysydentów jako krewnych osób okrytych hańbą12.

Za przykład może posłużyć także los opozycjonistów zaangażowanych 
w  różne młodzieżowe organizacje o  orientacji antyhitlerowskiej. Urzędy 
i sądy socjalne konsekwentnie odmawiały im jakichkolwiek odszkodowań za 
represje stosowane przez aparat terroru III Rzeszy. Prawnicy celowo trakto-
wali opozycyjne środowiska młodzieżowe jako zdemoralizowane i  zwyrod-
niałe. Charakterystyczne jest również i to, że z działalnością tych środowisk 
w III Rzeszy nie identyfi kowała się po wojnie żadna organizacja młodzieżowa. 
Choć młodzi opozycjoniści często wywodzili się właśnie z ich szeregów13.

W  podobnej sytuacji znajdowały się ofi ary sądownictwa wojskowego. 
Więźniowie obozów karnych w  Emsland, jednostek karnych i  więzień 
Wehrmachtu byli w dalszym ciągu postrzegani jako kryminaliści. W związku 
z tym nikt dobrowolnie nie przyznawał się do wojennej przeszłości przed swo-
imi kolegami z pracy ani nawet własnymi dziećmi14. Wcześniejsze prześlado-
wanie w III Rzeszy było tylko powodem dalszych dyskryminacji przez urzędy 

10 H. Kunz, Bericht, „Das Parlament” 1997, nr 5, s. 7. 
11 J. Perels, Entsorgung der NS-Herrschaft? Konfl iktlinien im Umgang mit dem Hitler-Regime, 

Hannover 2004; N. Frei (Hrsg.), Transnationale Vergangenheitspolitik. Der Umgang mit deutschen 
Kriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Göttingen 2006, s. 147.

12 Mówił o  tym w Bundestagu poseł partii Zielonych Völker Beck 10 maja 2001 r. – 
Archiwum Bundestagu – Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages [dalej: PA-DB], 
Protokół posiedzenia parlamentarnego [dalej: P.p.p.] XI/167, k. 16401.

13 A. Klönne, Zur Traditionspfl ege nicht geeignet. Wie die deutsche Öffentlichkeit nach 1945 
mit der Geschichte jugendlicher Opposition im „Dritten Reich” umging, w: Piraten, Swings und 
Junge Garde. Jugendwiderstand im Nationalsozialismus, M. von Hellfeld, I. Jens, A. Klönne, 
A. Knoop-Graf, B. Rusinek, C. Stern (Hrsg.), Bonn 1991, s. 305.

14 R. Jäger, Die NS-Militärjustiz und ihre Opfer, „Zeitschrift für Rechtspolitik” 1996, 
z. 2, s. 50. 
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Republiki Federalnej. Nałożone wyroki były przeszkodą nie tylko w otrzyma-
niu bardziej atrakcyjnej pracy, ale nawet elementarnych świadczeń socjalnych. 
A wszystko to działo się przy szerokiej akceptacji społecznej15. 

Poszkodowani z  podaniami o  uchylenie wyroków musieli się zwracać 
do sądów, gdzie urzędowali ci sami ludzie, którzy zaledwie kilka lat wcze-
śniej, w innym porządku społecznym, sami je wydali. Sędziowie hitlerowscy 
z  założenie nie mogli się na to zgodzić, ponieważ sami podważyliby swoją 
wiarygodność. Ponadto uchylenie takiego wyroku stanowiłoby podejrzenie, 
że w III Rzeszy kierowali się ideologią, a nie elementarną sprawiedliwością. 
Sędziowie nie byli też zainteresowani umacnianiem pozycji środowiskowej 
swoich dawnych politycznych przeciwników. 

Przykładem może być sprawa, jaką zajmował się Federalny Trybunał 
Dyscyplinarny (Bundesdisziplinarhof) w  latach pięćdziesiątych. Proces toczył 
się z  inicjatywy urzędnika, który domagał się wznowienia zatrudnienia 
w  niemieckim aparacie administracyjnym. W  III Rzeszy został zwolniony 
z pracy w  trybie dyscyplinarnym. Była to kara za niedostateczne zaangażo-
wanie w wyrażaniu hitlerowskiego pozdrowienia (Hitlergruss) poprzez pod-
niesienie prawej ręki. Sędziowie Republiki Federalnej Niemiec uznali, że 
podniesienie prawej ręki stanowiło symbol „państwowy”. W związku z tym 
niedbałe wykonanie hitlerowskiego pozdrowienia bynajmniej nie musiało 
świadczyć o  jego antyfaszystowskim nastawieniu. Zdaniem sędziów był to 
przede wszystkim wyraz lekceważenia przełożonych. Dlatego uznali decyzję 
Trybunału Karnego Rzeszy (Reichsdienststrafhof) nie tylko za słuszną, ale obcią-
żoną trwałymi konsekwencjami. Na jej podstawie odmówiono urzędnikowi 
prawa do powtórnego zatrudnienia w  aparacie administracyjnym Republiki
Federalnej Niemiec16.

Paradoksalnie często nawet decyzje o powtórnym przyjęciu do pracy podej-
mowali ci sami ludzie, którzy swoich politycznych przeciwników w czasach 
hitlerowskich usuwali ze stanowisk. Teraz sprzeciwiali się wszelkimi siłami 
ich powrotowi również z przesłanek ideologicznych. Za przykład mogą posłu-
żyć losy Fritza Kolbego. Był pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
III Rzeszy i, przypuszczalnie, jednym z  najbardziej skutecznych przeciwni-
ków reżimu. Dzięki swoim dyplomatycznym powiązaniom udało mu się już 
w sierpniu 1943 roku nawiązać kontakty z kierownikiem placówki wywiadu 
amerykańskiego (Offi ce of Strategic Services – OSS) w  szwajcarskim Bernie, 
Allenem Dullesem. Następnie przez prawie dwa lata przekazywał mu niezwy-
kle ważne informacje o III Rzeszy. Mówił mu o skutkach nalotów alianckich 
w rumuńskim Ploeszti, o miejscu spotkań niemieckich i japońskich statków 
podwodnych na południowym Atlantyku, ostrzegał, że Niemcy deszyfrowali 
wiele alianckich kodów morskich. Jako że był wielokrotnie w Kwaterze Głównej 

15 Także o tym mówił w Bundestagu Völker Beck 10 maja 2001 r. Zob. przypis 12.
16 M. Kirn, Verfassungsumsturz oder Rechtskontinuität? Die Stellung der Jurisprudenz nach 

1945 zum Dritten Reich, insbesondere die Konfl ikte um die Kontinuität der Beamtenrechte und Art. 
131 Grundgesetzes, Berlin 1972, s. 277 i nn.
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Wilczy Szaniec (Wolfschanze) w Kętrzynie, naszkicował z pamięci Dullesowi 
jej plan z wieloma detalami17.

W swoich raportach opracowywał cele bombardowań alianckich, informo-
wał o planach niemieckiej fl oty okrętów wojennych, pomagał nawet w dekon-
spiracji agentów niemieckich na terenie Wielkiej Brytanii, pisał o strategicz-
nych planach modernizacji Wehrmachtu. Kolbe informował Dullesa również 
o szczegółach najnowszych osiągnięć niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, 
dokładnie informował go o  próbach z  samolotami odrzutowymi. Całymi 
nocami spisywał treści telegramów wyniesionych z niemieckiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych i  nie zważając na amerykańskie bomby spadające na 
Berlin, sporządzał informacje dla wywiadu USA18. Informacje otrzymywane 
od Kolbego były tak ważne, że traktowano je jako jedną z najpoważniejszych 
tajemnic państwowych w Waszyngtonie. Ze względów bezpieczeństwa dostęp 
do tych dokumentów w USA miało zaledwie 11 osób łącznie z prezydentem19. 
Kolbe nie chciał nigdy pieniędzy za swoje informacje, a jedyną jego motywa-
cją była nienawiść do narodowego socjalizmu. Kolbe cały czas żył w strachu 
przed ujawnieniem swojej działalności i wielokrotnie ocierał się o niebezpie-
czeństwo denuncjacji. Po wojnie Dulles twierdził, że Kolbe był najlepszym 
agentem, jakiego kiedykolwiek posiadał wywiad amerykański20.

Po kilkuletnim pobycie w USA Fritz Kolbe postanowił wrócić (w latach pięć-
dziesiątych) do pracy w nowo utworzonym Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
w Bonn. Nie przypuszczał, że dozna upokorzenia „czyszczenie klamek” w róż-
nych urzędach, w których zawsze spotykał się z murem niechęci. Ofi cjalnie 
dystans do Fritza Kolbego uzasadniano opinią, jaką sporządził o nim Luitpold 
Werz. Obaj dyplomaci znali się z czasów przedwojennych, kiedy razem praco-
wali w konsulatach w Barcelonie i Pretorii. Od samego początku nie darzyli się 
sympatią, ponieważ dzieliły ich różnice ideologiczne. Werz został członkiem 
NSDAP już w 1934 roku. Pod koniec wojny kierował referatem, który koordy-
nował współpracę Ministerstwa Spraw Zagranicznych z policją bezpieczeństwa 
(Sipo), służbą bezpieczeństwa SS (SD) oraz wydziałami Głównego Urzędu 
Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) zajmującymi się zwalczaniem sabotażu i szpie-
gostwa. Werz był również tajnym współpracownikiem służby bezpieczeństwa SS 
i gestapo21. To, że akurat do niego zwrócono się o opinię w sprawie Kolbego, jest 
też niezwykłym przykładem rzeczywistości politycznej powojennych Niemiec. 

Werz stał się później jednym z najbardziej zaufanych współpracowników 
prezydenta Theodora Heussa. Otóż Werz uważał, że Kolbe próbował się tylko 
wykreować na bojownika Oporu, a w rzeczywistości był płatnym szpiegiem 
USA, niezasługującym na zaufanie. Jego opinia okazała się o tyle skuteczna, 

17 A. Frohn, H.M. Kloth, Der Bote aus Berlin, w: Die Gegenwart der Vergangenheit. Der lange 
Schatten des Dritten Reichs, S. Aust, G. Spröl (Hrsg.), Reinbeck bei Hamburg 2005, s. 351.

18 Ibidem, s. 352. 
19 Ibidem, s. 353.
20 Ibidem, s. 351. 
21 E. Conze, N. Frei, P. Hayes, M. Zimmermann (Hrsg.), Das Amt und die Vergangenheit. 

Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik, München 2012, s. 554.
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że właściwi urzędnicy bońskiego MSZ doszli do wniosku, że nie będą nawet 
odpowiadać na podanie Fritza Kolbego o przyjęcie do pracy22.

W międzyczasie Allen Dulles został wpływowym dyrektorem CIA i osobi-
ście interweniował w sprawie swojego dawnego współpracownika. Zapewniał 
urzędników niemieckich, że Kolbe nigdy nie pracował z pobudek fi nansowych, 
tylko kierował się wyłącznie niechęcią do faszyzmu. Ale okazało się, że bliskie 
związki Kolbego z dyrektorem CIA były najgorszą rekomendacją dla bońskich 
urzędników. Doszli bowiem do wniosku, że zatrudnienie Kolbego w MSZ 
byłoby jednoznaczne ze zgodą na infi ltrację centralnych organów rządowych 
przez amerykańskie służby specjalne. Interwencja Dullesa usztywniła tylko 
stanowisko bońskich urzędników. Ale sprawa na tym się nie zakończyła. Otóż 
w  lipcu 1955 roku Federalny Sąd ds. Socjalnych podjął wysiłki, aby zabrać 
mu nawet niewielką zapomogę socjalną, którą Kolbe otrzymywał jako bezro-
botny. Sąd domagał się wszczęcia wobec Kolbego postępowania dyscyplinar-
nego pod zarzutem prowadzenia podczas wojny działalności szpiegowskiej na 
rzecz USA, co miało przynieść III Rzeszy poważne szkody. W obawie przed 
skandalem w  stosunkach niemiecko-amerykańskich w  ostatnim momencie 
wycofano się z  tego pomysłu. Fritz Kolbe zmarł w niedostatku jako zdrajca 
narodowy w 1971 roku w Szwajcarii23.

Przykład Kolbego nie był odosobniony, czego potwierdzeniem są losy 
Georga Rosena. Ze względu na swoje żydowskie pochodzenie usunięty został 
z niemieckiej służby dyplomatycznej. Rosen wyemigrował najpierw do Wielkiej 
Brytanii, a potem do USA. Po jego powrocie do Niemiec po 1945 roku starał 
się o ponowne przyjęcie do reaktywowanego MSZ; spotkał się ze zdecydo-
waną rezerwą i kłopotami. Dyplomata wspominał później, że był wówczas 
traktowany w MSZ podobnie jak za czasów Ribbentropa24.

Takie wydarzenia były nieomal powszechne. Przewodniczący Centralnego 
Związku Demokratycznych Bojowników Oporu i Organizacji Ofi ar Prześladowań 
(Zentralverband demokratischer Widerstandskämpfer und Verfolgtenorganisationen – 
ZDWV) Karl Ibach mówił na form parlamentu krajowego Nadrenii Północnej-
-Westfalii: „Duchy brunatnej przeszłości są ciągle obecne. W naszym otocze-
niu jest wielu zbrodniarzy i morderców. Ich poglądy nie zawsze znajdują zro-
zumienie i większość się z nimi nie identyfi kuje. Ale być może dlatego są ze 
sobą bardzo mocno związane i solidarnie się wspierają. Poprzez ich jedność 
te wpływy są bardzo odczuwalne”25.

Ten wymuszony pokój z dawnymi oprawcami większości represjonowa-
nych nie przychodził łatwo. Próbowali się odnaleźć w nowej rzeczywistości, 
lecz barierę stanowiły nie tylko przeszkody piętrzone przez dawne elity, ale 

22 Polityczne Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Politisches Archiv des 
Auswärtigen Amtes [dalej: PAAA], Akta personalne [dalej: Akt. pers.] Fritza Kolbego, 
Bd. 51723. 

23 Ibidem.
24 PAAA, Akt. pers. Georga Rosena, Bd. 56037.
25 K. Ibach, Der Freiheit eine Gasse, w: Der 20. Juli 1944. Reden zu einem Tag der deutschen 

Geschichte, E. Luuk (Hrsg), Bd. 2, Berlin 1984, s. 17.
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również własne głębokie psychiczne i polityczne urazy. Wielu opozycjonistów 
i  ich bliskich było głęboko urażonych obiegowymi oskarżeniami i obelgami 
towarzyszącymi im na każdym kroku. Dawni dysydenci stali się środowiskiem 
zastraszonych i wyizolowanych ofi ar we własnym kraju. Przy całej różnorod-
ności sytuacji życiowych, w  jakich znaleźli się poszczególni dysydenci, pra-
wie zawsze doznawali dyskryminacji. Szkody moralne i społeczne wynikające 
z takiego traktowania były oczywiście nieporównywalne z tymi, jakie wyrzą-
dził im reżim narodowosocjalistyczny, ale dla wielu dysydentów zapewne 
bolesne. Żyli najczęściej wyizolowani, czuli się obco i niezrozumiani. I  tak 
też byli postrzegani przez większość26.

Jedni pamięć przeżytych cierpień pielęgnowali w samotności, inni usiło-
wali zapomnieć i usunąć traumatyczne wspomnienia reżimu hitlerowskiego 
i jego aktywistów, w konfrontacji ze światem zewnętrznym najczęściej milczeli 
o wyrządzonych im krzywdach27. Trzeba sobie wyobrazić nastroje wdowy, któ-
rej męża zamordowano za przestępstwa polityczne z wyroku sądu Wehrmachtu 
na krótko przed końcem wojny. Wdowy, która musiała patrzeć na społeczne 
uznanie i znakomitą sytuację materialną oprawców jej męża28. 

Szczególnym dramatem dotknięte były rodziny osób skazanych na karę 
śmierci za zdradę wojny. Z tego paragrafu skazywano najczęściej za czyny o jed-
noznacznie politycznym charakterze lub za takie, które były wyrazem postaw 
nonkonformistycznych. Za zdradę wojny uważano nie tylko prosty odruch 
buntu przeciwko torturom i nieludzkiemu postępowaniu wobec słabszych. 
Mógł to być również sprzeciw wobec wszechobecnej wzajemnej nienawiści. Za 
zdradę wojny karano i tych, którzy sprzeciwiali się izolowaniu osób niepopiera-
jących bez zastrzeżeń reżimu, upokorzeniom w życiu codziennym, niezależnym 
myśleniu i swobodnej wymianie informacji29. Z tego powodu skazywano żoł-
nierzy krytycznie wyrażających się o sposobie prowadzenia wojny czy na temat 
reżimu hitlerowskiego. Wielu było takich, którzy wykonali prosty ludzki odruch 
pomocy udręczonym Żydom czy jeńcom wojennym i zapłacili za to życiem30.

Po wojnie czyny te uchodziły za niepodważalne zbrodnie, choć rodziny 
pomordowanych podejmowały często wysiłki na rzecz przywrócenia godno-
ści żołnierzom skazanym za zdradę wojny. Najczęściej starania o rehabilitację 
w sądach i prokuraturach kończyły się niepowodzeniem. Dzieci i  żony ska-
zanych musiały to poczucie krzywdy zamknąć w  sobie. Członkowie rodzin 
przeżywały często załamanie psychiczne31.

26 PA-DB, P.p.p. XVI/233, k. 26367, Fragment wystąpienia Christine Lambrecht z SPD, 
8 września 2009 r.

27 Ibidem. 
28 J. Korte, Was ist Kriegsverrat, w: Kriegsverrat. Vergangenheitspolitik in Deutschland. Analy-

sen, Kommentare und Dokumente einer Debatte, J. Korte, D. Heilig (Hrsg.), Berlin 2011, s. 62
29 R. Jäger, op.cit., s. 52. Polityczny charakter czynu klasyfi kowanego jako zdrada wojny 

omawiany był już w rozdziale trzecim.
30 PA-DB, P.p.p. XVI/230, k. 26087, Fragment wystąpienia Christine Lambrecht z SPD, 

2 lipca 2009 r.
31 Ibidem.
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Jak mówiła z trybuny Bundestagu posłanka SPD Christine Lambrecht: „Ile 

było kobiet, które nie tylko w czasie wojny, ale również i później w Republice 
Federalnej musiały z  tym społecznym ostracyzmem żyć. Dziesiątki lat były 
pomiatane przez otoczenie, sąsiadów, sklepikarzy, miejscowego policjanta. 
Pogardzali nimi nawet najbliżsi krewni, dlatego że ich mężowie uchodzili 
za zdrajców wojny. Jak strasznie musiały to przeżywać dzieci tych żoł-
nierzy, kiedy przez swoich kolegów ze szkoły czy z  sąsiedztwa były poni-
żane, bite i  dosłownie opluwane, ponieważ ich ojcowie byli »zdrajcami 
wojny«. Wiele z  nich przez dziesiątki lat próbowało na drodze sądowej 
uwolnić od hańby zamordowanego ojca, czy choćby wyjaśnić okoliczności
śmierci rodzica”32.

Rehabilitacja pomordowanych ofi ar politycznych wyroków sądownictwa 
Wehrmachtu nie była dla ich bliskich tylko problemem o wymiarze moral-
nym. Prawomocny wyrok ciążący na zamordowanym dysydencie miał bardzo 
poważne praktyczne konsekwencje. Jego rodzina – jako krewni kryminalisty 
– pozbawiona była świadczeń socjalnych33. 

Jednym z powszechnie stosowanych w III Rzeszy instrumentów dodatko-
wego zaostrzania wyroków śmierci było wykluczenie skazanych z Wehrmachtu. 
Oznaczało to, że w momencie zgonu nie byli żołnierzami, tym samym nie 
umierali w wyniku działań wojennych; zatem egzekucji dokonywano na kry-
minaliście. Na podstawie takiej formuły rodziny ofi ar były w  trwały sposób 
pozbawione praw do wszelkich świadczeń socjalnych. Tę interpretację pod-
trzymało prawodawstwo powojenne34. 

Na przykład Komisja ds. Ofi ar Wojny i Jeńców Wojennych (Ausschusses für 
Kriegsopfer- und Kriegsgefangenenfragen) 12 października 1950 roku rozpatry-
wała kwestię rekomendacji dla ustawy o świadczeniach na rzecz ofi ar działań 
wojennych (Bundesversorgungsgesetz). Była to próba fi nansowego wsparcia ofi ar 
– kalek, sierot, ofi ar bombardowań, wysiedleńców ze Wschodu – ze środków 
odradzającej się gospodarki. Członkowie tej komisji parlamentarnej odnieśli 
się również do wyroków sądownictwa wojskowego35. 

Komisja podtrzymała wykładnię z  czasów III Rzeszy, że szkoda, jaką 
poniósł skazany, nie powstała w wyniku działań wojennych, tylko w wyniku 
aktów kryminalnych. Za takie uchodziły na przykład odmowa służby wojsko-
wej czy zdrada wojny. Wskutek wyroków za takie czyny rodzina skazanego 
traciła wszelkie prawa rentowe również po wojnie. Taką interpretację posło-
wie Komisji przyjęli nieomal jednogłośnie36. Rekomendacja Komisji stała się 
podstawą ostatecznego kształtu dyskutowanej kilka dni później w Bundestagu 
ustawy. Na tym forum posłowie świadomie wykluczyli z  jej dobrodziejstw 

32 Ibidem.
33 R. Jäger, op.cit., s. 50.
34 Ibidem.
35 PA-DB, Protokół posiedzenia Komisji ds. Ofi ar Wojny i  Jeńców Wojennych, I/26, 

k. 122. 
36 Ibidem. 



III. Społeczna niechęć do ofi ar sądownictwa III Rzeszy do 1989 roku224
ofi ary sądownictwa wojennego. W  głosowaniu 19 października 1950 roku 
przyjęta została tylko przy czterech wstrzymujących się głosach37.

W  podobny sposób zachowały się niemieckie elity polityczne, uchwa-
lając w  1953 roku ustawę w  sprawie odszkodowań dla ofi ar prześladowań 
hitlerowskich (Bundesentschädigungsgesetz). W  przyjętej tam wykładni pod-
stawowym kryterium przy przyznawaniu odszkodowań miał być podany 
powód prześladowania. Tutaj też jednoznacznie uznano, że ofi ary sądow-
nictwa wojskowego nie otrzymają odszkodowań, ponieważ słusznie zostali
ukarani38.

Początkowo różne instancje sądów ds. socjalnych zastanawiały się jeszcze 
nad kryteriami pozwalającymi rozróżnić sytuację – kiedy wyroki sądów hitle-
rowskich były oczywistym bezprawiem, a kiedy miały swoje uzasadnienie. Po 
jakimś czasie wykrystalizowało się restryktywne podejście do tego problemu. 
Federalny Sąd ds. Socjalnych uznał, że zwłaszcza wyroki śmierci za dezercję 
były słuszne, a żołnierze dopuszczający się takiego kroku doskonale zdawali 
sobie sprawę z jego konsekwencji39. 

Wykładnia ta stała się fundamentem praktyki sądów ds. socjalnych 
w Niemczech Federalnych na następne dziesięciolecia. Stąd też prawa do renty 
po zamordowanych ofi arach odmawiano również rodzinom osób, które, kieru-
jąc się motywacjami religijnymi, odmawiały służby wojskowej40. Odmawiano 
ich również wtedy, kiedy wyroki nie pozostawały w żadnej relacji między winą 
a karą. Na takie postrzeganie ofi ar nie wpłynął nawet fakt, że sądy wojskowe 
szafowały karą śmierci bez żadnego umiaru, i że nakładane kary miały służyć 
wyłącznie terroryzowaniu pozostałych żołnierzy41.

Ilustracją trudności, z jakimi musieli się borykać dysydenci III Rzeszy po 
wojnie, są losy Georga Bocka, który zwrócił się do Sądu Okręgowego w Bremie 
o przyznanie mu statusu osoby prześladowanej w III Rzeszy. Taka kwalifi kacja 
była warunkiem przyznania mu świadczeń socjalnych42.

Bock został uwięziony w  1939 roku po tym, jak podarł powołanie do 
wojska. Odmowę służby wojskowej tłumaczył swoim pacyfi stycznym świa-
topoglądem. Sąd wojskowy skazał go na trzy i pół roku więzienia. Po dwóch 
latach został przeniesiony do obozu karnego na froncie wschodnim, gdzie 
skierowano go do układania min. Tu także odmówił wykonania polecenia, 
za co skazano go na dalsze półtora roku więzienia w  twierdzy Torgau. Sąd 

37 PA-DB, P.p.p. I/93, k. 3454; „Bundesgesetzblatt” [dalej: BGBl] 1950, nr 53, s. 791. 
38 BGBl 1953, nr 62, s. 1387. (Ustawa uzupełniająca kwestię odszkodowań dla ofi ar 

prześladowań narodowosocjalistycznych z 18 września 1953 r. – Bundesergänzungsgesetz 
zur Entschädigung für Opfer der Nationalsozialistischen Verfolgung).

39 Wyrok Federalnego Sądu ds. Socjalnych [dalej: FSS], BSG/19.12.1957; przedruk: 
Entscheidungen des Bundessozialgerichts, Bd. 6, Köln–Berlin 1958, s. 195 i nn.

40 Wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości [dalej: FTS], BGH, IV ZR 236/63, 
24.06.1964; przedruk: „Rechtsprechung zum Wiedergutmachungsrecht” 1964, nr 15, s. 501 
i nn. oraz „Deutsche Richterzeitung” 1964, nr 42, s. 313 i nn.

41 R. Jäger, op.cit., s. 50.
42 O reakcji na jego wyrok już była mowa w rozdziale trzecim.
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w Bremie 14 grudnia 1960 roku przyznał mu rzeczywiście status osoby poli-
tycznie prześladowanej w III Rzeszy43.

Jednak właściwy urząd ds. socjalnych odwołał się od decyzji do Federalnego 
Sądu ds. Socjalnych, który tą sprawą zajął się ponownie 14 lipca 1961 roku 
i uchylił wcześniejszy wyrok sądu w Bremie. Tym samym odmówił Georgowi 
Bockowi prawa do świadczeń socjalnych i odszkodowania za czas spędzony 
w więzieniu. Federalny Sąd uznał, że określone działania mają charakter poli-
tycznego oporu tylko wtedy, kiedy istnieje realna szansa na obalenie reżimu, 
a przynajmniej poważne mu zaszkodzenie. W tym wypadku o takiej sytuacji 
nie mogło być mowy. Tym bardziej że Bock był człowiekiem schorowanym 
i nienadającym się do służby frontowej44.

Dla sędziów Federalnego Sądu ds. Socjalnych w 1961 roku postawa Bocka 
nie była czynem godnym szacunku, czy choćby wyrazem moralnie podykto-
wanej niechęci do zabijania; uważali jego zachowanie za nieodpowiedzialne. 
Odmowa służby wojskowej narażała go nie tylko na ryzyko kary śmierci, ale 
była też świadomym pozbawieniem świadczeń socjalnych należnych rodzi-
nie. W ten sposób Bock skazał swoich najbliższych na różnorodne trudności. 
W III Rzeszy był to świadomy wybór, którego konsekwencje zarówno on, jak 
i jego rodzina musieli ponosić również po wojnie45. 

W 1964 roku Federalny Sąd ds. Socjalnych zajmował się sprawą świadka 
Jehowy, którego 19 września 1939 roku za odmowę służby wojskowej ska-
zano na karę śmierci. Karę tę później zamieniono na 10 lat zaostrzonego 
więzienia i do końca wojny przetrzymywano go w obozie koncentracyjnym 
w Esterwegen. Także on starał się o przyznanie świadczeń socjalnych. W pierw-
szej instancji Sąd Okręgowy w Hamburgu 29 maja 1963 roku uznał jego 
odmowę służby wojskowej za sprzeciw wobec reżimu hitlerowskiego. Były 
więzień argumentował, że nie chciał uczestniczyć w  zaborczej wojnie. Sąd 
w Hamburgu uznał, że powód działał z motywów politycznych i  przyznał 
mu świadczenia socjalne46.

Wyrok ten odbiegał od dotychczasowej praktyki sądowniczej i wzbu-
dził w środowiskach prawniczych niepokój. Jeśli odmowa służby wojskowej 
może być uznana za formę Oporu wobec reżimu, zatem ta sprawa otwierała 
drogę do podobnych interpretacji pozostałych wyroków sądów wojskowych. 
Urząd ds. Zaopatrzenia Socjalnego (Versorgungsamt) odwołał się od decyzji do 
Federalnego Sądu ds. Socjalnych. Tam sędziowie zajęli stanowisko zgodnie 
z dotychczasową interpretacją prawa, ponieważ prawnicy Federalnego Sądu 
nie zamierzali tworzyć niebezpiecznych precedensów i 24 czerwca 1964 roku

43 Wyrok Sądu Okręgowego w Bremie, 18 R Ks 5/59, 14.12.1960; przedruk: „Recht-
sprechung zum Wiedergutmachungsrecht” 1961, nr 12, s. 210 i nn.

44 Wyrok FTS, BGH, IV ZR 71/61, 14.07.1961; przedruk: „Rechtsprechung zum Wie-
dergutmachungsrecht” 1962, nr 13, s. 69 i nn.

45 Ibidem.
46 Wyrok FTS, BGH, IV ZR 236/63, 24.06.1964; przedruk: „Rechtsprechung zum 

Wiedergutmachungsrecht” 1964, nr 15, s. 503 i nn. oraz „Deutsche Richterzeitung” 1964, 
nr 42, s. 314 i nn.
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unieważnili wyrok sądu w  Hamburgu, potwierdzając prawomocność
wcześniejszych hitlerowskich wyroków47.

Sędziowie Federalnego Sądu ds. Socjalnych napisali w wyroku: „Z  całą 
pewnością nie ma na świecie państwa, które swoim obywatelom przyznawa-
łoby prawo do decydowania, czy muszą wypełnić obowiązek służby wojsko-
wej. A tym bardziej aby mogli uzależniać wykonanie tego obowiązku wobec 
państwa od indywidualnej oceny, czy dana wojna jest sprawiedliwa, czy też 
nie. Bo gdyby państwo przyznało takie prawo swoim obywatelom, byłoby 
to jednoznaczne z  jego samolikwidacją. […] Żołnierz Wehrmachtu nie był 
zbrodniarzem, tylko obywatelem wywiązującym się z najbardziej elementar-
nego obowiązku wobec państwa. Obywatel nie ma prawa odmówić spełnienia 
tego obowiązku, twierdząc, że nie chce uczestniczyć w  zbrodniach, choćby 
tylko dlatego, że nie posiada dostatecznej wiedzy, aby dokonywać takich ocen. 
Osoba uchylająca się od służby w Wehrmachcie nie może być więc traktowana 
jako bojownik Oporu ani jako ofi ara reżimu. To ktoś, kto w pierwszej linii 
odmówił spełnienia swojego elementarnego obowiązku wobec państwa. […] 
jest przecież niemożliwe i przez nikogo nie może być poważnie potraktowane 
stwierdzenie, że obywatel, który wywiązuje się ze swojego elementarnego 
obowiązku służby wojskowej, popełnia zbrodnię. Postępuje właściwe, nawet 
jeśli wojna ta ma zaborczy charakter. Podczas ostatniej wojny niewątpliwie 
wielu obywateli przekonało się, że prowadzona przez III Rzeszę wojna ma 
zbrodniczy charakter. Ale mimo to obywatele ci wywiązywali się z obowiąz-
ków wobec państwa i lojalnie odbywali służbę wojskową”48.

Utrzymywanie dyscypliny w szeregach armii za pomocą brutalnych wyro-
ków było oczywiste, legalne i rzekomo zgodne z prawem międzynarodowym. 
Bo, jak stwierdzono w dalszej części uzasadnienia wyroku, „prawo do oporu 
nie może iść tak daleko, aby stanowić zagrożenie dla państwa”49. 

Zagrożeniem dla III Rzeszy były jednak przede wszystkim przestępstwa 
o charakterze politycznym. Dlatego prawnicy Federalnego Sądu ds. Socjalnych 
uznali również legalność wyroków wydanych za Wehrkraftzersetzung. Była to 
kwalifi kacja czynu o jednoznacznym politycznym charakterze. Jak stwierdzili 
sędziowie w jednym ze swoich wyroków z 1964 roku: „Nie można powiedzieć, że 
paragraf 5 rozporządzenia w sprawie specjalnego prawa karnego w czasie wojny 
jest nielegalny. Nic nie wskazuje jednoznacznie, aby był on narzędziem terroru. 
Dlatego nie może być interpretowany jako nieprawomocna forma prawna”50. 

Zdaniem sędziów nie można również wyrokom wydawanym na podstawie 
tego paragrafu odmówić „charakteru legalności i praworządności”51.

Taki punkt widzenia wynikał z założenia, że każde państwo ma prawo do 
realizacji swoich narodowych interesów, zgodnych z zamiarami rządzących nim 

47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 Ibidem. 
51 Ibidem.
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elit. Instytucji państwa nikt nie może odebrać możliwości tworzenia legal-
nych norm prawnych, które miałyby służyć realizacji jego interesów. Zakaz 
lekceważenie jego norm prawnych i  jego rozporządzeń miał być uniwersal-
nym i ponadczasowym imperatywem. Wszelkie próby sabotażu rozporządzeń 
wydawanych w imieniu państwa były zakazane52.

Znamienny jest jednak inny fragment tego wyroku, w którym prawnicy 
Federalnego Sądu ds. Socjalnych potwierdzili skuteczność prawa III Rzeszy. 
Bo gdyby ktoś próbował je podważyć, wtedy „sędziowie, którzy na podsta-
wie tych przepisów prawnych wydawali wyroki, nie stanowili prawomocnych 
wyroków – a tym samym podejmowali działania nielegalne”53. Taka konkluzja 
byłaby dla całego stanu sędziowskiego poważnym zagrożeniem. 

W następnych latach restryktywna praktyka była kontynuowana. Dowiódł 
tego m.in. wyrok z 1966 roku. Pewien żołnierz marynarki wojennej nie wrócił 
w lutym 1945 roku ze swojego ślubnego urlopu do jednostki. Kilka tygodni 
później został zatrzymany przez patrol żandarmerii i 15 marca skazany przez 
sąd polowy na karę śmierci. Wyrok wykonano jeszcze tego samego dnia. 
Federalny Sąd ds. Socjalnych odmówił zarówno dziecku tego żołnierza, jak 
i jego żonie jakichkolwiek świadczeń socjalnych, ponieważ wyrok sądu polo-
wego nie miał cech bezprawia. Wyrok z 1966 roku był znamienny, ponieważ 
Federalny Sąd ds. Socjalnych uznał legalność zasądzonej kary śmierci, choć 
miał pełną świadomość, że był on wydany przede wszystkim w celu odstra-
szenia innych od dezercji. Uznano w 1966 roku, że wyrok sądu polowego był 
wydany zgodnie z obowiązującym wówczas w Rzeszy prawem, które zezwa-
lało w takich wypadkach na wykonie wyroku śmierci54.

Od tego momentu bardzo niewiele spraw trafi ało do sądów, ponieważ 
z góry uważano je za przegrane. Ta praktyka sądownicza – gdy konsekwentnie 
utrzymywano prawomocność i  słuszność faszystowskich wyroków – stoso-
wana była aż w odległych latach osiemdziesiątych. Utrzymywano ofi cjalnie, 
że niesprawiedliwe wyroki były absolutną rzadkością i nawet one nie zasłu-
giwały na potępienie. Sądy niemieckie stały na stanowisku, że podczas wojny 
kara śmierci była legalnym i  prawidłowym instrumentem dyscyplinującym 
społeczeństwo. W powojennej praktyce sądowniczej niezwykłe jest również 
podejście do wyroków za kradzież w Wehrmachcie – nie miały wpływu na 
wysokość świadczeń rentowych w RFN55. 

Od praktyki dyskryminacji rodzin ofi ar terroru sądów Wehrmachtu zdarzały 
się czasami wyjątki. Federalny Sąd ds. Socjalnych przyznał prawo do świadczeń

52 Wyrok FTS, BGH, 1 StR 50/56, 19.06.1956; przedruk: Ch.F. Rüter (Hrsg.), Justiz und 
NS-Verbrechen, Sammlung deutscher Strafurteile nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945–1966, 
Bd. 13, Amsterdam 1977, s. 344 i nn.

53 Wyrok FTS, BGH, IV ZR 236/63, 24.06.1964; przedruk „Rechtsprechung zum Wie-
dergutmachungsrecht” 1964, nr 15, s. 501 i nn. oraz „Deutsche Richterzeitung” 1964, nr 
42, s. 313 i nn.

54 Wyrok FSS, BSG/18.06.1966; przedruk: „Die Sozialgerichtsbarkeit, Zeitschrift für 
das aktuelle Sozialrecht” 1966, nr 4, s. 358 i nn.

55 R. Jäger, op.cit., s. 54.
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rentowych wdowie po podofi cerze (Sch.) zamordowanym z wyroku Sądu 
Wojskowego Wehrmachtu w  lutym 1945 roku. Ów podofi cer był dowódcą 
oddziału, który podczas obrony Wrocławia oddał samowolnie pozycję pozba-
wioną szans obrony nacierającym jednostkom radzieckim. Za czyn ten został 
skazany na karę śmierci, a wyrok wykonano na oczach jego kolegów następ-
nego dnia. Wdowa zwracała się po wojnie kilkakrotnie do różnych sądów 
socjalnych z prośbą o przyznanie jej renty po mężu. Kobieta argumentowała, 
że wyrok był niewspółmierny do winy i miał służyć wyłącznie odstraszaniu 
innych. Jej interwencje przyniosły wreszcie skutek w  grudniu 1984 roku. 
Federalny Sąd ds. Socjalnych uznał wówczas, że prawnicy Wehrmachtu rze-
czywiście naruszyli tym wyrokiem elementarne poczucie sprawiedliwości. 
Dopiero takie postanowienie sądu umożliwiło wdowie otrzymanie świadczeń 
socjalnych przysługujących wdowie po żołnierzu56.

Wyrok ten nie był symptomem zmiany interpretacji prawa przez Federalny 
Sąd ds. Socjalnych. W  tym samym wyroku podkreślono bowiem, że w eks-
tremalnej sytuacji, jaką jest wojna, państwo ma prawo nakładania tak brutal-
nych kar. Zdaniem sądu była to praktyka stosowana we wszystkich państwach 
prawa na całym świecie i nie była charakterystyczna tylko dla reżimu hitle-
rowskiego. Dlatego też nie ma powodu, aby Republika Federalna podważała 
generalnie te wyroki57.

Pomimo fasadowych deklaracji Theodora Heussa o  znaczeniu zamachu 
20 lipca 1944 roku w historii Niemiec, sądy robiły trudności nawet przed-
stawicielom elit uczestniczących w  tym wydarzeniu. Jeszcze w  latach pięć-
dziesiątych z całym zdecydowaniem broniły się przed uchyleniem wyroków 
na uczestników zamachu, a tym bardziej zabezpieczeniem socjalnym rodzin 
uczestniczących w nim zamordowanych bojowników. 

Jako przykład może posłużyć trwający dziewięć lat spór wokół przyznania 
renty wdowie po generale Helmucie von Stieffi e, jednym z czołowych organiza-
torów zamachu stanu z 20 lipca 1944 roku; który zakończył się dopiero w 1960 
roku wyrokiem Federalnego Sądu ds. Socjalnych w trzeciej instancji. Wówczas 
wdowie przyznano rentę. Przez długie lata urzędy ds. socjalnych obstawały 
bowiem z całą powagą przy stanowisku, że kara śmierci, na jaką skazano gene-
rała Stieffa, była słuszna i całkowicie legalna. W związku z tym odmawiały jego 
żonie Renacie prawa do świadczeń socjalnych. Kluczowym argumentem, jaki 
wpłynął na decyzję Federalnego Sądu ds. Socjalnych, okazało się oświadczenie 
wdowy, że generał Stieff wziął udział w zamachu, kierując się przekonaniem 
o beznadziejności sytuacji wojskowej III Rzeszy. Dopiero argumenty o  cha-
rakterze militarnym zmieniły stanowisko Federalnego Sądu ds. Socjalnych58.

56 Wyrok FSS, BSG/13.12.1984; przedruk: Entscheidungen des Bundessozialgerichts, Bd. 57, 
Köln–Berlin 1985, s. 267.

57 Ibidem.
58 Wyrok FSS, BSG/14.07.1960; przedruk: Entscheidungen des Bundessozialgerichts, Bd. 

12, Köln–Berlin 1961, s. 203 i nn. Sprawę tę omówił: S. Löffl er, Rente für Witwe eines am 
20. Juli Beteiligten. Das Bundessozialgericht entschied neunjährigen Rechtsstreit, „Kölner Stadt-An-
zeiger” 1960, nr 166, s. 8. 
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Z czasem jednak sądownictwo niemieckie uznało za legalne wszelkie dzia-

łania związane z próbą zamachu stanu z 20 lipca 1944 roku. Mimo że czyny 
dysydentów przygotowujących zamach i starających się o nawiązanie kontak-
tów z zachodnimi aliantami były ewidentną zdradą stanu – zrehabilitowano 
ich. Natomiast żołnierze niższych rang na podobną zmianę postrzegania ich 
działań musieli czekać jeszcze kilkadziesiąt lat.

Dodatkowym elementem pogłębiającym poczucie dyskryminacji w  śro-
dowiskach dysydentów i ich rodzin był sposób traktowania przez Republikę 
Federalną ich oprawców. Kiedy prawomocny wyrok sądu Wehrmachtu pozba-
wiał rodzinę skazanego świadczeń socjalnych, to powojenny wyrok za zbrod-
nie popełnione w czasach III Rzeszy nie miał żadnego wpływu na wysokość 
świadczeń socjalnych. Nawet jeśli zbrodniarze ci popełnili najcięższe zbrodnie. 

Takie regulacje prawne były wynikiem skutecznych starań środowisk daw-
nych aktywistów III Rzeszy, którzy mieli mocny wpływ na elity parlamentarne 
Republiki Federalnej. Było wśród nich wielu dawnych prawników hitlerow-
skich, którzy sterowali różnymi procesami legislacyjnymi po swojej myśli. 
Dawni aktywiści III Rzeszy wykorzystywali przy tym swe uniwersyteckie tytuły 
i wysokie pozycje w samym sądownictwie Republiki Federalnej.

Wysiłkom tym wtórowali politycy. W interesie środowisk dawnych aktywi-
stów III Rzeszy konsekwentnie występowała FDP, która w owych czasach miała 
wyraźnie prawicowe nastawienie. Z jej inicjatywy pojawiła się Bundestagu pro-
pozycja ustawy zabezpieczającej świadczenia socjalne dawnych żołnierzy i ich 
rodzin59. Początkowo wydawało się, że regulacje te dotyczyć będą byłych człon-
ków Wehrmachtu. Z czasem okazało się, że stała się ona instrumentem zapewnia-
jącym fi nansowe wsparcie wszystkim lojalnym uczestnikom działań wojennych. 

Niemieccy politycy po 1945 roku uważali, że byli żołnierze Wehrmachtu 
powinni otrzymywać wielostronną pomoc socjalną od państwa. Ale ustawa 
o świadczeniach na rzecz ofi ar działań wojennych szła w regulacjach znacz-
nie dalej i umożliwiała udzielenie fi nansowego wsparcia wszystkim, którzy 
w  jakiś sposób ucierpieli na skutek działań wojennych. Zaliczono do nich 
osoby, które w wyniku działań wojennych poniosły szkodę na zdrowiu, jak 
i tych, które utraciły swój majątek60.

Ustawa o świadczeniach na rzecz ofi ar działań wojennych zawierała rów-
nież regulacje rentowe i emerytalne. Określała sposoby naliczania czasu służby 
wojskowej jako czasu pracy, tak aby żołnierze nie byli poszkodowani w sto-
sunku do innych, którzy w  tym czasie normalnie pracowali. Ustawodawca 
wychodził z założenia, że służba w wojsku była wymuszoną przez los przerwą 
w pracy, za którą obywatel nie ponosił odpowiedzialności, dlatego nie może 
z tego powodu ponosić konsekwencji fi nansowych. Ustawa o świadczeniach 
na rzecz ofi ar działań wojennych określała również sposób honorowania szarży 
wojskowych przy ustalaniu stawek rentowych61. 

59 PA-DB, Druk I/96. 
60 R. Jäger, op.cit., s. 52. 
61 „Bundesgesetzblatt” [dalej: BGBl] 1950, nr 53, s. 791.
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Przy pierwszych dyskusjach nad projektem tej ustawy wszystkie partie 

solidarnie wypowiedziały się przeciwko stworzeniu mechanizmów umożli-
wiających socjalne wsparcie dawnych członków SS. To stanowisko w miarę 
upływu czasu ewoluowało coraz bardziej. W końcowej debacie nad ustawą 
w Bundestagu dr Erich Mende, pochodzący ze Strzelec Opolskich na Górnym 
Śląsku poseł FDP, domagał się już innych rozwiązań. Argumentował, że robie-
nie różnic wśród byłych uczestników wojny jest moralnie i etycznie nie do 
zaakceptowania. Ostrzegał również przed politycznymi konsekwencjami takich 
podziałów. Uważał, że wykluczenie ze świadczeń socjalnych dawnych funk-
cjonariuszy SS zradykalizuje to środowisko i utwierdzi je tylko w niechęci do 
nowego państwa niemieckiego62. 

Choć formację zbrojną SS Trybunał Norymberski uznał za organizację 
przestępczą i  zbrodniczą, Erich Mende twierdził, że miała ona normalny 
wojskowy charakter. Przekonywał, że SS brało udział w walkach fronto-
wych dokładnie na tych samych zasadach, co inne oddziały Wehrmachtu 
i  podlegały w  ten sam sposób naczelnemu dowództwu (Oberkommando der
Wehrmacht)63.

Prawdziwa rola SS w III Rzeszy była jednak większości ówczesnych poli-
tyków dobrze znana. Zrozumiałe były zatem opory przed przyznaniem funk-
cjonariuszom SS pełnych świadczeń socjalnych. Dlatego adaptacja ustawy 
o  świadczeniach na rzecz ofi ar działań wojennych dla tej grupy sprawców 
przebiegała w atmosferze sprzeciwu i niezbyt szybko. Ostatecznie nowa ustawa 
stworzyła pewne możliwości64. Życiem wypełnili ją natomiast sędziowie, któ-
rzy z  takim uporem odmawiali świadczeń ofi arom reżimu hitlerowskiego. 
Niemieckie sądy uznały, że członkowie Waffen-SS wypełniali czynną służbę 
wojskową, ponieważ byli zaangażowani w operacje militarne65.

Sądy bez specjalnych dyskusji przeszły do porządku dziennego nad tym, 
że SS w swojej istocie i założeniu było zupełnie inną formacją niż regularne 
wojsko. Formuła prawna zakładająca ewolucję uzbrojonej formacji partyjnej, 
jaką była SS, w kierunku regularnej jednostki wojskowej została wymyślona 
dopiero po wojnie. Miała służyć wyłącznie umożliwieniu przyznania tej gru-
pie sprawców świadczeń socjalnych. Wcześniej taki proces nie miał w ogóle 
miejsca. Nie ulega wątpliwości, że postawienie znaku równości między służbą 
w regularnym wojsku i w Waffen-SS było zarówno historyczną, jak i prawną 
manipulacją. 

Użycie jednostek bojowych SS na froncie i sposób ich podporządkowania 
strukturom dowodzenia każdorazowo musiały być konsultowane z  naczel-
nym wodzem SS Heinrichem Himmlerem. SS posiadało własne sądownic-
two, niezależne struktury, ośrodki szkoleniowe i było silnie zideologizowane. 

62 PA-DB, P.p.p. I/ 93 z 19 października 1950 r., k. 3450 i nn.
63 Ibidem.
64 BGBl 1950, nr 53, s. 791.
65 Na przykład wyrok FSS, BSG/25.05.1960; przedruk: Entscheidungen des Bundessozial-

gerichts, Bd. 12, Köln–Berlin 1961, s. 172 i nn. 
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Z militarnego punktu widzenia były to jednostki elitarne i częściej niż inne 
używane do zadań – z  reguły mieszczących się w kategorii zbrodni wojen-
nych. Oddziały SS uczestniczyły również częściej w  procesie wyniszczenia 
innych narodów i przeciwników politycznych. To właśnie z szeregów Waffen-SS 
rekrutowali się najczęściej członkowie grup operacyjnych, które ponosiły 
odpowiedzialność za zamordowanie tysięcy Żydów i przedstawicieli innych 
okupowanych narodów66.

Między oddziałami Waffen-SS i  strażnikami obozów koncentracyjnych 
miała miejsce nieustająca wymiana personalna. Personel obozowy był też naj-
częściej podporządkowany strukturom SS67. Jak mocno oddziały SS były zwią-
zane z obozami koncentracyjnymi, świadczy również fakt, że centralny maga-
zyn sanitarny Waffen-SS odpowiedzialny był za zakup i dystrybucję Cyklonu B 
do obozów koncentracyjnych68.

Przynajmniej teoretycznie SS była organizacją dobrowolną – co nie jest 
bez znaczenia. Od 1940 roku rozpoczęto, co prawda, przymusową rekrutację 
do SS, ale większość funkcjonariuszy była jednak ochotnikami. Waffen-SS 
liczyło pod koniec wojny około 600 000 członków69.

Sędziowie Republiki Federalnej zdawali sobie doskonale sprawę, że 
potraktowanie SS jako regularnych oddziałów wojskowych było nadużyciem. 
W związku z tym starano się za wszelką cenę neutralizować polityczny wymiar 
SS. Trudno było jednak zaprzeczać udziałowi funkcjonariuszy SS w zbrodni-
czych akcjach przeciwko różnym grupom ludności cywilnej w krajach okupo-
wanych. Nie można też interpretować obsługi obozów koncentracyjnych jako 
walki na froncie. Aby zapewnić funkcjonariuszom SS świadczenia socjalne, 
posłużono się innym wybiegiem. Wykorzystano służbę regularnych jedno-
stek Wehrmachtu do pilnowana obozów koncentracyjnych. Żołnierze ci peł-
nili dokładnie te same obowiązki, co ich koledzy z SS, z tym że żołnierzom 
Wehrmachtu ustawa o świadczeniach na rzecz ofi ar działań wojennych zapew-
niła pełny zakres świadczeń socjalnych70.

Uznano, że jeśli funkcjonariusz Waffen-SS na podstawie decyzji urzędowej 
(von Amts Wegen) przeniesiony został ze służby o charakterze militarnym do 
innych obowiązków, to nie mógł ponosić za to odpowiedzialności. Nie był 
także winny, że został zmuszony do wykonywania zbrodniczych pleceń; tych 
samych zresztą, które również musieli wypełniać żołnierze Wehrmachtu. 
W  konsekwencji musiał po wojnie otrzymywać takie same świadczenia, 
jak żołnierze frontowi. Prawo zabraniało bowiem robienia różnic między
obywatelami71.

66 Zob. K. Grünberg, SS – czarna gwardia Hitlera, Warszawa 1985.
67 H. Artzt, Mörder in Uniform, Nazi-Verbrecher-Organisationen, Rastatt 1987, s. 105.
68 G.H. Stein, Geschichte der Waffen-SS, Düsseldorf 1967, s. 227.
69 B. Wegner, Hitlers politische Soldaten, die Waffen-SS 1933–1945. Studien zu Leitbild, 

Struktur und Funktion einer nationalsozialistische Elite, Paderborn 1982, s. 129.
70 Wyrok FSS, BSG/25.05.1960; przedruk: Entscheidungen des Bundessozialgerichts, Bd. 12, 

Köln–Berlin 1961, s. 172 i nn. 
71 Ibidem.
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Na tym nie koniec. Wpływowe środowiska funkcjonariuszy SS wymusiły 

stworzenie fi kcji – dodatkowego ubezpieczenia rentowego, którego w rzeczy-
wistości nigdy wcześniej nie było. Dzięki tej regulacji ofi cerowie SS otrzy-
mywali stosunkowo wyższe świadczenia rentowe niż ich koledzy ofi cerowie 
Wehrmachtu72. Z czasem stosowano tę regulację również wobec osób, które 
dopuściły się poważnych zbrodni wojennych73.

Przyjęto również zasadę, że ewentualne zbrodnie popełnione podczas wojny 
nie mogły mieć wpływu na wysokość świadczeń socjalnych. Przestępstwa miały 
być ścigane wyłącznie zgodnie z kodeksem karnym. Był to pusty zapis, ponie-
waż zbrodnie te najczęściej były przedawnione. Funkcjonariusze SS, nawet 
jeśli dopuścili się najbardziej brutalnych zbrodni wojennych, otrzymywali – 
zarówno oni, jak i  ich rodziny – świadczenia socjalne w pełnej wysokości74. 
Zbrodniarze hitlerowscy, choć żyją zapewne już bardzo nieliczni, do dziś mogą 
się cieszyć swoimi wysokimi emeryturami.

Od kilkunastu lat nie żyje już dla przykładu Marion Freisler, żona Rolanda 
Freislera – tego, który kierował niegdyś Trybunałem Ludowym i  ponosił 
odpowiedzialność za wymordowanie około 5000 przeciwników politycznych, 
w większości obywateli Rzeszy. Wśród jego ofi ar byli zarówno prości ludzie, 
których jedynym przewinieniem było podanie kromki chleba pracownikowi 
przymusowemu, opowiedzenie dowcipu politycznego czy słuchanie zagranicz-
nego radia. Freisler wydawał przeciętnie około 10 takich wyroków śmierci 
dziennie. Był także osobiście odpowiedzialny za wymordowanie większości 
dysydentów III Rzeszy. To z jego rozkazu zamordowano Helmutha Jamesa von 
Moltke, Petera Yorcka von Wartenburga, Fritza-Dietlofa von Schulenburga czy 
Carla Goerdelera. Sam Freisler zginął podczas nalotu bombowego 2 lutego 
1945 roku75. 

Po wojnie Marion Freisler otrzymała już i tak wysoką rentę przysługującą 
wdowie po przewodniczącym Trybunału Ludowego. W 1973 roku zwróciła 
się do Biura Spraw Społecznych w Monachium o przyznanie jej specjalnego 
dodatku wyrównującego starty wojenne (Schadensausgleich). Marion Freisler 
argumentowała, że gdyby jej mąż pozostał przy życiu, to byłby doskonale 
zarabiającym adwokatem albo wysokim urzędnikiem państwowym. Na pod-
stawie tej argumentacji Biuro Spraw Społecznych w Monachium decyzją 
z 5 kwietnia 1973 roku przyznało jej ów dodatek zgodnie z paragrafem 40a 
ustawy o świadczeniach na rzecz ofi ar działań wojennych. Otrzymała go jako 
wdowa po wybitnym prawniku, któremu niestety nie było dane wykazać się 
po wojnie. Decyzję w tej sprawie podjął osobiście ówczesny bawarski minister 
ds. socjalnych z ramienia CSU, Fritz Pirkl. W jej uzasadnieniu argumentował, 
że wszystkie ewentualne karne konsekwencje wobec Rolanda Freislera dawno 

72 Wyrok FSS, BSG/24.11.1965; przedruk: Entscheidungen des Bundessozialgerichts, Bd. 24, 
Köln–Berlin 1966, s. 106 i nn.

73 Wyrok FSS, BSG/29.11.1979; przedruk: Entscheidungen des Bundessozialgerichts, Bd. 49, 
Köln–Berlin 1980, s. 172 i nn.

74 Ibidem. 
75 J. Fest, Staatsstreich. Der Lange Weg zum 20. Juli, Berlin 1994, s. 383.
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objęte byłby amnestią i mógłby on bez trudu kontynuować karierę zawodową 
w Republice Federalnej Niemiec76.

Decyzja ta w  późniejszych latach była obiektem licznych medialnych 
komentarzy, a w 1985 roku stała się nawet tematem interpelacji parlamen-
tarnej. Poseł SPD Alfred Emmerlich zwrócił się do rządu Niemiec z prośbą 
o  jej wyjaśnienie77. Na tę interpelację odpowiadał parlamentarny sekretarz 
stanu poseł Stefan Höpfi nger z Federalnego Ministerstwa Pracy podczas ple-
narnego posiedzenia Bundestagu 1 marca 1985 roku Przypomniał stanowi-
sko rządu, w myśl którego wyroki Trybunału Ludowego uznane zostały za 
zbrodnie. Potwierdził również, że rząd Bawarii uważa obecnie, że przyznanie 
dodatkowej wysokiej renty Marion Freisler było niezgodne z prawem i ele-
mentarnym poczuciem sprawiedliwości społecznej. Ale musiał potwierdzić 
również, że decyzja niegdyś podjęta, zgodnie z obowiązującym w Republice 
Federalnej prawem, jest nieodwołalna. Poseł Stefan Höpfi nger przypomniał 
również zebranym parlamentarzystom, że rząd Niemiec podjął już wcześniej 
inicjatywę ustawodawczą, która dawałby możliwość uchylania takich niepra-
widłowych decyzji. Przyznanych świadczeń socjalnych ewidentnym zbrodnia-
rzom było więcej78.

Ta inicjatywa ustawodawcza została jednogłośnie odrzucona przez komisję 
parlamentarną Bundestagu odpowiedzialną za sprawy ofi ar wojny i  jeńców 
wojennych. Komisja stwierdziła, że ustawa o  świadczeniach na rzecz ofi ar 
działań wojennych jest jednym z fundamentów dających poczucie prawnego 
bezpieczeństwa w państwie i dlatego nie może być w żaden sposób zmieniona 
ani modyfi kowana. Komisja powtórzyła stanowisko Bundestagu z 1950 roku, 
kiedy uznano, że zbrodniarze mają być karani na drodze procesów karnych. 
Poseł Stefan Höpfi nger zwrócił również uwagę, że świadczenia na rzecz Marion 
Freisler nie wynikają z działalności jej męża jako przewodniczącego Trybunału 
Ludowego, lecz są wynikiem regulacji prawnej tworzącej fi kcyjne ubezpie-
czenia społeczne dla rodzin osób, które zginęły podczas wojny. Regulacja ta 
polega na naliczaniu wysokości renty w taki sposób, jakby osoba, która zgi-
nęła w czasie wojny, płaciła po 1945 roku dalej składki emerytalne79.

Wysoka renta wdowia przyznana po hitlerowskim zbrodniarzu nie była 
w  polityczno-prawnej rzeczywistości Republiki Federalnej Niemiec czymś 
wyjątkowym. Podobną rentę Biuro Spraw Społecznych w końcu sierpnia 1958 
roku przyznało m.in. Linie von Osten, wdowie po Reinhardzie Heydrichu. 
Heydrich był zastępcą Himmlera i  uważany jest za jednego największych 

76 Informacja udzielona przez parlamentarnego sekretarza stanu Stefana Höpfi ngera 
z Ministerstwa Pracy podczas plenarnego posiedzenia Bundestagu – PA-DB, P.p.p. X/124 
z 1 marca 1985 r., k. 9200.

77 PA-DB, Druk X/2914, pytanie 96 i 97.
78 Informacja udzielona przez parlamentarnego sekretarza stanu Stefana Höpfi ngera… 
79 Ibidem. Sprawa była także wielokrotnie omawiana w literaturze polskiej. Zob. W. Pię-

ciak, Niemiecka pamięć, Współczesne spory w Niemczech o miejsce III Rzeszy w  historii, polityce 
i  tożsamości (1989–2001), Kraków 2002, s. 78; K. Wójcicki, Niemiecki rachunek sumienia. 
Niemcy wobec przeszłości 1933–1945, Wrocław 2005, s. 131; R. Giordano, op.cit., s. 155.
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zbrodniarzy hitlerowskich. Mimo to Linie von Osten przyznano wysoką rentę 
z wszystkimi możliwymi dodatkami przysługującymi wdowie po wysokim 
urzędniku rządowym80.

Wdowy po byłych zbrodniarzach nie były winne zbrodniom popełnianym 
przez ich mężów. Natomiast to, że były one za ich funkcje w III Rzeszy hono-
rowane nieproporcjonalnie wysokimi świadczeniami rentowymi, jest wyjątko-
wym dowodem kultury politycznej w Niemczech po 1945 roku.

Z czasem świadczenia socjalne otrzymywali również zbrodniarze skazani 
po 1945 roku przez sądy alianckie na wieloletnie wyroki więzienia. Co więcej, 
zachodnioniemieckie sądy ds. socjalnych nie miały z tym żadnego problemu, 
aby czas spędzony w więzieniu alianckim liczyć w rozliczeniach emerytalnych 
jako okres pracy. Wynikało to z domniemania, że sądy alianckie wydawały 
wyroki z nienawiści zwycięzcy do pokonanego. Dowodem na nierzetelność 
wyroków miała być oprócz tego opinia, jakoby sądy alianckie ograniczały prawa 
zbrodniarzy do obrony swoich racji w procedurach procesowych. W ten sposób 
wyroki były z założenia stronnicze, a więc zbyt surowe w stosunku do czynów 
popełnionych w trakcie działań wojennych. W związku z tym przyjmowano, 
że sąd niemiecki wydałby bardziej sprawiedliwy, to jest łagodniejszy wyrok81. 
Rzetelności i praworządności wyroków sądownictwa Wehrmachtu jednak nie 
podważano. Przynajmniej do momentu zjednoczenia Niemiec.

R e a s u m u j ą c :  Dyskryminacja dysydentów III Rzeszy w  Republice 
Federalnej wynikała z  ofi cjalnej interpretacji prawa, w myśl której osoby 
skazane za przestępstwa polityczne były słusznie i sprawiedliwie skazanymi 
kryminalistami. Na taką, wbrew oczywistym faktom, interpretację złożyło 
się kilka przyczyn. 

Do jednej z  najważniejszych należał niewątpliwie środowiskowy inte-
res dawnych sędziów hitlerowskich, dla których utrzymanie tej fi kcji było 
warunkiem ich społecznej akceptacji i wysokiej pozycji społecznej. Ale niejako 
warunkiem jej utrzymania było społeczne przekonanie o kryminalnej winie 
ofi ar. Legitymizowało to rządy poprzedniej epoki i było dowodem słuszności 
podejmowanych wtedy decyzji.

Ale jak można sądzić, również miliony konformistów i dawnych aktywistów 
reżimu zainteresowanych było utrzymaniem fi kcji o kryminalnym charakterze 
politycznych wyroków. Wykonywanie poleceń reżimu III Rzeszy postrzegano 
jako patriotyczny obowiązek bez odwołania. Dlatego chętnie akceptowano 
interpretację traktującą tych, którzy postąpili inaczej, jako zdemoralizowanych 
kryminalistów. A dawni aktywiści stanowili w Republice Federalnej wpływowe 
środowiska skutecznie realizujące swoje cele.

Utrzymanie fi kcji o  kryminalnym charakterze wyroków politycznych 
III Rzeszy nie byłoby niemożliwe bez aktywnego poparcia elit politycznych. 

80 A.J. Kamiński, Neohitleryzm. Ideologia, propaganda, formy działania i warunki rozwoju 
ruchu neohitlerowskiego, Poznań 1962, s. 160. 

81 Wyrok FSS, BSG/31.07.1962; przedruk: Entscheidungen des Bundessozialgerichts, Bd. 17, 
Köln–Berlin 1962, s. 22 i nn.
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Z punktu widzenia systemu Subject Culture interes państwa i jego elit był nie-
współmiernie ważniejszy od mniej ważnych grup społecznych, a tym bardziej 
od losów poszczególnych jednostek. Stąd też utrzymywanie fi kcji o krymi-
nalnym charakterze wyroków politycznych III Rzeszy miało z  tej perspek-
tywy widoczny, wychowawczy efekt. Obywatel winny jest państwu lojalność 
i służbę. Szary obywatel nie ma prawa do sprzeciwu, a jeśli tę zasadę łamie, 
to musi się liczyć z konsekwencjami. 

Jak bezkompromisowe były te instrumenty wychowawcze, pokazywała 
praktyka. Sądy hitlerowskie mordowały osoby, które, kierując się poczuciem 
moralności czy niezależnością myślenia, zachowały się nielojalnie wobec roz-
porządzeń państwa. Jako formę zaostrzenia takiego wyroku pozbawiano jed-
nocześnie rodziny ofi ar możliwości wsparcia ze strony państwa. Zasada ta 
została utrzymana w Republice Federalnej. Oznaczało to na przykład, że żony 
osób skazanych za udzielenie humanitarnej pomocy więźniowi obozu kon-
centracyjnego pozbawione były przez kolejne dziesiątki lat prawa do świad-
czeń socjalnych.

Wobec autorytetu powojennego sądownictwa polityczne ofi ary III Rzeszy 
były całkowicie bezbronne. Jego wiarygodność była tak mocna, że dla więk-
szości społeczeństwa dysydenci byli w oczywisty sposób kryminalistami. Stali 
się oni środowiskiem osób zastraszonych i wyizolowanych we własnym kraju. 
Również ich dzieci żyły głęboko urażone towarzyszącymi im pomówieniami 
o tchórzostwo czy zdradę rodzica.

W zupełnie innej sytuacji znajdowały się natomiast osoby gorliwie podpo-
rządkowane państwu. Ofi cerowie SS otrzymywali wyższe świadczenia socjalne 
od ich równych rangą kolegów z Wehrmachtu, a zbrodniarze wojenni odszko-
dowania za czas spędzony w więźniach alianckich. Ta dysproporcja utrzymana 
była prawie do momentu zjednoczenia Niemiec.

Był to ofi cjalnie przez państwo akceptowany system, który z bohaterów 
narodowych robił przestępców, a ze zbrodniarzy powszechnie szanowanych 
obywateli. System ten stanowił pogwałcenie zasad równości wobec prawa, 
wolności do politycznej aktywności i  kierowania się własnym poczuciem 
moralności, poszanowania ludzkiej godności. A więc elementarnych kryte-
riów, jakie powinno spełniać państwo realizujące model Participant Culture. 
Do czasu zjednoczenia Niemiec od tego modelu Republika Federalna była 
najwidoczniej jeszcze bardzo odległa.





CZĘŚĆ IV

Zmiana nastawienia
do dysydentów III Rzeszy
po zjednoczeniu Niemiec





Po zjednoczeniu Niemiec w  1990 roku stosunek do ofi ar niemieckiego 
sądownictwa wojskowego z czasów III Rzeszy zaczął ewoluować. Ta powolna 
reinterpretacja wyroków nie była, jak można jednak sądzić, wynikiem jakiegoś 
samoistnego oświecenia. Była raczej konsekwencją przyłączenia landów daw-
nej NRD do Republiki Federalnej. Wówczas sądownictwo zachodnioniemiec-
kie stanęło w obliczu ustosunkowania się do wyroków wydanych wcześniej 
przez sądy wschodnioniemieckie. Dla wszystkich było oczywiste, że polityczne 
wyroki wydawane przez sądy komunistyczne były bezprawiem i powinny być 
z założenia uchylone. 

Jak pisał z drwiną kilka lat później publicysta niemiecki Heribert Prantl: 
„Sędziowie posiadali umiejętność uczenia się. Co prawda, objawiło się to bar-
dzo późno. Kiedy po 1990 roku konieczne było rozliczenie przeszłości komu-
nistycznej w NRD, to nagle możliwe stały się takie interpretacje prawa, które 
przedtem były nie do pomyślenia. Teraz sprawcy podejmujący swoje decyzje 
zza biurka zostali zaklasyfi kowani jako zbrodniarze, a  nie jako pomocnicy. 
Okazało się, że można było sądzić sędziów NRD za łamanie prawa i wielu 
z nich rzeczywiście zostało skazanych”1.

W ten sposób niemieckie elity prawnicze i polityczne stanęły przed bardzo 
poważnym dylematem. Trudno było traktować ofi ary komunistyczne i hitle-
rowskie inaczej, kiedy okoliczności ich prześladowań były łudząco podobne. 
Utrzymywanie w mocy wyroków na żołnierzach Wehrmachtu i  jednoczesne 
rehabilitowanie ofi ar sądownictwa wojskowego NRD za takie same przestęp-
stwa było niemożliwe. Uznanie wyroków III Rzeszy za bezprawie wydawało 
się tym łatwiejsze, że sędziowie, którzy je niegdyś wydawali, w większości 
byli już emerytami.

Na emeryturach były też nieliczne, ostatnie ofi ary sądownictwa hitlerow-
skiego, które spodziewały się od państwa rehabilitacji. Rehabilitacji, która nie 
byłaby wynikiem upokarzającego powtórnego udowadniania słuszności racji 
sprzed 1945 roku, tylko generalnym uchyleniem zbrodniczych wyroków. Takie 

1 H. Prantl, Die Flucht vor der Geschichte, „Süddeutsche Zeitung” [dalej: „SZ”] z 7 maja 
2005 r., s. 11.
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rozwiązanie było szansą na przywrócenie resztek sprawiedliwości społecznej2. 
Jednak okazało się to wcale nie takie łatwe. Postulaty generalnego uchylenia 
wyroków politycznych III Rzeszy stale napotykały opór i emocje. 

Dyskusja na temat rehabilitacji przeciwników reżimu III Rzeszy na forum 
Bundestagu rozpoczęła się ponownie 29 sierpnia 1990 roku. Wtedy to Partia 
Zielonych złożyła ofi cjalną inicjatywę ustawodawczą mającą na celu rehabi-
litację osób obciążonych politycznymi wyrokami sądownictwa Wehrmachtu. 
Ugrupowanie zaproponowało nazwę ustawy: Rehabilitacja i odszkodowania 
dla osób prześladowanych w czasach reżimu faszystowskiego, odmawiających 
służby wojskowej, dezerterów i podważających morale wojskowe (Rehabilitierung 
und Entschädigung der unter NS-Herrschaft verfolgten Kriegsverweigerer, Deserteure 
und „Wehrkraftzersetzer”)3. Ale wówczas pozostałe ugrupowania polityczne cał-
kowicie ją zignorowały i z końcem kadencji inicjatywa uległa dezaktualizacji. 

Decydujący impuls w tej dyskusji wypłynął w 1991 roku z Federalnego Sądu 
ds. Socjalnych. Okazją stała się skarga wdowy, której mąż, Walter Leschinski, 
nie powrócił do jednostki z urlopu4. Został jednak zatrzymany i skazany na 
karę śmierci 10 marca 1945 roku we Wrocławiu. Wyrok wykonano natych-
miast. Wdowa zażądała po wojnie odszkodowania wynikającego z niemiec-
kiej ustawy o  świadczeniach na rzecz ofi ar działań wojennych5. Jej wniosek 
został odrzucony 21 października 1988 roku przez Sąd Socjalny w Badenii-
-Wirtembergii. Wdowa po Walterze Leschinskim złożyła ponownie wniosek 
po śmierci jej drugiego męża6. 

Zgodnie z dotychczasową praktyką sądowniczą żądanie to powinno i tym 
razem automatycznie zostać odrzucone. Sprawą zajął się jednak zespół sędziow-
ski, któremu przewodniczył dr Traugott Wulfhorst, a sędziami pomocniczymi 
byli Renate Jäger oraz Klaus Ladage. Sędziowie uznali, że kara śmierci nie 
była adekwatna w stosunku do popełnionego przewinienia, a tym samym była 
bezprawiem. Sędziowie uznali przede wszystkim, że sprzeciw wobec reżimu 
hitlerowskiego był aktem Oporu. Dlatego też interpretowali dezercję jako czyn 
godny szacunku i uznania. W ich oczach dezerterzy byli ofi arami politycznego 
terroru, a ich prześladowania miały jednoznacznie charakter światopoglądowy. 
Żołnierze, którzy z obawy o swoje życie odmówili udziału w walkach, zasługują 
na szacunek, ponieważ obiektywnie osłabiali siłę militarną Wehrmachtu. Już 
samo zademonstrowanie antyfaszystowskiego poglądu było według sędziów 
godne podziwu. Stwierdzono również, że zastosowane kary nie miały nic 

2 R. Jäger, Die NS-Militärjustiz und ihre Opfer, „Zeitschrift für Rechtspolitik” 1996, z. 2, 
s. 53. 

3 Archiwum Bundestagu – Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages [dalej: PA-DB], 
druk XI/7754. 

4 PA-DB, Gesetzesdokumentation (Dokumentacja parlamentarna [dalej: Dok. par.]), 
XIII/1147/70, k. 43; (R. Proske, Wider den Mißbrauch der Geschichte deutsche Soldaten zu 
politischen Zwecken. Ein Streitschrift. Tekst dołączony do dokumentacji).

5 Versorgungsgesetz, „Bundesgesetzblatt” 1950/1953, s. 791.
6 PA-DB, Dok. par. XIII/1147/70, k. 43; (R. Proske, Wider den Mißbrauch… Tekst dołą-

czony do dokumentacji).
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wspólnego z wyrokami, których można by oczekiwać w  państwie prawa. 
Najpóźniej od 1942 roku wyroki sądownictwa Wehrmachtu przestały być 
karą indywidualną, a stały się formą terroru wobec własnego społeczeństwa7.

Federalny Sąd ds. Socjalnych zmienił również pogląd w kwestii niezależ-
ności sędziów hitlerowskich. We wrześniu 1991 roku sędziowie tego trybu-
nału stwierdzili, że prawnicy Wehrmachtu wydawali wyroki nie na podsta-
wie niezależnej oceny sytuacji, tylko według poleceń zwierzchnika sądowego. 
Federalny Sąd ds. Socjalnych przyznał, że sędziowie Wehrmachtu pozwolili 
się zinstrumentalizować i w ten sposób stali się współuczestnikami zbrodni 
hitlerowskich (Gehilfen des NS-Terrors)8. 

Ideologiczne uzależnienie i  polityczna lojalność sędziów wobec reżimu 
powodowały wydawanie wyroków poza wszelkimi normami. Zamiast słu-
żyć narodowi, sędziowie wspierali zbrodnie przeciwko współobywatelom. 
Federalny Sąd ds. Socjalnych orzekł 11 września 2011 roku skuteczne przedłu-
żanie egzystencji reżimu przez sędziów Wehrmachtu. Obarczył ich szczególną 
polityczną współodpowiedzialnością za konsekwencje wojny, które ponieść 
musiało społeczeństwo niemieckie. Federalny Sąd ds. Socjalnych zwrócił także 
uwagę na zasadniczą różnicę w praktyce stosowania kary śmierci przez sądy 
wojenne innych państw prowadzących wojnę. Wskazał na radykalny kontrast 
między liczbami wydanych wyroków śmierci przez sądownictwo Wehrmachtu 
i sądownictwo wojskowe państw alianckich9.

Wyrok z września 1991 roku w  sprawie wdowy po zamordowanym za 
dezercję żołnierzu zainteresował prasę fachową10. Zwracano uwagę na jego 
bezprecedensowy charakter i odwagę cywilną sędziów, którzy go wydali. 

Wyrok był rzeczywiście niezwykły i świadczył o zmianie generalnego sta-
nowiska Federalnego Sądu ds. Socjalnych. Od tego momentu rodziny innych 
ofi ar mogły składać również pozwy o przyznanie im odszkodowań i  świad-
czeń socjalnych. Dotyczyło to na początku jednak tylko rodzin osób zamor-
dowanych w okresie od 1942 do 1945 roku pod zarzutem dezercji, odmowy 
służby wojskowej czy Wehrkraftzersetzung.

Jednak wyrok nie rozwiązał całego kompleksu problemów dotyczących 
ofi ar sądownictwa wojennego. Wobec osób skazanych na karę śmierci przyjęto 
domniemanie niewinności. Sędziowie nie zaproponowali sposobu podejścia 
do rodzin ofi ar wcielonych do batalionów karnych, skazanych na więzienia 
czy obozy koncentracyjne. Nie wprowadzano też żadnych przepisów wyko-
nawczych, które ustalałyby sposób przeliczenia czasu odbytej kary na ewen-
tualną wysokość renty.

7 Wyrok Federalnego Sądu ds. Socjalnych, BSG/11.09.1991; przedruk: „Neue Juristische 
Wochenschrift” 1992, nr 3, s. 934.

8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Zob.: O. Gritschneder, Von Anfang an nichtig. Die Todesurteile der nationalsozialistischen 

Kriegsgerichte, „Fachzeitschrift für Kriegsdienstverweigerung und Zivildienst” 2002, z. 2, 
s. 138; R. Beckmann, Der Streit um die Rehabilitierung der Wehrmachtdeserteure, „Neue Zeit-
schrift für Wehrrecht” 1998, nr 1, s. 49.
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Ta zmiana nastawienia Federalnego Sądu ds. Socjalnych w  1991 roku 

była oczywiście korzystna, ale nie dla wszystkich satysfakcjonująca. Stwarzała 
konieczność badania każdego przypadku z osobna i decyzji – czy wyrok był 
naruszeniem prawa. Taki sposób regulacji rentowych dla rodzin dawnych ofi ar 
reżimu hitlerowskiego nie miał też bynajmniej wpływu na społeczne postrze-
ganie zjawiska dezercji w Wehrmachcie. 

Nic więc dziwnego, że sprawa rehabilitacji i uchylenia wyroków sądow-
nictwa wojskowego powróciła w kolejnej, dwunastej kadencji Bundestagu11. 
Inicjatorem odpowiedniej ustawy była znowu Partia Zielonych12, którą poparła 
SPD13. Oba te ugrupowania złożyły niezależnie od siebie inicjatywy usta-
wodawcze mające na celu rehabilitację wspomnianych grup skazanych. Tym 
razem parlamentarzyści lewej strony sceny politycznej domagali się wręcz 
wyrażenia szacunku ofi arom i  ich rodzinom. Chcieli również, by przyznano 
im świadczenia socjalne14.

Przypuszczalnie autorytet SPD spowodował, że w Bundestagu potrakto-
wano problem poważniej. Latem 1994 roku postulatami partii opozycyjnych 
zajmowała się Komisja Prawna. Od początku największe opory budziła wizja 
unieważnienia wszystkich wyroków niemieckiego sądownictwa wojskowego. 

Kluczowa wydawała się jednak sprawa, by „nie wywołać wrażenia, że żoł-
nierze, którzy pozostali w szeregach Wehrmachtu wspierali reżim faszystow-
ski”15. Posądzenie wszystkich żołnierzy o wspieranie reżimu hitlerowskiego 
poprzez posłuszne wypełnianie rozkazów wojskowych przełożonych budziło 
obawy nawet u  posłów SPD. Jest to partia reprezentująca szerokie rzesze 
społeczne, a więc wówczas również wielu byłych żołnierzy Wehrmachtu16. 
Inicjatywa po raz pierwszy była tematem obrad plenarnych 21 września 1994 
roku. Już wtedy wykrystalizowały się strategie, które w  ciągu kolejnych 20 
lat niewiele miały się zmienić.

Zdecydowanie negatywne stanowisko zajęła tu koalicja rządząca CDU/CSU/
FDP. Koncepcja uchylenia określonych grup przestępstw, nawet jeśli miały one 
jednoznacznie polityczne tło, była według tych partii wykluczona. Dopuszczała 
ona jednak możliwość badania pojedynczych wyroków i  ich każdorazowego 
uchylenia przez sąd. W trakcie dyskusji doszło, co prawda, do zbliżenia sta-
nowisk partii opozycyjnych i koalicji rządzącej. Dotyczyło to przede wszyst-
kim postrzegania sądownictwa Wehrmachtu jako instrumentu terroru reżimu 
faszystowskiego. Ostatecznie inicjatywy partii opozycyjnych zostały oddalone17. 

11 Dwunasta kadencja trwała od 20 grudnia 1990 do 10 listopada 1994 r. 
12 PA-DB, Druk XII/6418. 
13 PA-DB, Druk XII/6220 i 6229.
14 Ibidem.
15 PA-DB, Druk XII/8139, k. 5, Rekomendacja i sprawozdanie Komisji Prawnej Bun-

destagu z 28 czerwca 1994 r.
16 PA-DB, Protokół posiedzenia parlamentarnego [dalej: P.p.p.] XII/234, k. 2185. Zob. 

[Red.], Bundestag verschiebt Entscheidung. Unrechtsurteile wegen Fahnenfl ucht im Dritten Reich, 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung” [dalej: „FAZ”] 1994, nr 223, s. 6.

17 PA-DB, P.p.p. XII/234, k. 2188. 
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Po wyborach w październiku 1994 roku sprawa szybko stała się ponow-

nie tematem dyskusji parlamentarnych. Z kolejną inicjatywą ustawodawczą 
wyszła Partia Zielonych 30 stycznia 1995 roku. Domagała się „rehabilitacji, 
odszkodowań i  opieki dla dezerterów, osób odmawiających służby wojsko-
wej i podważających morale wojskowe w czasach narodowego socjalizmu”18.

Partia Zielonych, odwołująca się do młodszej części elektoratu, chętnie 
kreowała się na obrońcę ofi ar reżimu hitlerowskiego. Dla koalicji rządzącej 
dyskusja była natomiast niewygodna i kompromitująca. Na płaszczyźnie poli-
tycznej kultury symboli koalicja potępiała ostentacyjnie faszyzm i gloryfi kowała 
dysydentów związanych z ruchem 20 lipca 1944 roku. Deklaracje te były nie 
do pogodzenia z odmową rehabilitacji prostych ludzi, którzy sprzeciwiali się 
reżimowi na miarę swoich możliwości. Tej sprzeczności nie dało się w żaden 
sposób wyjaśnić. 

Tym bardziej że nawet z formalnego punktu widzenia sprawa była oczy-
wista. Żołnierz Wehrmachtu składał osobistą przysięgę posłuszeństwa 
i lojalności „wodzowi niemieckiego państwa i narodu Adolfowi Hitlerowi”19. 
Dezercja była złamaniem wierności wobec Führera i  tak to też interpreto-
wały sądy Wehrmachtu. Tyle tylko, że zdrada jednego z największych zbrod-
niarzy ludzkości nie mogła być w latach dziewięćdziesiątych traktowana jako 
przestępstwo. A  jednak rządząca CDU traktowała dezercję wbrew oczywi-
stym faktom, jako zdradę państwa, a  nie zdradę dyktatora. Sytuację pró-
bował łagodzić poseł CDU Friedbert Pfl üger, który 13  lutego 1995 roku 
w  liście do kolegów parlamentarnych z  frakcji CDU pisał m.in.: „Dezercja 
w  żadnym kraju nie jest tolerowana, również w  państwach demokratycz-
nych. Większość żołnierzy niemieckich z  wielkim poczuciem obowiązku 
i z narażaniem życia walczyła za sprawę, o której słuszności byli przekonani, 
służyli strasznemu reżimowi i  zostali oszukani. Ale każda próba krymina-
lizacji działań żołnierzy Wehrmachtu musi zostać przez nas potępiona”20. 

Inicjatywa Partii Zielonych stała się tematem dyskusji w różnych komisjach 
Bundestagu. Zajmowała się nią na przykład 10 maja 1995 roku parlamen-
tarna Komisja Obrony, która zaleciała odrzucenie inicjatywy Partii Zielonych 
z 30 stycznia 1995 roku21.

Tydzień później, 17 maja 1995 roku, sprawą zajmowała się Komisja Prawna 
Bundestagu. Reprezentantka SPD, Herta Däubler-Gmelin, zwracała uwagę, że 
sprawa dotyczy tylko 400 żyjących osób, wobec których Bundestag mógłby 
zrobić gest bez większych dyskusji22. Natomiast Völker Beck z Partii Zielonych 
argumentował, że skoro uchylono podobne wyroki reżimu komunistycznego 

18 PA-DB, Druk XIII/335.
19 Formuła przysięgi z 20 sierpnia 1934 r. – zob. „Heeresverordnungsblatt” (Dziennik 

Rozporządzeń Wojsk Lądowych) 1934, s. 116.
20 W. Wette (Hrsg.), Deserteure der Wehrmacht. Feiglinge – Opfer – Hoffnungsträger? Doku-

mentation eines Meinungswandels, Essen 1995, s. 186 (list Friedberta Pfl ügera do kolegów 
parlamentarnych z  frakcji CDU z 13 lutego 1995 r.).

21 PA-DB, Dok. par. XIII/1147/27, k. 1.
22 Ibidem, Dok. par. XIII/1147/31, k. 7.
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w NRD (Waldheimprozesse), to w ten sam sposób należy postąpić w wypadku 
wyroków sądów hitlerowskich23.

Argumenty te natrafi ły na mur niechęci wśród posłów prawicowo-liberal-
nych. Na tym posiedzeniu poseł Norbert Geis oświadczył w  imieniu CDU/
CSU, że obie partie rządzące nie dopuszczą do żadnego unieważnienia wyro-
ków za odmowę służby wojskowej, szkodzenie obronności państwa i dezercję24.

Podczas dyskusji na posiedzeniu Komisji Prawnej 17 maja 1995 roku poja-
wił się jeszcze jeden wątek. Gdyby Bundestag unieważnił polityczne wyroki 
sądów Wehrmachtu, to stanowiłoby to ciężkie oskarżenie sędziów, którzy te 
wyroki wydawali. A byli to przecież ludzie, którzy przez kilkadziesiąt lat po 
wojnie dominowali w sądownictwie Republiki Federalnej. 

Na niebezpieczeństwo to zwracał uwagę Detlef Kleinert reprezentujący 
Partię Wolnych Demokratów (FDP). Twierdził również, że wśród sędziów 
hitlerowskich było wielu uczciwych ludzi, którzy opierali się naciskom NSDAP 
i aparatu terroru, zatem nie wolno było obrażać tych sędziów poprzez uchy-
lenie ich wyroków. Ale Kleinert jednocześnie widział możliwość fi nansowego 
wsparcia ofi ar i ich rodzin bez konieczności rehabilitacji25.

Kwestia rehabilitacji ofi ar sądownictwa Wehrmachtu wróciła podczas kolej-
nego posiedzenia Komisji Prawnej Bundestagu 28 czerwca 1995 roku. Podczas 
jej posiedzenia poseł CDU Peter Altmaier potwierdził stanowisko partii rzą-
dzących. Podkreślił, że koalicja nie zgodzi się na żadną regulację prawną, 
która tym grupom skazanych dawałaby jakiekolwiek szanse na to, by mogły 
się uważać za przeciwników reżimu26. Na posiedzeniu Komisji zadecydowano 
natomiast, że na jej forum zostanie w  tej sprawie przeprowadzone przesłu-
chanie publiczne (Öffentliche Anhörung)27.

W międzyczasie dyskusja na temat wojskowych wyroków z czasów III Rzeszy 
stała się tematem licznych dyskusji prasowych. Publicysta „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung” Friedrich Fromme przypomniał, że w  1985 roku 
Bundestag unieważnił mocą ustawy wszystkie wyroki Trybunału Ludowego. 
Jego zdaniem w podobny sposób powinien Bundestag postąpić również w kwe-
stii wyroków sądownictwa wojskowego. Zwracał w tym kontekście uwagę na 
absurdalność sytuacji, w której bojownicy 20 lipca 1944 roku postrzegani są 
jako bohaterowie, natomiast prości żołnierze sprzeciwiający się reżimowi trak-
towani są do dzisiaj jako zbrodniarze. Za tę postawę muszą oni i ich rodziny 
ponosić do dziś konsekwencje. Publicysta wyrażał przy tym zdumienie, że 
posłowie do Bundestagu tej prawdy nie chcą zaakceptować. Autor artykułu 
cytuje również wypowiedzi sędzi Federalnego Sądu ds. Socjalnych Renate 
Jäger, która publicznie wyrażała przekonanie, że dyskusje na temat winy ofi ar 
sądownictwa Wehrmachtu są bezprzedmiotowe. Według niej aktualna jest 

23 Ibidem, k. 5.
24 Ibidem, k. 3.
25 PA-DB, Dok. par. XIII/1147/31, k. 4.
26 PA-DB, Dok. par. XIII/1147/34, k. 10.
27 Ibidem, k. 12.
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kwestia odpowiedzialności sędziów, którzy wydawali zbrodnicze wyroki i to 
ich należałoby postawić przed sądem28.

Natomiast publicysta bawarskiej „Süddeutsche Zeitung” Heribert Prantl 
oburzał się, że chadeccy posłowie do Bundestagu ciągle domagają się od daw-
nych ofi ar wyjaśnień, dlaczego odmówili Hitlerowi posłuszeństwa, by tłuma-
czyli, dlaczego uważali za uzasadnioną odmowę wykonywania zbrodniczych 
rozkazów. Prantl zwracał uwagę, że w Niemczech ciągle za zbrodniarza ucho-
dzi każdy prosty żołnierz, który się wzbraniał przed mordowaniem innych. 
Zbrodniarzem do dziś jest ten, kto się cieszył z  niepowodzeń wojennych 
III Rzeszy i  został za to skazany przez sąd Wehrmachtu. Na ofi arach ciążą 
prawomocne wyroki, które mają do dziś poważne konsekwencje w wypadku 
świadczeń rentowych, a zbrodniarze wojenni i ich rodziny nie ponoszą żadnej 
odpowiedzialności za swoje czyny29. 

W ówczesnej dyskusji wziął też udział profesor medycyny Gottfried Wolff. 
W artykule na łamach „Frankfurter Allgemeine Zeitung” zwracał uwagę, że 
wielu młodych ludzi załamało się psychicznie pod wpływem doświadczeń 
wojennych. Wielu z nich zadawało oczywiste pytania o sens militarnych akcji 
i pacyfi kacji ludności cywilnej. Inni czuli wręcz wewnętrzny, moralny obowią-
zek do czynnego politycznego sprzeciwu wobec reżimu III Rzeszy. Nazywanie 
takiej postawy zbrodnią jest absurdalne30.

W prasie niemieckiej cytowano też często przewodniczącego Federalnego 
Stowarzyszenia Ofi ar Narodowosocjalistycznego Wojskowego Wymiaru 
Sprawiedliwości  Ludwiga Baumanna. W  jednym ze swoich wywiadów 
Baumann próbował tłumaczyć trudności w  rehabilitacji ofi ar sądownictwa 
Wehrmachtu liczebnością Związku Weteranów (Soldatenverbände) – w Republice 
Federalnej było 430 000 członków. Zwłaszcza te środowiska były szczegól-
nie przeciwne regulacji prawnej. „Nas jest tylko 40 starych ludzi” – mówił 
Baumann31. Kilka miesięcy później za wysiłki na rzecz uchylenia wyroków 
sądownictwa Wehrmachtu przyznano Baumannowi prestiżową nagrodę poko-
jową w Akwizgranie (Aachener Friedenspreis)32. 

Poparcie dla ofi ar sądownictwa Wehrmachtu nie było powszechne. Aktywną 
działalność publicystyczną przeciwko rehabilitacji dezerterów rozwinął pro-
fesor Akademii Bundeswehry w Monachium Franz Seidler. Konsekwentnie 
pomawiał żołnierzy sprzeciwiających się III Rzeszy o tchórzostwo, kryminalne 
motywacje, elementarny brak wykształcenia, brak umiejętności przystosowa-
nia się do życia w społeczeństwie. Zwracał też uwagę, że dezercja na całym 
świecie uchodzi za przestępstwo33. 

28 F.K. Fromme, Vom Unrechtscharakter der Militärgerichtsbarkeit im Dritten Reich. Verfas-
sungsrichterin Jaeger erinnert aus Anlaß einer Ausstellung in Stuttgart an einen politischen Streit, 
„FAZ” 1995, nr 217, s. 5.

29 H. Prantl, Den Tätern geht es besser, „SZ” z 4 maja 1995 r., s. 4.
30 G. Wolff, Deserteure jetzt und damals, „FAZ” 1995, nr 222, s. 9. 
31 F. Burschel, Deserteure als Hoffnung für den Frieden, „SZ” z 31 maja 1995 r., s. 2.
32 [Red.], Auszeichnung für den Widerstand, „SZ” z 2 września 1995 r., s. 6.
33 F. Seidler, Werkzeuge des Regimes oder fern vom Einfl uß der Partei? Die Urteilspraxis der 

Wehrmachtgerichte im Zweiten Weltkrieg, „FAZ” 1995, nr 62, s. 10; tenże, Ansichten über
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W opiniach tych Seidler nie był bynajmniej odosobniony. Wtórował mu 

inny profesor, Eugen Fritze, który w całej rozciągłości popierał jego poglądy. 
Profesor Fritze w  zdecydowany sposób potępiał zdanie sędzi Renate Jäger, 
zarzucając jej niewiedzę i nieznajomość realiów34. Przeciwko uchyleniu wyro-
ków sądownictwa Wehrmachtu opowiadał się również publicznie hr. Mathias 
von Schwerin. Zarzucał on lewicowym posłom do Bundestagu niemożność 
zaakceptowania faktów. Jego zdaniem ówcześni żołnierze nie walczyli dla 
reżimu hitlerowskiego, tylko z idealistycznych przesłanek bronili swojej ojczy-
zny. Próby uznania postaw dezerterów za moralnie bardziej wartościowe 
i politycznie właściwe nazwał niedopuszczalną manipulacją35.

W przeddzień publicznej debaty na posiedzeniu Komisji Prawnej Bundestagu 
dotyczącej uchylenia wyroków sadownictwa wojskowego Wehrmachtu uka-
zał się w „Süddeutsche Zeitung” obszerny tekst na ten temat. Autor, Jakob 
Augstein, napisał, że początkowo wydawało się, iż chadecja zgodzi się na 
ustawę przynajmniej po części rehabilitującą ofi ary. Propozycja ta natrafi ła jed-
nak na zdecydowany opór posłów CDU i CSU, którzy w dalszym ciągu uważali 
te wyroki w większości za słuszne i sprawiedliwe. Posłowie ci utrzymywali, że 
rehabilitacja ofi ar stanowi niedopuszczalne oskarżenie sędziów Wehrmachtu. 
Obstawali przy koncepcji jednostkowego badania wyroków wojennych i  ich 
uchylania w zależności od charakteru czynu skazanego36.

Jakob Augstein przyjrzał się postulatowi jednostkowego badania wyroków 
i określił go jako drwinę. Byłe ofi ary sądownictwa wojskowego posiadają rze-
czywiście (po bezprecedensowym wyroku Federalnego Sądu ds. Socjalnych 
z 11 września 1991 roku) teoretyczne możliwości uzyskania świadczeń ren-
towych. Ale praktyka sądownicza jest zupełnie inna; tu Augstein przytoczył 
liczby: otóż w  1991 roku z wnioskami o  przyznanie świadczeń rentowych 
zwróciły się do sądów socjalnych 22 osoby obarczone wcześniejszymi wyro-
kami Wehrmachtu. Spośród nich tylko dwie otrzymały jednorazowe świad-
czenia, natomiast żadnej stałej renty nie przyznano. W 1992 roku podania 
takie złożyło dalszych 28 osób, z których jednej przyznano świadczenie jed-
norazowe, a  jednej stałą rentę. W  środowisku dawnych ofi ar panuje prze-
konanie o  bezsensowności składania wniosków o  świadczenia. Natomiast 
Ludwig Baumann twierdził, że o wiele ważniejsze od świadczeń socjalnych 
jest zwrócenie dezerterom ich ludzkiej godności37.

Przesłuchanie publiczne podczas posiedzeń komisji Bundestagu polega 
na tym, że partie polityczne wyznaczają osoby uważane za kompetentne do 
wyartykułowania ich stanowiska w spornych kwestiach. Osoby te w obecności 

Deserteure, „FAZ” 1995, nr 217, s. 16; tenże, Waren Deserteure Widerstandskämpfer?, „FAZ” 
1996, nr 55, s. 12. F. Seidler napisał również książkę wyrażającą podobne poglądy. Zob. 
F. Seidler, Fahnenfl ucht. Der Soldat zwischen Eid und Gewissen, München 1993.

34 E. Fritze, Korrekte Militärgerichte, „FAZ” 1995, nr 229, s. 14. 
35 M. Schwerin, Seriöses über Deserteure, „FAZ” 1995, nr 229, s. 14.
36 J. Augstein, „Ein entwürdigendes Schauspiel”… damit andere nicht ins Unrecht gesetzt 

werden, „SZ” z 28 listopada 1995 r., s. 8.
37 Ibidem.
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posłów i członków komisji podejmują dyskusję z ekspertami wyznaczonymi 
przez partie reprezentujące pogląd przeciwny. W tym sensie ekspertów tych 
uważać można za eksponentów poglądów partii politycznych, które wyzna-
czyły ich do takiej dyskusji38.

Na posiedzenie Komisji Prawnej Bundestagu 29 listopada 1995 roku partie 
chadeckie zaprosiły m.in. byłego sędziego Wehrmachtu Otfrieda Kellera. Keller 
przekonywał: „dezercja jest z zasady deliktem wynikającym z egoizmu i mają-
cym na celu swój własny interes, działaniem na szkodę państwa i oddziałów, 
w których dezerter służył”. Keller opowiadał się również przeciwko uchyleniu 
wyroków za osłabianie morale wojskowego Wehrmachtu. Choć bez żadnych 
wątpliwości chodziło tu o przestępstwa polityczne, Otfried Keller uznawał, 
że były to czyny wymierzone w interesy państwa, a motywy, jakimi kierowali 
się sprawcy, miały egoistyczny charakter39.

Przeciwko generalnej rehabilitacji osób skazanych za Wehrkraftzersetzung 
opowiadał się również z całym zdecydowaniem cytowany wcześniej profesor 
Franz Seidler z Akademii Bundeswehry w Monachium. Jego zdaniem na pod-
stawie paragrafu 5 i 5a skazywano osoby, które dopuściły się takich przewinień, 
jak obrażanie przełożonych, sianie frustracji i niezadowolenia. Karano w ten 
sposób sprawców, którzy dopuścili się okrzyków „scheiß Hitler”, czy opowia-
dali dowcipy na temat dyktatora. Karano w ten sposób za żarty z Włochów 
czy wyrażanie radości z  powodu inwazji aliantów, z  tego paragrafu skazy-
wano żołnierzy Wehrmachtu za rozdawanie antyhitlerowskich ulotek, handel 
dewizami, wyłudzanie kartek żywnościowych i odzieżowych czy zarażenie się 
chorobą weneryczną od prostytutki40.

Przeciwko rehabilitacji dezerterów opowiadał się też generał Bundeswehry 
dr Jürgen Schreiber zaproszony na przesłuchanie również przez partie rządzące. 
Jako koronny argument przytoczył on konsekwencje ewentualnej rehabilitacji 
skazanych przez sądy Wehrmachtu w procesie kształcenia kolejnych pokoleń 
żołnierzy Bundeswehry. Szkolenie to, oprócz wszelkich techniczno-wojskowych 
umiejętności, obejmuje również naukę określonej postawy. Sprzeniewierzenie 
się jej – a tym jest ucieczka z oddziału, w którym się służy – jest zagrożone 
najwyższymi karami. I  to w  każdym systemie41. Żołnierze Wehrmachtu – 
twierdził generał Schreiber – najczęściej uciekali ze strachu przed walką na 
froncie albo w obawie przed sądownictwem wojskowym, kiedy groziły im kary 
za inne kryminalne przestępstwa. Dezercja była zdradą kolegów pozostających 
w armii do samego końca. Większość żołnierzy Wehrmachtu ucieczkę z armii 
i pozostawienie innych swojemu losowi uważała po prostu za hańbę42.

Przedstawicielom partii rządzących (CDU/CSU/FDP) odpowiadali eksperci 
wyznaczeni przez partie lewicowe. Monachijski adwokat Otto Gritschneder 

38 Taki klucz partyjny nie ma zastosowania w kwestiach czysto technicznych. 
39 PA-DB, Dok. par. XIII/1147/40, k. 16.
40 Ibidem, k. 31.
41 Ibidem, k. 24.
42 Ibidem, k. 26.



IV. Zmiana nastawienia do dysydentów III Rzeszy po zjednoczeniu Niemiec248
najpierw zwrócił uwagę przedstawicielom partii o orientacji chrześcijańskiej na 
tekst katechizmu. Otóż ślepe posłuszeństwo, jak mówił, nie było i nie jest żad-
nym usprawiedliwieniem mordów, których dokonywali pojedynczy obywatele 
z rozkazu reżimu hitlerowskiego. „Kto ma wątpliwości, że II wojna była bez-
przykładną zbrodnią, ten może rzeczywiście zakończyć udział w tej debacie”43.

Tym bardziej mordowanie innych ludzi z powodów etnicznych jest zbrodnią 
– przekonywał Otto Gritschneder. Wynika to z najbardziej fundamentalnych 
zasad poczucia moralności i sprawiedliwości. Każdy człowiek ma elementarny 
obowiązek nie tylko odmówić, ale wręcz czynnie przeciwstawić się wykony-
waniu rozkazów, wedle których dokonuje się zbiorowych morderstw na takim 
tle. Pozostaje więc pytanie: jak ocenić kogoś, kto odmówił udziału w tej nie-
wyobrażalnej zbrodni? Uważał, że debata jest w gruncie rzeczy bezprzedmio-
towa, bo kto odmówił udziału w wojnie, ten odmówił udziału w zbrodni. Jak 
to było możliwe – kontynuował – że sądy skazywały takich ludzi na śmierć; 
to pozostanie dla niego na zawsze zagadką44.

W wypadku prostych ludzi można jeszcze uwierzyć, że dali się zwieść 
propagandzie i nie potrafi li ocenić sytuacji. Można uwierzyć, że kierując się 
miłością do ojczyzny, dali sobą manipulować. Ale jak to się stało, że zbrod-
niczą wojnę wspierali wykształceni prawnicy – tego nie potrafi ł zrozumieć. 
Czy robili to dla kariery, czy z obawy przed służbą frontową – nie wiadomo. 
Za skazywanie na śmierć niewinnych ludzi należało ich odseparować od spo-
łeczeństwa, skazać na społeczny niebyt. Nie ulga wątpliwości, że byli oni 
wspólnikami zbrodniczego reżimu i wspierali zbrodniczą wojnę. Że ci ludzi 
do dziś otrzymują swoje renty, niejednokrotnie bardzo wysokie, pełne pensje, 
to nadaje się do księgi dziwów (Glossen und politische Streifl ichter). „Ja w każ-
dym razie tego nie umiem pojąć” – mówił Gritschneder45.

Pozostaje jeszcze jedna kwestia, kontynuował Gritschneder. Bojownicy 
20 lipca 1944 roku słusznie traktowani są dziś jak bohaterowie. Oni nie tylko 
odmówili służby wojskowej, ale nawet zmierzali zamordować tyrana. Jeśli 
cieszą się sympatią całego narodu, to równą sympatią powinni się cieszyć 
dezerterzy, którzy zrobili w gruncie rzeczy to samo. Kierując się najbardziej 
elementarnymi zasadami logiki i porównując stosunek do obu grup, wynika 
oczywista sprzeczność, zatem ofi ary zbrodniczego faszystowskiego terroru 
należy zrehabilitować. Trzeba też dodać, że ci ludzie, którzy dezerterów ska-
zywali na karę śmierci, w rzeczywistości nie byli żadnymi sędziami. Hitler nie 
posiadał konstytucyjnej legitymacji do ustanawiania prawa. Federalny Trybunał 
Sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec już dawno to rozstrzygnął, że 
uchwała Reichstagu z marca 1933 roku, przyznająca mu kompetencje wyda-
wania rozporządzeń z mocą ustawy, była sprzeczna z konstytucją Republiki 
Weimarskiej. Toteż wszystkie rozporządzenia Hitlera nie posiadają mocy praw-
nej. Akty powołujące sędziów były nielegalne. Dlatego nie wymaga specjalnych

43 Ibidem, k. 7.
44 Ibidem, k. 9.
45 Ibidem.
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dyskusji anulowanie wydanych przez nich wyroków. Wystarczy zgodnie ze 
stanem faktycznym potwierdzić, że są nieważne. Jeśli trzech przypadkowych 
panów założy togi sędziowskie i skażą kogoś na karę śmierci, to jest to samo-
sąd, nawet jeśli skazują kogoś, kto jest prawdziwym mordercą. Taki morderca 
może być skazany tylko przez legalny skład sędziowski, przy zachowaniu 
legalnych procedur. Sędziowie hitlerowscy nie byli – zdaniem Gritschnedera 
– żadnymi sędziami, tylko się tak nazywali46. 

Partie lewicowe jako swojego eksperta zaprosiły na publiczne przesłu-
chanie w  Komisji Prawnej Bundestagu dr. Traugotta Wulfhorsta, sędziego 
Federalnego Sądu ds. Socjalnych. Wulfhorst wrócił do porównań dezerterów 
z bojownikami 20 lipca 1944 roku. Przypomniał też wysuwany stale przez 
przeciwników rehabilitacji dezerterów argument, że uciekając narazili swo-
ich kolegów na niebezpieczeństwo. Pytał, jak wytłumaczyć pełną społeczną 
akceptację faktu, że podczas zamachu 20 lipca 1944 roku zginęły również 
niewinne osoby. W  jednym i  drugim wypadku najważniejszy był sprzeciw 
przeciwko mordowaniu i  łamaniu najbardziej elementarnych praw. I  to jest 
sedno sprawy. Przeciwnicy rehabilitacji są zdania, że działający w pojedynkę 
dezerterzy nie byli w stanie przyczynić się do obalenia reżimu. Ale zamach 
z 20 lipca 1944 roku też nic nie zmienił. Często wysuwanym oskarżeniem 
pod adresem dezerterów były działania kryminalne, których dopuścili się 
podczas ucieczki. Ale nie można zapominać, że były to działania konieczne 
do jej realizacji i podejmowane we własnej obronie. Dlatego używanie tego 
argumentu jest manipulacją47.

Dr Traugott Wulfhorst przekonywał, że całkowicie nieadekwatny jest argu-
ment, iż w demokratycznych państwach dezercja jest również ścigana przez 
prawo. W  III Rzeszy nie było żadnego porządku konstytucyjnego, dbało-
ści o elementarne prawa człowieka, możliwości odmowy służby wojskowej. 
Dlatego próba porównywania dezercji w krajach o normalnym demokratycz-
nym porządku z dezercją w III Rzeszy jest nonsensem48.

Do dyskusji na posiedzeniu Komisji Prawnej Bundestagu zaproszony 
został również Ludwig Baumann. Przewodniczący Federalnego Stowarzyszenia 
Ofi ar Narodowosocjalistycznego Wojskowego Wymiaru Sprawiedliwości 
(Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz) rekomendowany był przez partie 
lewicowe. Jego oburzenie wywoływało ciągłe zarzucanie dezerterom nielojal-
ności wobec porzucanych towarzyszy broni, jak również brak refl eksji nad psy-
chicznymi reakcjami normalnego człowieka. „Nie wszyscy potrafi ą brać udział 
w mordach, nie wszyscy chcieli zabijać dzieci i kobiety. Dezercja była ucieczką od 
przymusu zabijania, która była niewspółmiernie niebezpieczniejsza od udziału 
w zbrodniach” – mówił49. Na posiedzeniu Komisji Baumann pytał, dlaczego 
historycy nie zadają sobie pytania, ilu wśród dezerterów było członków NSDAP. 

46 Ibidem.
47 Ibidem, k. 37.
48 Ibidem, k. 36.
49 Ibidem, k. 2.
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Bo on nie znał żadnego. Natomiast szczególny żal wyrażał pod adresem pro-
fesora Seidlera z Uniwersytetu Bundeswehry w Monachium, którego poglądy 
określił na posiedzeniu Komisji Prawnej Bundestagu jako „faszystowskie”50.

W  imieniu partii lewicowych na posiedzeniu Komisji zabrał także głos 
były sędzia Wyższego Sądu Krajowego (Oberlandesgericht) we Frankfurcie nad 
Menem dr Heinz Düx. Tłumaczył on zebranym, że do skazania obywatela na 
śmierć z paragrafu 5 i 5a Wojennego Kodeksu Karnego (Wehrkraftzersetzung) 
wystarczyło niewielkie naruszenie dyscypliny czy niedostateczne wykazywanie 
się żołnierską odwagą. Düx zwracał uwagę, że w komentarzach do Wojennego 
Kodeksu Karnego autorzy jasno określili związek między winą i karą, gdzie 
wina oskarżonego miała być w gruncie rzeczy bez znaczenia. Jedynym kryte-
rium wysokości wymierzonej kary miał być jej wychowawczy i dyscyplinujący 
wydźwięk wśród pozostałych żołnierzy. „Przy takich założeniach sądownic-
two nie miało nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości – było wyłącznie 
instrumentem terroru” – przekonywał Düx51.

Również biorący udział w dyskusji na posiedzeniu Komisji fryburski histo-
ryk prof. dr Manfred Messerschmidt odmawiał sądownictwu wojskowemu 
znamion wymiaru sprawiedliwości. Występował również jako ekspert partii 
lewicowych. Był przekonany o  całkowitym podporządkowaniu sądownictwa 
dowództwu wojskowemu, na czele którego stał Wilhelm Keitel. To on powta-
rzał, że sędziowie zobowiązani są do wydawania wyroków zgodnych z faszy-
stowskim światopoglądem. Najwyższy rangą wojskowy prawnik III Rzeszy 
(Generalstabsrichter) dr Rudolf Lehmann oświadczył sędziom na ich zjeździe 
w Lipsku, już w sierpniu 1939 roku, że zadaniem sędziów nie jest dochodze-
nie prawdy, tylko interes państwa faszystowskiego52.

Profesor Messerschmidt podkreślał pozorowaną niezależność sędziów woj-
skowych opartą na dobrowolnym podporządkowaniu interesom militarnym. 
Zatem sędziowie chętnie i  często sięgali po karę śmierci dla żołnierzy53. 
Profesor Messerschmidt przypomniał historię 19-letniego świadka Jehowy, 
który został przez sąd wojskowy skazany na karę śmierci. Wymierzono mu 
ją za odmowę służby wojskowej, którą uzasadniał wcześniejszymi ślubami 
wierności wobec Jehowy. W jego przekonaniu śluby wierności wobec Hitlera 
były złamaniem wcześniej danego słowa. W  uzasadnieniu wyroku śmierci 
sędziowie napisali, że tym oświadczeniem oskarżony dowiódł swoich „niskich 
pobudek”54. To nie kto inny, tylko sędziowie Wehrmachtu robili z dezercji 
przestępstwo polityczne, twierdził profesor Messerschmidt. Niezależnie od 
motywów, jakimi kierowali się uciekinierzy, w oczach sędziów najpoważniej-
szym zarzutem, jaki im stawiali, było złamanie wierności Hitlerowi. A więc 
czyn jednoznacznie polityczny55.

50 Ibidem.
51 Ibidem, k. 5.
52 Ibidem, k. 16.
53 Ibidem, k. 18.
54 Ibidem, k. 20.
55 Ibidem, k. 61.
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Do parlamentarnej dokumentacji dołączono również pisemne opinie eks-

pertów i głosy osób uznanych jako ważne w dyskusji nad ustawą. Znajduje 
się w niej na przykład opinia dr. Traugotta Wulfhorsta. W przedłożonym tek-
ście Wulfhorst wyrażał swoją dezaprobatę dla systemu prawnego Niemiec. 
Zgodnie z jego obowiązującą wykładnią utrzymuje się w mocy kary śmierci dla 
świadków Jehowy i innych osób, które z religijnych pobudek odmówiły służby 
w Wehrmachcie i tym samym skazuje się je powtórnie za pacyfi styczne, a tym 
samym polityczne postawy. Ale w  tym samym kraju to samo prawo uznaje 
za godne pochwały, a nawet fi nansowego odszkodowania, działania ofi cerów 
w celu zamordowania Adolfa Hitlera. To samo dotyczy żołnierzy skazanych 
na karę śmierci za Wehrkraftzersetzung. Byli to żołnierze, którzy nie zgadzali 
się z polityczną orientacją reżimu i prowadzili z nim taką samą walkę, jak 
ofi cerowie przygotowujący zamach stanu z 20 lipca 1944 roku. Tyle tylko, że 
robili to na niższym, jedynym dla nich dostępnym poziomie56.

Zdaniem Wulfhorsta, aby określić charakter wyroku, decydującą kwestią 
jest powód skazania, a nie motywacje, jakimi kierowała się osoba postawiona 
przed sądem. Jeśli ktoś został skazany jako przestępca polityczny, to absur-
dem jest przerabianie kilkadziesiąt lat później jego czynu w akt kryminalny. 
I dalej dodawał, że z funkcjonalistycznego punktu widzenia każde działanie 
na szkodę Wehrmachtu służyło jednemu, głównemu celowi – było nim zakoń-
czenie dalszego mordowania ludzi i niszczenia majątku trwałego, zarówno 
niemieckiego, jak i będącego własnością innych państw. Pytał więc, dlaczego 
inaczej wartościuje się działania ofi cerów przygotowujących zamach stanu, 
a inaczej działania dezerterów, którzy służyli dokładnie tej samej sprawie?57.

Wulfhorst zaakcentował sprzeczność między uznaniem zamachu z 20 lipca 
za legalny (choć był on niewątpliwie zdradą) a stałym podkreślaniem prawo-
mocności i niepodważalności wyroków na żołnierzy z powodów dyscyplinar-
nych. To fundamentalistyczno-legalistyczne myślenie nazwał „groteskowym 
i niekonsekwentnym”58. Musi ono dziwić, tym bardziej że podporządkowanie 
sądownictwa Wehrmachtu interesom militarnym nie może budzić wątpliwo-
ści. O  jego zideologizowaniu świadczą pojęcia, jakimi się ono posługiwało. 
W wyrokach pisano o oskarżonych: „zdrajcy”, „niegodni walki”, „pozbawieni 
wartości”, „psychopaci”. Postrzegani byli jako przeciwnicy polityczni, ponie-
waż osłabiali machinę wojenną i za to też byli karani59.

Dalej Wulfhorst stwierdzał, że w państwach demokratycznych sądownic-
two stara się ochraniać słabszych. Sądownictwo Wehrmachtu ochraniało moc-
nych. W celu zdyscyplinowania i zastraszenia pozostałych, tych najsłabszych 
skazywano na kary śmierci. W innych przypadkach wysyłano ich do kompanii 
karnych, w których panowały nieludzkie warunki, oddawano w ręce gestapo 
i wysyłano do obozów koncentracyjnych. Niewyobrażalnym dramatem tych 

56 Ibidem, k. 61, 92.
57 Ibidem, k. 91.
58 Ibidem, k. 90.
59 Ibidem, k. 93.
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ludzi i ich krewnych jest to, że ich nazwiska fi gurują do dziś w Centralnym 
Rejestrze Osób Karanych. I najważniejsze jest, aby ich stamtąd wykreślić60.

W  związku z publicznym przesłuchaniem ekspertów 29 listopada 1995 
roku w dokumentacji Komisji Prawnej Bundestagu znalazły się również opinie, 
których autorzy reprezentują krańcowo odmienne poglądy, m.in. pismo gen. dr. 
Jürgena Schreibera, przewodniczącego Związku Stowarzyszeń Kół Weteranów 
(Ring Deutscher Soldatenverbände). Pomysł kultywowania pamięci dezerterów 
generał nazywa obłędem, chorobą psychiczną i  próbą robienia politycznej 
rozróby. Dezercja nigdy ani prawnie, ani moralnie nie może zostać zrehabili-
towana. Sama dyskusja na ten temat jest już niedopuszczalnym „aktem two-
rzenia atmosfery pogardy wokół Wehrmachtu”61, a nazywanie dezercji aktem 
odwagi – według Schreibera – absurdalne62.

W  dokumentacji Komisji Prawnej znajduje się także pismo powiato-
wego oddziału Związku Żołnierzy Niemieckich z Ortenau (Verband deutsche 
Soldaten, Kreisgruppe Ortenau). Zawiera ono prośbę skierowaną do posłów do 
Bundestagu, by uniemożliwili rehabilitację dezerterów, którą autorzy pisma 
poczytują za obrazę żołnierzy Wehrmachtu i sprowadzenie ich do roli mor-
derców63. W dokumentacji przesłuchania prowadzonej przez Komisję Prawną 
znajduje się też pismo komandora marynarki wojennej (Korvettenkapitän der 
Bundesmarine) dr.  Ludwiga Hannemanna. Komandor skrytykował w  nim 
postawy dezerterów, widząc w  ich postępowaniu motywy wyłącznie natury 
prywatnej, a nie działania o charakterze politycznym – żołnierze dezerterowali 
z tchórzostwa i lęku przed własną słabością (Versagen)64, a próby rehabilitacji 
nie mają żadnego uzasadnienia i są żałosne65.

Publiczne przesłuchanie na posiedzeniu Komisji Prawnej Bundestagu wzbu-
dziło zainteresowanie mediów niemieckich. „Süddeutsche Zeitung” oburzała 
się na wypowiedź Otfrieda Kellera, który nazwał sądownictwo Wehrmachtu 
rzetelnym organem sądowniczym. Gazeta zwracała uwagę, że poseł Norbert 
Geis z CSU w pełni popierał poglądy dawnego sędziego hitlerowskiego66. 

Po wspomnianym posiedzeniu Komisji Prawnej jej przewodniczący, poseł 
CDU Horst Eylmann, udzielił wywiadu dla „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. 
Powiedział w nim, że przeprowadzona tam dyskusja przekonała go o koniecz-
ności uchylenia wyroków niemieckiego sadownictwa wojskowego z  czasów 
III Rzeszy. W rozmowie zasugerował również ewentualną możliwość stworze-
nia specjalnego funduszu rządowego, którego celem miałoby być wspieranie
tej grupy ofi ar67.

60 Ibidem.
61 Ibidem, k. 66.
62 Ibidem.
63 Ibidem, Dok. par. XIII/1147/68, k. 1.
64 Ibidem, k. 10.
65 Ibidem, k. 11.
66 [Red.], Eklat um einen NS Richter, „SZ” z 30 listopada 1995 r., s. 6.
67 Sto, Bald eine Entschädigung? Opfer der Wehrmachtsjustiz. Eine Anhörung, „FAZ” 1995, 

nr 280, s. 6.
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W międzyczasie ważny impuls do dalszej dyskusji na temat ofi ar systemu 

sądowniczego Wehrmachtu wypłynął ze środowisk prawniczych. W przeło-
mowym wyroku Federalnego Trybunału Sprawiedliwości z 16 listopada 1995 
roku sędziowie tego Trybunału napisali: „Reżim narodowosocjalistyczny spo-
wodował perwersję prawa, którą trudno sobie w ogóle wyobrazić. Ówczesna 
praktyka sądownicza charakteryzowała się ekscesywną niepohamowaną skłon-
nością do wydawania wyroków śmierci. Nie bez powodu praktykę tę określa 
się jako zbrodniczą. Choć skorumpowanie sędziów reżimu hitlerowskiego 
było bezprzykładne, zbrodniarze w  sędziowskich togach nie zostali nigdy 
ukarani. Zbrodnicze wyroki Trybunału Ludowego nigdy nie zostały rozli-
czone. Żaden z  sędziów ani prokuratorów nigdy nie został pociągnięty do 
odpowiedzialności. Bezkarni pozostali prawnicy wydający zbrodnicze wyroki 
w sądach specjalnych i polowych. Podejmowane w tym kierunku próby napo-
tykały przeszkody nie do pokonania. […] Zasadniczą winę za ten stan rzeczy 
ponosi praktyka sądownicza Federalnego Trybunału Sprawiedliwości Republiki 
Federalnej i precedensy prawne, które on tworzył. Podejmowane decyzje spo-
tykały się już wówczas z gwałtowną krytyką, którą dziś Federalny Trybunał 
uznaje za słuszną i uzasadnioną”68.

Tym samym Federalny Trybunał Sprawiedliwości po raz pierwszy przyznał 
się do błędu, potępił hitlerowską praktykę sądowniczą i aktywnych wówczas 
prawników. Ubolewał na tym, że odpowiedzialne za tę praktykę osoby nie 
zostały pociągnięte do odpowiedzialności. Dopiero w  1995 roku Federalny 
Trybunał przyznał, że większość powojennych sędziów niemieckich powinna 
zostać skazana na kary za morderstwa popełnione w III Rzeszy.

Rok później w  czasopiśmie prawniczym „Zeitschrift für Rechtspolitik” 
swoje oburzenie wyraziła sędzia Federalnego Sądu ds. Socjalnych Renate Jäger, 
pisząc: „Dzisiejsza praktyka przyznawania odszkodowań za prześladowania 
przez III Rzeszę nie może się przecież kierować wyrokami wynikającymi z pro-
cedur państwa hitlerowskiego. Jak może współczesny system prawny kierować 
się systemami wartości III Rzeszy? Jeśli przez sąd Wehrmachtu został ktoś 
uznany za niegodnego noszenia broni, to do dziś pozbawiony jest prawa do 
odszkodowania za straty na zdrowiu poniesione w trakcie służby frontowej. 
Odszkodowania pozbawiony jest nawet wtedy, gdy szkody te są bezpośrednią 
konsekwencją brutalnych kar wymierzonych mu w więzieniach Wehrmachtu. 
Jeszcze dziś odszkodowania wolno przyznać tylko tym osobom, które skie-
rowano do kompanii karnych. A te kierowano na szczególnie niebezpieczne, 
jeśli nie beznadziejne odcinki frontu. W powojennej interpretacji dopiero od 
tego momentu ofi ara stawała się na powrót żołnierzem i miała prawo do 
świadczeń socjalnych”69.

Oczywiście, wydarzeniom tym sporo miejsca poświęcały media. Na przykład 
Heribert Prantl opublikował w „Süddeutsche Zeitung” artykuł pod znamien-

68 Wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, BGH, 5 STR 52/94, 16.11.1995; 
przedruk: „Neue Juristische Wochenschrift” 1996, nr 3, s. 857. 

69 R. Jäger, Die NS-Militärjustiz und ihre Opfer, „Zeitschrift für Rechtspolitik” 1996,
z. 2, s. 55.
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nym tytułem: Spokojna starość zbrodniarzy (Sanfter Lebensabend für Massenmörder). 
Zwracał w nim uwagę, że rząd Republiki Federalnej płaci corocznie 13 mld 
marek na dodatkowe świadczenia dla byłych żołnierzy Wehrmachtu i ich rodzin, 
z czego 600 mln marek przypada na świadczenia dla niewątpliwych zbrodniarzy 
wojennych. Zdaniem Prantla system ten jest obrazą rzeczywistych ofi ar wojny. 
Osoby skazane wyrokami sądów Wehrmachtu muszą przyglądać się, jak ich 
oprawcy przejadają horrendalne świadczenia rentowe. Oni sami do nich nie 
mają jednak prawa. Prantl wyraził oburzenie nagradzaniem sprawców zbrodni 
w Republice Federalnej i dalszym dyskryminowaniem oraz poniżaniem ich ofi ar70. 

Josef Bockler z  „Frankfurter Allgemeine Zeitung” wskazał na absurdal-
ność tezy, w myśl której dezerterzy narażali swoich towarzyszy na dodatkowe, 
wojenne niebezpieczeństwa. Jak pisze, były to wyjątkowo rzadkie przypadki, 
aby żołnierze uciekali z linii frontu. Tam było to najtrudniejsze i najbardziej 
niebezpieczne. Przypadki dezercji miały najczęściej miejsce podczas urlopu 
i na głębokich tyłach walczącej armii. Również Bockler uważał, że dezerterzy 
w odważny sposób przeciwstawili się reżimowi i powinni bez żadnych dys-
kusji zostać zrehabilitowani71. 

Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” przytaczał też wypowiedzi 
posła Partii Zielonych Völkera Becka, który oskarżał partie chadeckie o niedo-
puszczalne blokownie ustawy rehabilitującej ofi ary sądownictwa Wehrmachtu. 
Ich postawa wynikała – jak mówił – z obawy przed dyskredytacją tych, którzy 
w Wehrmachcie pozostali72. W innym tekście ta sama gazeta przytoczyła również 
poglądy posłów Partii Zielonych. W większości byli oni przekonani, że każdy, kto 
z Wehrmachtu uciekł, postępował słusznie i zasługiwał na pełną rehabilitację73. 

Jak pisała wówczas publicystka „Süddeutsche Zeitung” Alexandra Scheper: 
„Zrozumieć się tego nie da. Niemcy obnoszą się ze swoim Oporem związanym 
z 20 lipca 1944 roku jak ze świętością i z obrażoną miną zaprzeczają jakiej-
kolwiek kolektywnej winie za zbrodnie popełnione podczas II wojny. Ale ci 
sami Niemcy wyzywają jednocześnie od tchórzy i narodowych zdrajców tych 
żołnierzy, którzy odmówili udziału w wojnie Adolfa Hitlera. Wielu wśród nich 
jest przekonanych, że dezerterzy powinni na zawsze pozostać prawomocnie 
skazanymi zbrodniarzami. […] I tak trwa od lat ta niekończąca się, głęboko 
kompromitująca debata”74. 

Przy innej okazji „Süddeutsche Zeitung” pisała o „haniebnej nieudolności 
Bundestagu”, który nie jest w stanie przeprowadzić rehabilitacji niewielkiego 
już dziś kręgu ofi ar sądownictwa wojskowego Wehrmachtu. Winę za ten stan 
gazeta przypisywała posłom chadeckim, których frakcja miała w Bundestagu 
ciągle większość75.

70 H. Prantl, Sanfter Lebensabend für Massenmörder, „SZ” z 3 lutego 1997 r., s. 4.
71 J. Bockler, Seltene Kameraden-Gefährdung durch Desertion, „FAZ” 1997, nr 17, s. 8.
72 [Red.], Beck: Alle NS-Opfer entschädigen, „FAZ” 1997, nr 18, s. 3.
73 [Red.], Grüne: Deserteure ohne Einschränkung rehabilitieren, „FAZ” 1997, nr 100, s. 5.
74 A. Scheper, Das lange Warten der Deserteure. Todesurteile des NS-Regimes gelten immer 

noch – eine peinliche Hypothek, „SZ” z 16 listopada 1996 r., s. 15.
75 [Red.], Zersetzung der Staatsräson, „SZ” z 21 grudnia 1996 r., s. 4.
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Ale w środowisku posłów CDU i CSU byli też politycy jednoznacznie opo-

wiadający się za rehabilitacją ofi ar sądownictwa wojskowego. Za przykład może 
posłużyć Norbert Röttgen, z którym tygodnik „Der Spiegel” przeprowadził 
wywiad. Otóż Röttgen wyrażał w nim przekonanie, że Bundestag zdecydo-
wanie powinien uchylić te wyroki, a III Rzesza nie miała żadnego legalnego 
prawa domagać się posłuszeństwa od swoich żołnierzy. W  tym sensie nie 
zrobili oni nic złego, odmawiając Hitlerowi lojalności. Röttgen przyznawał, 
że większość członków jego frakcji myśli inaczej, ale wyrażał przekonanie, że 
rehabilitacja tej grupy ofi ar w końcu nastąpi76.

Jednak nadzieje jego się nie spełniły. Kilka dni później, 9 maja 1996 roku, 
odbyła się w  tej sprawie kolejna debata parlamentarna. Świadomi swojej 
bezsilności inicjatorzy rehabilitacji ofi ar politycznych wyroków sądownictwa 
Wehrmachtu zaklinali swoich politycznych przeciwników do ustępstw w tej 
sprawie. 

Głos zabrał m.in. Völker Beck stwierdzając, że jest to spór starszych panów. 
Wzywał ich, aby opuścili w końcu okopy II wojny światowej. Dalej mówił, że 
III Rzesza nie miała żadnego prawa żądać lojalności od swoich żołnierzy. Dla 
nas jest jasne, że wszystkie wyroki za odmowę służby wojskowej, osłabianie 
zdolności wojskowych i dezercję są bezprawne. Kto uchylał się od udziału 
w wojnie Adolfa Hitlera, ten postąpił słusznie. A wyrok na niego nigdy nie 
powinien być prawomocny. I  co do tej sprawy wątpliwości być nie może. 
Pamiętać też trzeba, że oprawcy tych ludzi dostają co miesiąc wysokie renty. 
Tę skandaliczną sytuację trzeba w końcu zmienić77.

Wtórował mu partyjny kolega Joseph Fischer z Partii Zielonych. Udowadniał, 
że dyskusja wokół tej sprawy wynika z utrzymującego się przekonania znacz-
nej części społeczeństwa niemieckiego o słuszności sprawy, o którą walczyli 
podczas wojny. Mówił, że ten spór wynika z tragedii przedstawicieli wojen-
nej generacji. Ludzi, którzy często kierując się najlepszymi intencjami, służyli 
zbrodniarzom. I do dziś nie chcą tej prawdy zaakceptować czy w nią uwierzyć. 
Dlatego apelował do nich, by byli w tej dyskusji uczciwi i odważnie przyznali 
się do popełnionych kiedyś błędów. Aby zdobyli się też na uczciwe spojrze-
nie w oczy tym, którzy w pewnym momencie powiedzieli sobie, że nie będą 
uczestniczyli więcej w tej wojnie78.

Inicjatywę uchylenia wyroków politycznych wydanych przez sądy 
Wehrmachtu konsekwentnie wspierała PDS. Jeden z  jej posłów, sam były 
dezerter z  szeregów Wehrmachtu, Gerhard Zwerenz pytał, w  jaki sposób 
ma w  tej izbie wytłumaczyć niektórym panom, że podczas swojej ucieczki 
z Wehrmachtu odczuwał więcej wstydu niż strachu. I  jak ma tym panom 
wytłumaczyć, że kiedy zdezerterował, to odczuwał, co prawda, wielki strach, 
ale wreszcie nie musiał się wstydzić. Stwierdzał, że ci, którzy sprzeciwią się 
inicjatywie uchylenia wyroków, uprawomocnią tylko jeszcze raz zbrodnicze 

76 [Red.], Deserteure, Rechtswidrige Befehle, „Der Spiegel” 1996, nr 19, s. 17.
77 PA-DB, P.p.p. XIII/104, k. 9181.
78 Ibidem, k. 9182.



IV. Zmiana nastawienia do dysydentów III Rzeszy po zjednoczeniu Niemiec256
rozkazy dowódców Wehrmachtu. Odmowa uchylenia tych wyroków jest ponie-
kąd uznaniem działań III Rzeszy, czy nawet przyznaniem im legalności79.

W podobnym tonie podczas tej debaty wypowiadał się Gregor Gysi. Mówił, 
że jeśli wspólnie staniemy na stanowisku, że nie jest to prawnie możliwe, aby 
kogokolwiek zmusić do udziału w zaborczej wojnie, to konsekwencja tego jest 
prosta. Ten, który odmówił udziału w tej wojnie, postępował słusznie i powi-
nien zostać zrehabilitowany. I nie ma tu miejsca na poszukiwanie osobistych 
motywacji. Następnie pozwalając sobie na porównanie stwierdził, że nie ma 
wątpliwości, iż decyzja o  rehabilitacji wszystkich, którzy próbowali uciec 
z NRD była słuszna. Ale zgodnie z ówczesnym prawem NRD ucieczka była 
zbrodnią wymagającą zastrzelenia na gorącym uczynku osoby, która taki krok 
próbowała podjąć. Pytał, czy wszyscy oni działali ze szlachetnych motywów? 
A następnie stwierdzał, że to nieprawda. Można podać wiele takich przy-
kładów, że ucieczkę z NRD podejmowano z osobistych motywów. Niemniej 
jest to całkowicie słuszne, że zostali oni wszyscy zrehabilitowani. A to z tego 
prostego powodu, że NRD nie miała żadnej legitymacji, by ograniczać wolę 
tych ludzi i pozbawiać ich prawa do opuszczania tego kraju80.

Jednak odpowiedź rządzącej partii 9 maja 1996 roku była o tyleż krótka, 
co nieprzejednana. Norbert Geis z CSU próbował kwestie te sprowadzić na 
poziom odpowiedzialności wobec kolegów i oddziałów, w których skazani słu-
żyli. „Tematem dzisiejszej dyskusji jest poczucie odpowiedzialności, a raczej 
jego brak” – twierdził poseł Geis. „I dlatego też partie rządzące nie widzą 
żadnych powodów do generalnego uchylenia wyroków sądów Wehrmachtu”81.

Mimo tak nieprzejednanej postawy posłów chadeckich postulat uchyle-
nia wyroków sądownictwa wojskowego zyskiwał coraz więcej zwolenników. 
Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” donosił, że w środowisku polityków 
Rady Federalnej (Bundesrat) wyraźnie przeważało przekonanie o konieczności 
rehabilitacji tej grupy ofi ar82. W tej kwestii wypowiedział się również 7 listo-
pada 1996 roku Synod Kościoła ewangelickiego (EKD), który jednoznacznie 
wezwał posłów do Bundestagu do uchylenia wyroków. Zdaniem hierarchów 
kościelnych utrzymywanie ich prawomocności jest raczej przykładem kontynu-
owania bezprawia. Wyroki te były wynikiem haniebnej uległości sądownictwa 
wojskowego wobec narodowego socjalizmu, stwierdzono w oświadczeniu83.

Mijały kolejne miesiące zakulisowych, często półprywatnych, rozmów 
w  różnych gremiach parlamentarnych. Przyniosły one rzeczywiście istotne 
zbliżenie stanowisk. Partie rządzące na posiedzeniu Komisji Prawnej wyra-
ziły w końcu zgodę na bezprecedensową w historii niemieckiego Bundestagu 
deklarację, że II wojna światowa była zbrodnią zawinioną przez III Rzeszę. 
Postanowiono również wyrazić współczucie ofi arom wyroków sądów faszy-

79 Ibidem.
80 Ibidem, k. 9185.
81 Ibidem, k. 9183.
82 fr., Ohne eine gerichtliche Entscheidung, Verurteilte nach dem Militärstrafrecht sollen pauschal 
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stowskich i ich rodzinom. CDU nie wyraziła natomiast zgody na rehabilitację 
dezerterów, wychodząc z  założenia, że dezercja również we współczesnym 
świecie jest naganna i podlega karze.

Na kilka dni przed kolejną parlamentarną dyskusją na temat uchylenia 
wyroków Wehrmachtu hamburski „Der Spiegel” opisał losy pochodzącego ze 
Śląska marynarza Rainera Becka. Jego ojciec w czasach Republiki Weimarskiej 
był komendantem policji w Gliwicach. Ten zdeklarowany socjaldemokrata 
i wysoko udekorowany ofi cer utracił swoją posadę natychmiast po dojściu 
hitlerowców do władzy w 1933 roku. Ponieważ jego matka była Żydówką, 
Reinera wyrzucono ze szkoły, a  jego siostrę ze studiów. Kiedy w 1938 roku 
umarł ojciec Reinera, matkę pozbawiono, ze względu na pochodzenie, wszel-
kich świadczeń socjalnych. Młody człowiek zdecydował się na wstąpienie do 
marynarki wojennej. Podczas swojej służby żył w  ciągłej obawie, że wyda 
się jego żydowskie pochodzenie. W końcu, podczas urlopu w Holandii, zde-
zerterował. Skutecznie ukryty przez przyjaciół, przetrwał do końca wojny. 
Po kapitulacji Holandii 5 maja 1945 roku zgłosił się w  całej swojej naiw-
ności do komendanta wojsk kanadyjskich stacjonujących w Amsterdamie. 
Kanadyjczycy nie byli specjalnie zainteresowani jego antyhitlerowskim nasta-
wieniem. Beck został internowany i osadzony razem z  innymi niemieckimi 
jeńcami wojennymi. W ten sposób trafi ł już po wojnie w ręce aparatu sądow-
niczego Wehrmachtu84. W obozie jenieckim niemieccy ofi cerowie postawili 
go przed sądem wojennym i oskarżyli o dezercję. Rozprawa nie trwała nawet 
godziny, a zespół sędziowski nad wymierzeniem mu kary śmierci nie zasta-
nawiał się nawet pięciu minut85. 

Po potwierdzeniu wyroku przez przebywającego również w niewoli gene-
rała niemieckiego samorząd obozowy zwrócił się do kanadyjskiego komen-
danta z prośbą o wydanie karabinów w celu przeprowadzenia egzekucji; prośba 
została spełniona. Najmniejszy sprzeciw z  ich strony powstrzymałby kana-
dyjskich strażników przed wykonaniem wyroku. Ale egzekucja nikogo nie 
interesowała i Reinera Becka rozstrzelał 13 maja 1945 roku niemiecki plu-
ton egzekucyjny z kanadyjskich karabinów86. W 1955 roku siostra marynarza 
złożyła doniesienie do prokuratury na sędziego Köhna, który skazał Becka 
na karę śmierci. Ten pochodzący z Rostocku sędzia zrobił w międzyczasie 
w Republice Federalnej błyskotliwą karierę. Nic więc dziwnego, że sędziowie 
poświadczyli jego niewinność87. 

W tym samym numerze „Der Spiegel” znajduje się inny artykuł poświę-
cony rehabilitacji ofi ar sądownictwa wojskowego. Opór przed rehabilitacją 
dezerterów autor tłumaczył przede wszystkim względem na innych członków 
Wehrmachtu, którzy do końca pozostali w armii88. 

84 [Red.], Im Interesse der Manneszucht, „Der Spiegel” 1997, nr 20, s. 72.
85 Ibidem, s. 68. 
86 Ibidem, s. 74. 
87 Ibidem, s. 68. 
88 [Red.], Tür auf, Todesurteil, „Der Spiegel” 1997, nr 20, s. 66.
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Do kolejnej debaty w  sprawie uchylenia hitlerowskich wyroków, przed 

którą posłowie chadeccy i  liberalni zgodzili się na daleko idące ustępstwa, 
doszło 15 maja 1997 roku. Zaakceptowano ustawę wyrażającą szacunek wobec 
ofi ar sądownictwa Wehrmachtu. Z ustawy nie wynikały jednak żadne kon-
krety i nikogo ona nie rehabilitowała. Partie lewicowe dalekie były jednak 
od euforii, ubolewając nad tym, że koalicja rządząca nie potrafi ła do końca 
wyciągnąć wniosków ze skutków II wojny światowej. 

Podczas dyskusji plenarnej w Bundestagu Völker Beck z Partii Zielonych 
mówił, że wypracowany przez Komisję Prawną Bundestagu kompromis jest 
haniebny i tak też oceniony zostanie przez historię. Nam nie chodziło o wyklę-
cie całej generacji żołnierzy Wehrmachtu, o co się nas pomawia. Chcieliśmy 
natomiast jasnej deklaracji Bundestagu, że żołnierze ci walczyli w złej sprawie 
i że stali po złej stronie. Tej prawdy nie da się im zaoszczędzić. Wypracowany 
kompromis ogranicza rehabilitację ofi ar sądownictwa wojskowego. Następnie 
przypominał, że Bundestag bez żadnych oporów uchylił podobne komuni-
styczne wyroki z Waldheim, ponieważ uznał ich nieważność. I obecność wśród 
skazanych autentycznych zbrodniarzy nie odgrywała żadnej roli. Procesom 
tym odmówiono formalnych podstaw i legalności. Wtedy nikt przeciwko tej 
regulacji nie protestował. Mówił, że jest to skandal, iż do dziś mierzy się inną 
miarą zbrodnie faszystowskie i komunistyczne89.

Swój żal wyraził również Gerhard Zwerenz z PDS stwierdzając, że kto 
nigdy nie zerwał z III Rzeszą, kto usiłował prowadzić tę wojnę jak najdłużej, 
ten posiada w tym kraju prawa do wszystkich świadczeń socjalnych i rento-
wych. Natomiast ci, którzy sprzeciwili się tej wojnie, są do dziś w Republice 
Federalnej Niemiec prawomocnie skazanymi kryminalistami. To jest w  jego 
przekonaniu niewyobrażalny skandal90.

Posłom lewicowym odpowiedział Eckhart von Klaeden z CDU. Znowu 
posługiwał się argumentami, które od lat czterdziestych nie uległy zmianie: 
„W  czasie wojny nasz naród stracił część swoich najlepszych ludzi. Pamięć 
o nich nie może być przez ową regulację prawną w żaden sposób naruszona 
i nie będzie naruszona”91.

Podobny pogląd głosił Norbert Geis z CSU. Mówił, że coraz częściej sły-
szy się zarzut, że generalna rehabilitacja dezerterów oznaczałby postawienie 
w stan oskarżenia tych, którzy walczyli do końca. A przynajmniej oznaczałaby 
uznanie ich za nieudaczników, którzy w latach 1933–1945 stanęli po niewła-
ściwej stronie. Absolutnie nie można na to pozwolić. Nie wolno nam obrażać 
honoru żołnierzy, którzy do końca wypełniali swój obowiązek. Żołnierzy, któ-
rzy z poczucia obowiązku narazili się na cierpienia, rany, niewolę, czy nawet 
utratę życia. Ich honoru nie wolno nam urazić. Wręcz przeciwnie, to  im 
należy się nasz głęboki szacunek. Nie można również dopuścić do tego, aby 
sądownictwo Wehrmachtu uznane zostało za instrument terroru. To byłoby 

89 PA-DB, P.p.p. XIII/176, k. 15822.
90 Ibidem, k. 15824.
91 Ibidem, k. 15826.
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niesłuszne i oburzające. Natomiast wiadomo, jak wielu dezerterów uciekło 
z armii, ponieważ wcześniej złamali prawo i chcieli uniknąć kary. Z tego też 
powodu generalna rehabilitacja dezerterów jest nie do przyjęcia92.

W dyskusji zabrał głos Wolfgang von Stetten z CDU, który złożył pisemne 
oświadczenie. Zostało ono dołączone do protokołu posiedzenia plenarnego. 
Von Stetten napisał m.in., że w rozmowach o byłych sędziach Wehrmachtu 
należy się wystrzegać wyższości, ponieważ nie mamy znajomości ówczesnego 
prawa i  ówczesnej sytuacji. Naturalnie, wydali oni wiele wyroków o  cha-
rakterze terrorystycznym. Ale w zdecydowanej większości były one uczciwe 
i zgodne z prawem. Natomiast niedopuszczalne jest kreowanie dezerterów na 
dysydentów i bohaterów. Badania bowiem dowodzą, że tylko bardzo nieliczni 
zasługują na to miano. W pełni natomiast uzasadnione są protesty milionów 
żołnierzy. Wytrzymali do końca, dbali o rannych i ratowali innym życie. I teraz 
ma ich spotkać taka wdzięczność ze strony ojczyzny?93.

Ponieważ partie chadecko-liberalne miały w tym czasie większość parla-
mentarną, przegłosowanie ustawy po ich myśli nie stanowiło większego pro-
blemu. Ale też nie zawierała ona, oprócz gołosłownych deklaracji, żadnych 
konkretów w kwestii uchylenia wyroków sądownictwa Wehrmachtu. 

Ustawa z maja 1997 roku była też rozczarowaniem dla wielu przedsta-
wicieli mediów. Albert Schäffer z „Frankfurter Allgemeine Zeitung” określił 
ją jako mały krok na kamienistej drodze. Był też przekonany, że uchwała nie 
zakończyła debaty. Paradoksalnie, posłowie do Bundestagu wyrazili przeko-
nanie, że wyroki sądownictwa niemieckiego Wehrmachtu były bezprawiem. 
Ale stwierdzono jednocześnie, że te wyroki, które z punktu widzenia współ-
czesnego prawa zostałyby również zasądzone, nie mogą być uchylone. Przede 
wszystkim klauzula była wymierzona w dezerterów, ponieważ czyn ten rów-
nież w Republice Federalnej zagrożony jest karą94.

Dyskusje na temat uzupełnienia jej o konkretne zapisy zaczęły się toczyć 
nieomal na drugi dzień. Trwały prawie kolejny rok i znalazły wyraz w debacie 
parlamentarnej 4 marca 1998 roku. 

Zapewne ku zdumieniu posłów lewicowych wielkim orędownikiem gene-
ralnego uchylenia prawie wszystkich wyroków sądów hitlerowskich okazał się 
ówczesny minister sprawiedliwości dr Edzard Schmidt-Jortzig z FDP. W wystą-
pieniu w  Bundestagu zwrócił on uwagę na znaczenie uchylenia wyroków 
z perspektywy stosunków polsko-niemieckich. Przypominał, że wtedy ciągle 
jeszcze były prawomocne wyroki śmierci wykonane na 36 polskich obroń-
cach Poczty Polskiej w Gdańsku w 1939 roku. Podobnie jak dziesiątki tysięcy 
innych wyroków wydanych przez sądy hitlerowskie na obywateli polskich. 
Wyroki te, z punktu widzenia obowiązującego wówczas prawa w Niemczech 
Federalnych, ciągle obowiązywały. Minister Schmidt-Jortzig zwracał też uwagę, 

92 Ibidem, k. 15818–15819.
93 Ibidem, k. 15833.
94 A. Schäffer, Ein kleiner Schritt auf einem steinigen Weg Kompromiß über Wehrmachtsdeser-

teure. Kein Schlußstrich, „FAZ” 1997, nr 113, s. 5.



IV. Zmiana nastawienia do dysydentów III Rzeszy po zjednoczeniu Niemiec260
że Bundestag 25 stycznia 1985 roku uznał, co prawda, Trybunał Ludowy za 
instrument terroru, jednak nie uchylił wszystkich jego wyroków. Minister 
Schmidt-Jortzig widział również i w tym obszarze konieczność korekt i gene-
ralnego uchylenia wyroków95.

Problem prawomocnych wyroków Trybunału Ludowego był tematem 
wystąpienia posłanki SPD Herty Däubler-Gemelin. Zwróciła ona jednocześnie 
uwagę, że sugestia partii prawicowo-liberalnych, by każdy wyrok sądu hitle-
rowskiego badać z osobna, nie zawsze jest satysfakcjonującym rozwiązaniem. 
Herta Däubler-Gemelin przypomniała historię żydowskiego kupca dr. Karla 
Goldmanna z Berlina. Otóż został on przez Trybunał Ludowy, na podstawie cał-
kowicie nieprawdziwego pomówienia o szpiegostwo, skazany na karę śmierci 
i  zamordowany 11 stycznia 1943 roku w więzieniu Plötzensee. W  latach 
sześćdziesiątych syn Goldmanna zwrócił się do sądu w  Berlinie z  prośbą 
o rehabilitację ojca. Sprawa została rzeczywiście wznowiona. Sędziowie uchy-
lili karę śmierci, ale skazali ponownie nieżyjącego już od dwudziestu lat 
Goldmana na pięć lat więzienia. Uznali bowiem, że zdrada i  szpiegostwo 
wszędzie uchodzą za zbrodnię. Rodzina dr. Karla Goldmanna nie mogła się 
pogodzić z tym wyrokiem i wystąpiła do wyższej instancji o jego uniewinnie-
nie. Ale Sąd Apelacyjny (Kammergericht) w swoim wyroku z 1966 roku uznał, 
że Goldmann rzeczywiście był szpiegiem. Sędziowie tym razem bez zastrze-
żeń przejęli argumentację Trybunału Ludowego i uznali jego wyrok za prawo-
mocny. Sąd Apelacyjny w 1966 roku stwierdził, że kara pięciu lat więzienia 
dla Goldmanna jest niedopuszczalnie niska i  zmienił wyrok na dożywocie. 
Kiedy w połowie lat osiemdziesiątych część wyroków Trybunału Ludowego 
została przez Bundestag uchylona, kolejna, nowa ustawa już nie objęła dr. 
Goldmanna, ponieważ był skazany na podstawie poprzedniego powojennego 
prawa. Rodzina zwróciła się w  tej sprawie do Komisji Prawnej Bundestagu. 
I dopiero wtedy dr Goldmann został przez Bundestag specjalną uchwałą uła-
skawiony96. Takich absurdalnych sytuacji miało być, zdaniem posłanki Herty 
Däubler-Gemelin, więcej. Dlatego prosiła posłów do Bundestagu o zniesienie 
tych zawstydzająco haniebnych (beschämender Schandfl eck) wyroków dla pań-
stwa niemieckiego97.

W podobnym duchu wypowiadał się Völker Beck z Partii Zielonych. Podczas 
debaty mówił, że jest to w najwyższym stopniu żenujące, iż Bundestag dopiero 
w 1998 roku zajmuje się generalną likwidacją wyroków hitlerowskich. To jest 
niedopuszczalne, że większość tych wyroków ciągle ma prawomocny charak-
ter i że na podstawie obecnego prawodawstwa nie mogą być one uchylone98.

Beck prosił również posłów do Bundestagu, by z generalnej klauzuli uchy-
lającej faszystowskie wyroki nie wykluczali dezerterów. Powstałyby w ten spo-
sób nowe niesprawiedliwości. A przecież hitlerowskie bezprawie nie może 

95 PA-DB, P.p.p. XIII/221, k. 20203.
96 Ibidem, k. 20197.
97 Ibidem, k. 20198.
98 Ibidem.
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być sankcjonowane przez współczesne państwo prawa. Powinno nam zależeć 
by tym ofi arom przywrócić honor. Jesteśmy to winni zarówno im, jak i  ich 
rodzinom – przekonywał Völker Beck99.

W omawianej debacie parlamentarnej z 4 marca 1998 roku Norbert Geis 
z CSU kategorycznie jednak wypowiedział się przeciwko możliwości rehabili-
tacji dezerterów. W wystąpieniu nie podarował sobie też drwin pod adresem 
SPD stwierdzając, że w czasach koalicji socjalliberalnej kwestia uchylenia naro-
dowosocjalistycznych wyroków nie była w ogóle podejmowana. W 1974 roku 
kanclerz Helmut Schmidt w imieniu rządu Niemiec Zachodnich oświadczył, 
że ten rozdział w historii Niemiec jest zamknięty100. Wówczas 19 grudnia 
1974 roku poseł partii CSU Fritz Wittmann ponownie zwracał uwagę socjal-
liberalnemu rządowi Niemiec na konieczność uchylenia wyroków Trybunału 
Ludowego. Wtedy odpowiedział mu sekretarz stanu w Urzędzie Kanclerskim, 
że prawna rehabilitacja osób skazanych wyrokami faszystowskimi jest zakoń-
czonym procesem i nie ma potrzeby wracać do tej sprawy101. 

Krytyka posła Norberta Geisa wydaje się bez wątpienia słuszna. Pamiętać 
trzeba, że w ramach tego „zakończonego procesu” dziesiątki tysięcy obywa-
teli polskich pozostawało, w  świetle prawa obowiązującego w Niemczech 
Zachodnich, prawomocnie skazanymi zbrodniarzami. 

Sytuacja prawna obywateli polskich skazanych wyrokami hitlerowskimi 
miała się zmienić dopiero po kolejnej debacie parlamentarnej, kiedy zdecy-
dowano się na uchylenie wyroków wydanych na podstawie słynnego prawa 
karnego dla Polaków. A więc tych rozporządzeń, które swego czasu wpro-
wadzono z  inicjatywy Franza Schlegelbergera. Uchylono je dopiero 28 maja 
1998 roku, co jest również przyczynkiem do dyskusji nad kulturą polityczną 
Niemiec Zachodnich.

Debata parlamentarna 28 maja 1998 roku nie była specjalnie burzliwa, 
ponieważ partie prawicowe wyraziły już wcześniej zgodę na generalne anu-
lowanie poważnej części wyroków sądów hitlerowskich. Jedynym spornym 
punktem w dyskusji była kwestia generalnego uchylenia wyroków wydanych 
za dezercję z Wehrmachtu i zdradę wojny. Nie pojawiły się w niej specjalnie 
nowe wątki. Jednym z najbardziej zaangażowanych zwolenników ich rehabi-
litacji był i tym razem Gerhard Zwerenz z PDS. W swoim wystąpieniu udo-
wadniał absurdalność żądania partii prawicowych konsekwentnie domagają-
cych się osobnego rozpatrywania każdego wyroku za dezercję. 

Jako dowód nonsensowności tego postulatu Zwerenz przytoczył wydarzenie ze 
stycznia 1943 roku po Stalingradem, kiedy to bezpośrednio przed samą kapitulacją 
dowództwo 6. Armii zdecydowało się na zamordowanie 364 wcześniej skazanych 
na karę śmierci żołnierzy. To trzeba sobie wyobrazić – mówił. W tym momencie

99 Ibidem, k. 20199.
100 Schmidt sam był skazany za Wehrkraftzersetzung i niewiele zrobił w kierunku uchy-

lenia tych wyroków. Zob. K. Kuhlmann, D. Kurbjuweit, K. Wiegrefe, Eine Aura der Stärke, 
„Der Spiegel” 2008, nr 50, s. 62.

101 PA-DB, P.p.p. XIII/221, k. 20193.
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nie było już prawie w ogóle ludzi zdolnych do noszenia broni. Ale mimo to 
zmobilizowano poważną liczbę żołnierzy, by rozstrzelali swoich własnych kole-
gów. Pytał, według jakiego klucza będzie się dzisiaj rozstrzygać, którzy spośród 
wówczas zamordowanych skazanych kierował się osobistymi motywacjami, 
a którzy z nich sprzeciwiali się dowództwu z politycznych przesłanek? W jego 
przekonaniu ustawa, która ma zostać przegłosowana, oznacza kolejne dzielnie 
ofi ar na te lepsze i gorsze, i tworzenie nowych obszarów niesprawiedliwości102.

Przeciwko tej regulacji opowiadała się również minister sprawiedliwo-
ści miasta Hamburga dr Lore Maria Peschel-Gutzeit z SPD, która 28 maja 
1998 roku również brała udział jako przedstawicielka Bundesratu w debacie 
parlamentarnej. W imieniu Bundesratu wyraziła dezaprobatę dla wyłączenia 
dezerterów z generalnej klauzuli uchylającej wyroki sądów hitlerowskich103.

Mimo protestów przedstawiciele partii prawicowych pozostali w tej sprawie 
niewzruszeni. Posłanka CDU Sigrun Löwisch przestrzegała, że ustawa nie może 
być wymierzona przeciwko żołnierzom niemieckim, którzy walczyli podczas 
ostatniej wojny do samego końca. Nie może sugerować, że ich postawa była 
niewłaściwa. Tak wielu z nich poległo dla ojczyzny i cierpiało później w obo-
zach jenieckich. I dlatego należy im się nasz wielki szacunek – stwierdziła104.

Natomiast Norbert Geis powtarzał już wielokrotnie wyartykułowane sta-
nowisko swojej partii, że wyroki przeciwko dezerterom mogą być uchylone 
tylko wtedy, gdyby kierowała nimi polityczna motywacja. Aby to ustalić, każdy 
z tych wyroków musi być zbadany i osobno uchylony105.

Uchwalona 28 maja 1998 roku zdecydowaną większością głosów ustawa 
miała historyczny wymiar, ponieważ uchylała większość wyroków sądownictwa 
hitlerowskiego. Określała szczegółowo kilkadziesiąt rozporządzeń, na podsta-
wie których wydane wyroki zostały anulowane. Do najważniejszych kategorii 
czynów należała odmowa służby wojskowej oraz Wehrkraftzersetzung. I nie jest 
nadużyciem stwierdzenie, że dopiero 28 maja 1998 roku obrażanie Adolfa 
Hitlera przestało być zbrodnią zagrożoną karą śmierci. Ustawa pozostawiała 
jednak w mocy wiele zapisów prawnych, które z dzisiejszej perspektywy są 
całkowicie niezrozumiałe. Prawomocne zostały na przykład wyroki nie tylko 
za dezercję czy zdradę wojny, ale nawet za małżeństwo bez zgody przełożo-
nych wojskowych czy poddanie się wrogowi106. 

Niezrozumiały natomiast jest brak zainteresowania polskich mediów uchy-
leniem kilkudziesięciu tysięcy prawomocnych wyroków ciążących na obywa-
telach polskich skazanych w czasie wojny. Przypuszczalnie jedynym tekstem, 
jaki się ukazał, był artykuł w „Gazecie Wyborczej” Rehabilitacja 50 000 dezer-
terów z Wehrmachtu. Przywrócić honor skazanym. O  uchylonych wyrokach na 
obywateli polskich nie wspominano w  nim w  ogóle, podając jednocześnie

102 PA-DB, P.p.p. XIII/238, k. 21953.
103 Ibidem, k. 21956.
104 Ibidem, k. 21957.
105 Ibidem, k. 21948.
106 Ibidem, k. 23741.
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nieprawdziwą wiadomość, że 50 000 dezerterów zostało rzekomo zrehabili-
towanych107.

Re a s u m u j ą c :  Atmosfera dyskusji na temat postrzegania dysydentów 
po zjednoczeniu Niemiec przypominała podobne debaty toczone w  latach 
pięćdziesiątych. Z tą różnicą, że zwolennicy poszanowania ludzkiej godności 
i wolności byli znacznie silniejsi, a politycy tkwiący w myśleniu mieszczącym 
się w modelu Subject Culture coraz bardziej pozbawieni poparcia społecznego.

Przeciwnicy rehabilitacji widzieli w  dezerterach zagrożenie dla ich 
towarzyszy, przemilczając, że dezercje zazwyczaj miały miejsce na tyłach. 
Argumentowano, że we wszystkich armiach na świecie dezercja jest karana, 
nie wspominając, że prawie zawsze w krajach zachodnich karana jest więzie-
niem. Przekonywano, że rehabilitacja spowoduje demoralizację Bundeswehry 
i ośmieszenie Wehrmachtu108. Niezwykła była również wola utrzymania pra-
womocności kilkudziesięciu tysięcy wyroków politycznych wydanych na oby-
wateli polskich podczas II wojny światowej109. 

Pojawiał się argument stary, ale po zjednoczeniu Niemiec coraz częściej 
powtarzany, że rehabilitacja przeciwników reżimu hitlerowskiego jest oskar-
żeniem sędziów Wehrmachtu. A mieli oni być, zdaniem niektórych posłów, 
wzorem uczciwości i rzetelności110 . Rzeczywiście wydaje się, że opór przed 
rehabilitacją ofi ar sądownictwa hitlerowskiego wynikał z  silnych wpływów 
środowisk prawniczych. Główny przeciwnik rehabilitacji, poseł CSU Norbert 
Geis, nie przez przypadek wywodził się z tego środowiska. 

W różnych gremiach Bundestagu przekonywująco argumentowano na rzecz 
spełnienia kryteriów modelu Participant Culture. Twierdzono, że państwo nie 
ma prawa zmuszać człowieka do popełniania przestępstw. Wręcz przeciwnie, 
każdy obywatel ma moralny obowiązek sprzeciwu wobec zbrodni, jeśli takie 
zarządzone zostaną przez państwo. Jeden z posłów na plenum Bundestagu 
zwracał uwagę, że utrzymywanie tych wyroków jest aktem legalizacji zbrod-
niczych działań III Rzeszy111. 

Podczas debat nad uchyleniem wyroków III Rzeszy zwracano uwagę na 
absurdalność sytuacji prawnej w Republice Federalnej. Wywodzących się ze 
społecznych elit bojowników, związanych z próbą zamachu 20 lipca 1944 roku, 
dawno zrehabilitowano. Natomiast prostym żołnierzom ciągle odmawiało się 
prawa do sprzeciwu wobec reżimu hitlerowskiego, choć w  jednym i drugim 
wypadku w podobny sposób świadomie działali na szkodę tegoż reżimu. Jeden 
z zaproszonych prawników zwracał uwagę, że to fundamentalistyczno-legali-

107 [Red.], Rehabilitacja 50  000 dezerterów z Wehrmachtu. Przywrócić honor skazanym, 
„Gazeta Wyborcza” 1998, nr 125, s. 10. Na potrzeby niniejszej pracy przeprowadziłem 
kwerendę w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Polityce”, „Wprost” i „Angorze”. 

108 PA-DB, Dok. par. XIII/1147/40, k. 26, [Jürgen Schreiber].
109 PA-DB, P.p.p. XIII/221, k. 20203.
110 PA-DB, P.p.p. XIII/176, k. 15819, [poseł Norbert Geis].
111 PA-DB, P.p.p. XIII/104, k. 9182, [poseł Gerhard Zwerenz].
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styczne myślenie jest groteskowe i niekonsekwentne112. Tym samym radykal-
nie podważał zasady wynikające z modelu Subject Culture, przypisujące elitom 
szczególne prawa w społeczeństwie. 

Dyskusja na temat rehabilitacji ofi ar sądownictwa hitlerowskiego była spo-
rem światopoglądowym i  świadectwem utraty atrakcyjności modelu Subject 
Culture. Zgodnie z nim państwo do realizacji własnego interesu miało prawo 
ignorować elementarne prawa pojedynczych obywateli. Coraz więcej posłów 
do Bundestagu uważało, że wolność i godność osobista jest ważniejsza niż 
ślepe podporządkowanie się państwu i jego bliżej nieokreślonym elitom. 

Uchylenie pierwszej części wyroków sądownictwa wojskowego ustawą 
z  28 maja 1998 roku było symptomem i wyrazem tej ewolucji. Ewolucji, 
która zgodnie z założeniami metodologicznymi tej pracy była odwzorowaniem 
rosnącej atrakcyjności modelu Participant Culture w społeczeństwie Republiki 
Federalnej; uchylenie wyroków było jednocześnie funkcją zmiany nastawienia 
do dawnych przeciwników reżimu hitlerowskiego. 

Ale ustawa ta okazała się również kompromisem, który godził kulturę poli-
tyczną realiów i kulturę polityczną symboli. Uchylała wyroki, lecz nie postawiła 
w  stan oskarżenia sądownictwa Wehrmachtu. Rehabilitowała wielką liczbę 
żołnierzy i osób cywilnych skazanych przez najróżniejsze sądy III Rzeszy za 
przestępstwa polityczne, a poprzez utrzymanie wyroków za dezercję i zdradę 
wojny nie pozostawiła dawnym żołnierzom i  ich rodzinom prawa do wiary 
w słuszność ich postawy wobec hitlerowskiego państwa.

112 PA-DB, Dok. par. XIII/1147/40, k. 90, [Traugott Wulfhorst].



Zanim upadł Mur Berliński, kwestia rehabilitacji dezerterów była już od 
kilku lat tematem publicznych debat. Toczyły się one zwłaszcza przy okazji róż-
nych inicjatyw obywatelskich, takich jak stawianie pomników dezerterom, które 
budziły szczególne opory w środowiskach weteranów i żołnierzy Bundeswehry. 

Przełomowym momentem w tej dyskusji był skandal, do którego doszło 
w Mannheim w listopadzie 1992 roku podczas uroczystości związanych z dniem 
poległych. W  trakcie obchodów głos zabrał przewodniczący Federalnego 
Stowarzyszenia Ofi ar Narodowosocjalistycznego Wojskowego Wymiaru 
Sprawiedliwości Ludwig Baumann. W  przemówieniu domagał się również 
uczczenia 20 000 dezerterów zamordowanych przez sędziów Wehrmachtu. 
Podczas jego wystąpienia obecna tam delegacja Bundeswehry demonstracyjnie 
opuściła uroczystość. Heiko Schneider, komendant garnizonu Bundeswehry 
w Mannheim, oświadczył później, że przemówienie Baumanna było „obrazą 
tradycji Wehrmachtu”1.

Po tym wydarzeniu Baumann złożył ofi cjalną skargę na dowódcę okręgu 
wojskowego Bundeswehry w Mannheim. Po kilku miesiącach otrzymał odpo-
wiedź, która stanowiła kolejny ważny krok w procesie zmiany nastawienia 
społeczeństwa niemieckiego do tego problemu. Ministerstwo Obrony uznało, 
że dezerterzy z Wehrmachtu mają prawo być również honorowani na ofi cjal-
nych uroczystościach organizowanych przez Bundeswehrę. Tym samym na 
dezerterach przestało ciążyć oskarżenie o zdradę narodową2.

Dyskusje na temat rehabilitacji nie traciły na aktualności. Toczyły się 
zarówno na płaszczyźnie publicystycznej, jak i naukowej. Gwałtowne spory 

1 W. Wette, Deserteure der Wehrmacht rehabilitiert. Ein exemplarischer Meinungswandel in 
Deutschland (1980–2002), „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft” 2004, nr 4, s. 513; zob. 
także: [Red.], Deserteure tief Gedemütigt, „Badische Zeitung” 1993, nr 272, s. 10.

2 Stanowisko to zostało określone na płaszczyźnie parlamentarnej. Wiceminister obrony 
Michaela Geiger poinformowała w ofi cjalnym dokumencie parlamentarnym (Archiwum 
Bundestagu – Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages [dalej: PA-DB], Druk XII/665 
z 19 stycznia 1994 r.), że podczas uroczystości z okazji dnia poległych czcić należy wszyst-
kie ofi ary działań wojennych, w  tym również dezerterów. Stanowisko to potwierdzone 
zostało w liście Ministerstwa Obrony do Ludwiga Baumanna z 21 stycznia 1994 r. (Sygn.
Fü S  I 14). Sprawa została opisana również: E. Stengel, Wehrmacht-Deserteure gelten nicht 
mehr als Verräter. Urteil über die 30.000 Fahnenfl üchtigen in der NS-Zeit hat sich gewandelt, 
„Badische Zeitung” 1994, nr 43, s. 6. 
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dotyczyły zarówno postaw dezerterów, jak i oceny militarnych konsekwencji 
ich czynu. Coraz głośniej domagano się uznania ich za uczestników Oporu 
w III Rzeszy. Do 1995 roku na terenie RFN zrodziło się ponad 60 inicjatyw 
postawienia pomników dezertera, co świadczy o sile tego ruchu3.

Kwestia rehabilitacji dezerterów z Wehrmachtu była jednak w suwerennej 
kompetencji Bundestagu. Po wieloletnich dyskusjach udało się uchylić mocą 
ustawy w maju 1998 roku znaczną część wyroków sądownictwa Wehrmachtu. 
Jednak świadomie z jej dobrodziejstw wykluczono m.in. dezerterów. Jak powie-
dział Ludwig Baumann w jednym z wywiadów: „Początkowo w procesie legi-
slacyjnym w 1998 roku wydawało się, że dezerterzy też przejdą, ale zostali 
usunięci z listy w przeddzień głosowania”4. Ich rehabilitacja wydawała się bez-
nadziejna wobec nieprzejednanego stanowiska partii chadeckich i liberalnych.

Jesienią 1998 roku zarysowała jednak nowa sytuacja, kiedy wybory do 
czternastej kadencji Bundestagu wygrała koalicja SPD i Partii Zielonych. Nowy 
rząd pod kierunkiem Gerharda Schrödera z SPD i  Joschki Fischera z Partii 
Zielonych założył sobie w umowie koalicyjnej obowiązek rehabilitacji dezer-
terów i zapewnienia im odszkodowań. Jednak z tego zapisu rządząca koalicja 
nie wywiązywała się bardzo długo. SPD była partią ludową i wielu jej człon-
ków było żołnierzami Bundeswehry. I okazało się, że nawet SPD nie odważyła 
się w pierwszych latach swych rządów drażnić tą sprawą swoich wyborców. 
Przypuszczalnie przeciwko tej regulacji był nawet ówczesny kanclerz z ramie-
nia SPD Gerhard Schröder5.

Za obywatelską platformę interesów dezerterów uważało się w tym cza-
sie Federalne Stowarzyszenie Ofi ar Narodowosocjalistycznego Wojskowego 
Wymiaru Sprawiedliwości (Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz) którego 
przewodniczącym był Ludwig Baumann. W miarę upływu czasu coraz większa 
była irytacja jego i  jego towarzyszy bezczynnością nowej, lewicowej koalicji 
rządzącej. Ten brak odwagi partii lewicowych, by wziąć na siebie uchylenie 
wyroków za dezercję, jest znaczącym przykładem obaw przed elektoratem 
przywiązanym do tradycji mieszczących się w modelu Subject Culture.

Zniecierpliwiony tą sytuacją Ludwig Baumann zwrócił się do Demokratycznej 
Partii Socjalistycznej z prośbą o pomoc i ponowienie inicjatywy ustawodawczej 
mającej na celu rehabilitację dezerterów. Jego sugestie znalazły wśród posłów 
tej partii wiele zrozumienia. Stąd też PDS zgłosiła 19 marca 2001 roku jako 
własną inicjatywę ustawodawczą ten sam projekt ustawy, który w poprzed-
niej kadencji Bundestagu opracowała SPD i który został wówczas odrzucony 
przez koalicję chadecko-liberalną6.

3 W. Wette, Deserteure der Wehrmacht rehabilitiert..., s. 508. O  sytuacji dysydentów 
w Niemczech pisał w  tym czasie Wojciech Pięciak – zob. W. Pięciak, Kiedyś podejrzani, 
dziś podejrzani, opozycja antyhitlerowska w III Rzeszy, „Rzeczpospolita” 2000, nr 84, s. D5.

4 L. Baumann, Zehn Monate in der Todeszelle, w: Kriegsverrat. Vergangenheitspolitik in Deutsch-
land. Analysen, Kommentare und Dokumente einer Debatte, J. Korte, D. Heilig (Hrsg.), Berlin 
2011., s. 35.

5 PA-DB, Protokół posiedzenia Komisji Prawnej [dalej: P.p.KP] XVI/98, k. 19, 53.
6 PA-DB, Druk XIV/5612. 
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PDS w uzasadnieniu projektu ustawy rehabilitującej dezerterów i innych 

skazanych wyrokami politycznymi odwołała się do słabości ustawy z 1998 
roku. Posłowie PDS zwracali uwagę na techniczne trudności związane z wery-
fi kacją wyroków za dezercję, których ustawa ta się domagała. W większości 
wypadków procedury takie były bowiem całkowicie niemożliwe ze względu 
na niekompletne akta sądowe z  tych czasów. PDS zwracała też uwagę, że 
żyjące jeszcze ofi ary hitlerowskiego sądownictwa wojskowego postrzegają 
wznowienie dochodzeń w ich sprawie jako poniżające. Według zapisu ustawy 
z  1998 roku dezerterzy po sześćdziesięciu latach jeszcze raz mieli udo-
wadniać, że nie są zbrodniarzami. Autorzy inicjatywy ustawodawczej pod-
kreślali, że procedury weryfi kacyjne wyroków są wobec tych ofi ar wysoce
niestosowne7.

Pierwsza debata w  tej sprawie na forum Bundestagu w nowej, czterna-
stej kadencji odbyła się 10 maja 2001 roku. W  imieniu inicjatorów ustawy 
wystąpiła Evelyn Kenzler z PDS. Wyraziła wdzięczność i uznanie Völkerowi 
Beckowi i Hercie Däubler-Gemelin za starania na rzecz rehabilitacji dezer-
terów. Evelyn Kenzler wyjaśniała, że inicjatywa ustawodawcza PDS wynikła 
z prośby przewodniczącego Baumanna. Miał on wyrażać frustrację z powodu 
niezrozumiałej ewolucji światopoglądowej w SPD, która po wygranych wybo-
rach zrezygnowała z zamiaru przeprowadzenia generalnej rehabilitacji dezer-
terów. Evelyn Kenzler przekonywała zebranych posłów, że nie można z  tą 
sprawą dłużej czekać, ponieważ każdy dzień zwłoki obraża osoby, które nie-
gdyś wykazały się bohaterską postawą. Tym bardziej że chodzi tu o  grupę 
starych, schorowanych osób8.

Evelyn Kenzler zwracała uwagę, że nowa regulacja prawna miałaby dotyczyć 
również kilku tysięcy żołnierzy niemieckich, którzy odmówili udziału w wojnie 
Adolfa Hitlera i przeszli na stronę aliantów. Można by wręcz powiedzieć, że 
ryzykując życiem, zmienili zły kierunek na ten właściwy. Ich działania godne 
są najwyższego uznania, ponieważ były wymierzone w największą zbrodnię 
w historii ludzkości. Według posłanki Kenzler w 2001 roku żyło jeszcze około 
200 osób, które regulacja miałaby objąć. Kenzler wyraziła przekonanie, że 
Bundestag zdobędzie się w końcu na ich rehabilitację9.

Poseł Völker Beck z Partii Zielonych podzielił w pełni pogląd PDS. Uznał 
sposób potraktowania dezerterów i  ich rodzin po wojnie za skandaliczny. 
Podkreślał, że Partia Zielonych od lat domaga się ich rehabilitacji10. W swoim 
wystąpieniu w Bundestagu Beck przypomniał, że przez dziesiątki lat rodziny 
pomordowanych ofi ar były nie tylko pozbawione świadczeń socjalnych, ale 
również towarzysko i  społecznie dyskryminowane; postrzegane jako okryci 
hańbą zdrajcy. Dlatego ich rehabilitacja jest tak ważna11.

7 Ibidem.
8 PA-DB, Protokół posiedzenia parlamentarnego [dalej: P.p.p.] XIV/167, k. 16410.
9 Ibidem, k. 16409.

10 Ibidem, k. 16410.
11 Ibidem, k. 16411.
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Partie prawicowo-konserwatywne nie podjęły tego dnia w  parlamencie 

żadnej dyskusji. W ich imieniu pisemne oświadczenie złożył natomiast poseł 
CDU Bernd Wilz. Stwierdził w nim, że frakcja CDU/CSU nie zgadza się na 
inicjatywę ustawodawczą PDS, a ustawa z  1998 roku szła i  tak za daleko, 
i  już wówczas wielu posłów nie wyrażało na nią zgody. Poseł Wilz powtó-
rzył w  swoim piśmie różne wielokrotnie przytaczane argumenty przeciwko 
rehabilitacji dezerterów, m.in. że kierowali się głównie prywatnymi moty-
wami, a  pod koniec wojny Wehrmacht toczył walkę, w  której stawką była 
egzystencja państwa. Osłaniał również ewakuację ludności cywilnej z  Prus 
Wschodnich, która cierpiała z  rąk Armii Czerwonej mordy, gwałty i  gra-
bieże. Porzucenie swoich towarzyszy w takiej sytuacji jest czynem okrutnym. 
Uchylenie owych wyroków podważyłoby sens militarnego wysiłku żołnie-
rzy Wehrmachtu, którzy szlachetnie walczyli do końca12, kierując się poczu-
ciem obowiązku, które nie miało nic wspólnego z  popieraniem faszyzmu. 
Potępianie wszystkich żołnierzy Wehrmachtu i przypisanie im niskich pobu-
dek jest niezgodne z  prawdą historyczną. Dlatego też rozwiązania, które 
rodzą tego rodzaju sugestie, frakcja CDU/CSU bezwzględnie odrzuca. Poseł 
Bernd Wilz zwracał też uwagę, że w  propozycji ustawy wysuniętej przez 
PDS mowa jest o wypłaceniu odszkodowań rodzinom dezerterów. A to mia-
łoby spowodować poważne, trudne do oszacowania obciążenia fi nansowe
dla budżetu państwa13.

Do protokołu zostało również dołączone stanowisko partii SPD, które 
przedstawiła posłanka SPD Margot von Renesse. Oświadczała w nim, że ini-
cjatywa ustawodawcza PDS nie jest warta papieru, na którym została zapi-
sana. Dlatego jedyne co można z nią zrobić, to ją odrzucić14. 

Jednak wcześniej nikt w  SPD nie zauważył, że inicjatywa ustawodaw-
cza PDS była identycznym powtórzeniem wcześniejszej ustawy SPD w  tej 
sprawie w poprzedniej kadencji. W  ten sposób SPD postawiła się w wyjąt-
kowo niezręcznej sytuacji, ponieważ zażądała odrzucenia swojego własnego, 
wcześniejszego projektu. Skądinąd nieporozumienie to jest interesującym 
przykładem, w  jaki sposób manipulowano problemem uchylenia wyroków 
na dezerterach i  jednocześnie jak bardzo był to temat drażliwy. Tym razem 
i  SPD ugięła się przed kulturą polityczną realiów społeczeństwa niemiec-
kiego, z  którą związane były oczekiwania dawnych żołnierzy Wehrmachtu
i ich rodzin. 

Plenum Bundestagu 10 maja 2001 roku przekazało inicjatywę ustawodaw-
czą PDS do kilku komisji Bundestagu, które miały się do niej ustosunkować. 
Propozycja rehabilitacji dezerterów nie znalazła poparcia Komisji Pracy i Spraw 
Socjalnych (Arbeit und Sozialordnung), która na posiedzeniu 27 czerwca 2001 
roku głosowała za jej odrzuceniem. Podobne negatywne stanowisko zajęła 
debatująca zresztą w  tym samym dniu Komisja Praw Człowieka i  Pomocy 

12 Ibidem, k. 16417.
13 Ibidem, k. 16418.
14 Ibidem, k. 16417.
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Humanitarnej (Menschenrechte und humanitäre Hilfe)15. Partia SPD została wier-
nie przy swoim zdaniu, niechętnemu rehabilitacji dezerterów.

Po długich wewnętrznych sporach sprawa wróciła na plenum Bundestagu 
ponownie 31 stycznia 2002 roku. Tradycyjnie w  imieniu partii prawicowo-
-konserwatywnych głos zabrał Norbert Geis; przesunął jednak punkt ciężkości 
argumentacji. Tym razem przestrzegał przede wszystkim przed postawieniem 
w stan oskarżenia byłych sędziów hitlerowskich, którzy te wyroki wydawali, 
co według niego miało być wielką niesprawiedliwością16.

Rehabilitację dezerterów Geis zrównał z postawieniem ówczesnym sędziom 
zarzutu o wydawanie wyjątkowo niesprawiedliwych wyroków, a nawet łama-
nie prawa. Na forum Bundestagu poseł pytał, w jaki sposób zamierza się 
bronić czci tych sędziów, ponieważ na ich obrazę nie można się w  żadnym 
wypadku zgodzić. Dlatego uważa uchylenie tych wyroków za wykluczone. 
I chciałby jeszcze raz prosić posłów, by nie zmieniali regulacji, którą wypra-
cowano w 1998 roku w spokoju. Była ona mądra i słuszna17.

Po tym wystąpieniu Völker Beck zwrócił się bezpośrednio do swojego 
przedmówcy, by zwrócił honor tym nielicznym dezerterom, którzy przeżyli 
rok 1945. By zwrócił honor tym, którzy przez dziesiątki lat byli w Niemczech 
Zachodnich poniewierani i marginalizowani. Ludziom, którzy musieli żyć ze 
świadomością swoich rzekomo popełnionych zbrodni i  którzy na każdym 
kroku wyzywani byli od zdrajców narodu18.

Poseł Beck zarzucał, że dziesiątki lat w ten sposób traktowano w Republice 
Federalnej ludzi zasługujących tylko na szacunek. Ludzi, którzy odmówili 
III Rzeszy posłuszeństwa i w  ten sposób czynnie przeciwstawili się wojnie, 
którzy odmówili obrony Auschwitz i Treblinki. Odmówili lojalności państwu, 
które codziennie posyłało tysiące niewinnych ludzi do komór gazowych. To 
państwo nie miało prawa żądać posłuszeństwa i lojalności od swoich żołnie-
rzy. Dlatego wyroki przeciwko nim były oczywistym bezprawiem: „Ich reha-
bilitacja będzie dla tych nielicznych, którzy jeszcze żyją, wielką satysfakcją. 
Powinniśmy im zwrócić nie tylko honor, ale powinni oni dostać odszkodo-
wanie w pieniądzach”. Zwracając się do Norberta Geisa, mówca nawoływał 
„by otworzył swojej serce i zrobił wobec tych ofi ar ludzki gest”19.

Inicjatywy ostatecznej rehabilitacji dezerterów ponownie broniła Evelyn 
Kenzler z  PDS mówiąc, że jej partia  przypomniała w  zasadzie tylko ini-
cjatywę ustawodawczą SPD z  czasów, kiedy partia ta była w  opozycji. Po 
1998 roku, kiedy SPD objęła władzę w Niemczech, sądziliśmy, że sprawa 
ta zostanie załatwiona szybko i bez problemów. Ale ku naszemu zdumieniu 
nic w tej kwestii się nie dzieje. Cieszę się – mówiła Kenzler – że zmusiliśmy 
SPD do jakiegoś działania. To jest hipokryzja, aby z jednej strony brać udział

15 PA-DB, Druk XIV/8114.
16 PA-DB, P.p.p. XIV/218, k. 21418.
17 Ibidem.
18 PA-DB, P.p.p. XIV/218, k. 21419.
19 Ibidem.
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w uroczystościach ku czci ofi ar faszyzmu i jednocześnie pozwalać na to, aby 
ofi ary tego reżimu dalej były traktowane w kategoriach prawomocnie skaza-
nych zbrodniarzy. To jest politycznie nieodpowiedzialne i skandaliczne. Dla 
ratowania honoru tych ofi ar chętnie pozwolę się obrzucić obelgami przez 
moich politycznych adwersarzy20.

Posłanka Kenzler wyrażała nadzieję, że w obecnej kadencji koalicji SPD 
i Partii Zielonych uda się w końcu przekonać posłów do uznania wyroków 
na dezerterach za bezprawne. Prosiła, by Bundestag w końcu jednoznacznie 
określił działanie tych ludzi za odważne i słuszne, a czyn ich za zasługujący 
na szacunek i uznanie21.

W imieniu rządzącej SPD głos zabrał tym razem poseł Alfred Hartenbach, 
zapewniając, że wolą SPD jest uregulowanie tej kwestii. Jego wypowiedź była 
równie emocjonalna. Zwracał uwagę, że zadaniem państwa prawa jest zadbać, 
aby tym ludziom zaoszczędzona została droga do sądów, gdzie musieliby znowu 
patrzeć w oczy swoim katom i podawać im ręce, a zwłaszcza droga do pro-
kuratury odbierana jest przez dawnych dezerterów jako szczególna tortura22. 

Kilka tygodni później, 20 lutego 2002 roku, koalicja rządowa SPD i Partii 
Zielonych przedstawiła własny projekt anulowania wyroków za dezercję. 
W  inicjatywie tej interesująca była propozycja pozostawienia w mocy, i tym 
razem, kilku kategorii czynów obłożonych hitlerowskimi wyrokami. Obok 
takich oczywistych aktów kryminalnych, jak plądrowanie, rabunek i znęcanie 
się nad żołnierzami niższymi rangą, SPD zdecydowała się utrzymać w mocy 
wyroki za najbardziej polityczny akt, jakim była zdrada wojny. Jak napisali 
autorzy projektu ustawy: „anulowanie tych wyroków bez ich ponownego roz-
patrzenia wydaje się nieodpowiedzialne […]. Pomimo że czyny miały miejsce 
podczas wojny zaborczej, nie widzimy żadnego powodu, dla którego mieliby-
śmy skazanych rehabilitować”23.

Odmowa rehabilitacji żołnierzy skazanych z  paragrafu za zdradę wojny 
stała się natychmiast przedmiotem ostrego sporu. Doszło do niego na kolej-
nym plenarnym posiedzeniu Bundestagu, na którym dyskutowano propozycję 
rehabilitacji ofi ar sądownictwa Wehrmachtu. Odbyło się ono 28 lutego 2002 
roku, a sprawę tę podniosła Christina Schenk z PDS, wyrażając ubolewanie 
z powodu braku zgody SPD na rehabilitację ofi ar skazanych za zdradę wojny 
na podstawie paragrafu 57 KSVVO. Przypomniała, że na podstawie tego para-
grafu mordowano najczęściej ludzi za godne podziwu czyny o  charakterze 
politycznym. Co więcej, za ten czyn można było oskarżonego skazać wyłącz-
nie na karę śmierci. Sprawą tą Bundestag powinien się pilnie zająć i również 
to grono ofi ar uhonorować, podczas gdy koalicja SPD i Partii Zielonych po 
objęciu rządów na tak długo zapomniała o sprawie rehabilitacji dezerterów24.

20 PA-DB, P.p.p. XIV/218, k. 21421.
21 Ibidem, k. 21420.
22 Ibidem, k. 21416.
23 PA-DB, Druk XIV/8276.
24 PA-DB, P.p.p. XIV/221, k. 21983.
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Inicjatywę ustawodawczą SPD zdecydowanie potępiły opozycyjne teraz 

partie prawicowo-liberalne. W  ich imieniu głos zabrał poseł Jürgen Gehb 
z CDU, który powtarzał dobrze wszystkim znane argumenty. I on podkre-
ślał, że planowana ustawa stanowi niedopuszczalne oskarżenie pod adresem 
sędziów Wehrmachtu, spośród których wielu było wzorami uczciwości25. 
Natomiast Norbert Geis z CSU przywoływał również wielokrotnie wcześniej 
powtarzane argumenty o  rzekomej nielojalności, jakiej dopuścić się mieli 
dezerterzy wobec swoich kolegów frontowych26.

Völker Beck z Partii Zielonych podczas debaty 20 lutego 2002 roku prze-
konywał, że celem ustawy nie jest oskarżanie sędziów Wehrmachtu, wśród 
których, być może, niektórzy rzeczywiście starali się o uczciwe wyroki. Mówił, 
że nie zamierza też potępiać żołnierzy, którzy w Wehrmachcie wytrwali do 
końca. Ale nie chce, aby dezerterów wyzywano dalej od tchórzy. Prosił, aby 
uświadomiono sobie, ilu żołnierzy pozostało w Wehrmachcie tylko z  tchó-
rzostwa. Żołnierzy, którzy bynajmniej nie chcieli bronić komór gazowych 
w Auschwitz czy marszów śmierci, podczas których w bezwzględny sposób 
mordowano więźniów na oczach niemieckiej ludności cywilnej27.

Poseł Beck odniósł się też do często przywoływanego argumentu, jakoby 
dezerterzy szkodzili ucieczką swoim oddziałom. A przecież istota Oporu pole-
gała na politycznym i militarnym szkodzeniu reżimowi. Gdyby przyjąć punkt 
widzenia przeciwników rehabilitacji dezerterów, to trzeba by uznać wszystkie 
akty Oporu za kryminalne. Ale jeśli żołnierz podczas dezercji zastrzelił swo-
jego kolegę, to wyrok na niego za morderstwo na podstawie regulacji prawnej 
nic nie traci na aktualności28.

W  trakcie debaty okazało się, że swoje poglądy na kwestię rehabilita-
cji dezerterów diametralnie zmieniła posłanka Margot von Renesse z SPD. 
W wystąpieniu sięgnęła po argumenty wręcz emocjonalne. Uznała, że dezer-
terzy stali się ofi arami ideologii zbrodniczego reżimu: „sędziowie, którzy 
wydawali te haniebne wyroki, byli tylko »przebrani« w  stroje obowiązujące 
w sądach. Z procesami sądowymi, w sensie ich rozumienia w państwach prawa, 
te akty terroru nie miały nic wspólnego. Wyroki tych rzekomych sędziów były 
wyrazem niepohamowanej żądzy niszczenia i zaślepienia ideologią III Rzeszy, 
były wyłącznie demonstracją pogardy dla ludzi”29. 

Dyskusję na ten temat zamknął wiceminister sprawiedliwości dr Eckhard 
Pick z SPD. Przyznał, że procedury powtórnej weryfi kacji wyroków na byłe 
ofi ary reżimu mogą być upokarzające, a wszystkie wyroki za dezercję powinny 
być z mocy ustawy uchylone. Czasy hitlerowskie były najciemniejszym okre-
sem w  historii Niemiec i  ustawa uchylająca kolejne wyroki faszystowskie 
będzie ważnym aktem odcięcia się od tamtych wydarzeń30. Trzeba dodać, 

25 PA-DB, P.p.p. XIV/221, k. 21978.
26 Ibidem, k. 21980.
27 Ibidem.
28 PA-DB, P.p.p. XIV/221, k. 21981.
29 Ibidem, k. 21976.
30 Ibidem, k. 21984.
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że wystąpieniu ministra towarzyszyły złowrogie okrzyki posłów chadeckich 
i  liberalnych. Wypominali mu głośno, że weterani Wehrmachtu też płaczą, 
kiedy słyszą jego słowa31. 

Rezultatem tego plenarnego posiedzenia Bundestagu było ponowne przeka-
zanie sprawy do komisji parlamentarnych, które miały zaopiniować inicjatywę 
ustawodawczą. Na ich forach posłowie partii prawicowych konsekwentnie 
opowiadali się przeciwko planowanej ustawie. Tak było przy głosowaniu na 
posiedzeniu Komisji Obrony32 i Komisji Praw Człowieka33. 

Za opracowanie końcowej rekomendacji dla plenum Bundestagu odpo-
wiedzialna była Komisja Prawna. W wyniku pełnych emocji obrad tego gre-
mium podjęto decyzję o przeprowadzeniu w tej sprawie kolejnego publicznego 
wysłuchania ekspertów, którzy poproszeni zostali o wcześniejsze przedłożenie 
pisemnych stanowisk w kwestii uchylenia wyroków na dezerterów34.

O złożenie ekspertyzy partie lewicowe poprosiły Güntera Knebla. Na 
posiedzeniu Komisji Prawnej reprezentował on środowiska kościelne i przy-
pomniał stanowisko Synodu Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego, który już 
kilka lat wcześniej zajął w sprawie dezerterów jednoznaczną postawę. Knebel 
stwierdzał, że ten, kto odmawiał udziału w zbrodniach, zasługuje na szacu-
nek. Natomiast sytuacja prawna, w której utrzymywane są w mocy wyroki 
za dezercję jest absurdalna. Tym bardziej że zbrodniczy charakter reżimu 
hitlerowskiego jest dla wszystkich oczywisty. Odmowa udziału w zbrodni nie 
może być zatem aktem podlegającym karze35.

Podkreślił także, że z punktu widzenia Kościoła ewangelickiego dezercja 
była rodzajem działań opozycyjnych wymierzonych w  reżim. Można tylko 
ubolewać, że jak dotąd, przy okazji obchodów związanych z wydarzeniami 
20 lipca 1944 roku, dezercja nie została we właściwy sposób uhonorowana. 
Inicjatywy współuczestnictwa dezerterów w  takich obchodach spotykały się 
zawsze z brakiem zrozumienia36. Zdaniem Knebla Jednoznaczna deklaracja 
Bundestagu stanowiłaby uznanie słuszności decyzji podjętych wówczas przez 
dezerterów i miałaby dla tych środowisk wielkie znaczenie. Decyzji, które 
były konsekwencją uświadomienia sobie zbrodniczego charakteru reżimu37.

Günter Knebel napisał również, że decyzja, jaką podejmie Bundestag, 
„będzie świadectwem politycznej dojrzałości społeczeństwa niemieckiego. 
Będzie kryterium tego, jak dalece zdystansowało się ono od militaryzmu i czy 
stało się ono już społeczeństwem obywatelskim”38.

Profesor Peter Steinbach w piśmie do Komisji Prawnej Bundestagu wyra-
ził przekonanie, że nastał w końcu czas, by w pełni respektować i szanować 

31 Ibidem.
32 PA-DB, Dok. par. XIV/466/14, k. 1.
33 PA-DB, Dok. par. XIV/466/16, k. 1.
34 PA-DB, Dok. par. XIV/466/19, k. 37.
35 PA-DB, Dok. par. XIV/466/22, k. 53.
36 Ibidem, k. 52.
37 Ibidem, k. 54.
38 Ibidem, k. 50.
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dezerterów. Dezercja w  żadnym wypadku nie była aktem tchórzostwa, sta-
nowiła duże ryzyko dla dezertera, wymagała wielkiej odwagi i konsekwencji. 
W jej wyniku prawdopodobieństwo utraty życia było wyjątkowo wysokie. Nie 
wolno zapominać, że wielu przeciwników reżimu siłą zmuszono do noszenia 
munduru Wehrmachtu. Odczuwali to jako poniżenie, ponieważ widzieli w nim 
symbol terroru wobec własnego społeczeństwa, jak i zagrożenie dla innych 
narodów. W  ostatnich miesiącach wojny coraz więcej ludzi zdawało sobie 
sprawę, że rozkazy decydentów III Rzeszy zmuszają ich do popełniania zbrodni, 
a  od odpowiedzialności za nie nie będą mogli się w  przyszłości uchylić39.

Wyroki przeciwko dezerterom nie miały służyć wymierzaniu sprawiedli-
wości, tylko zastraszaniu innych – podkreślał profesor Steinbach. Były więc 
instrumentem terroru. Kary wymierzane za mniej lub bardziej dowiedzioną 
próbę dezercji pozostawały bez żadnego związku z ewentualną szkodą, jaką 
oskarżony mógł wyrządzić militarnej sile Wehrmachtu. Represje były nie-
proporcjonalne i  nie miały żadnego uzasadnienia. Reżim zrobił z  sędziów 
katowskich pachołków. Za to, że dali się tak skorumpować, można ich tylko 
głęboko i jednoznacznie potępić40.

Przekonywał, jak nieprawdziwe są zarzuty pod adresem dezerterów, jakoby 
narażali swoich kolegów na niebezpieczeństwo. Nigdy taki przypadek nie 
został udowodniony, ale taka argumentacja jest ulubionym stereotypem tych, 
którzy służyli do końca aparatowi zbrodni. Nie jest mu też znany przypadek, 
aby jakiś dezerter stworzył zagrożenie dla ludności cywilnej. Wręcz przeciw-
nie, żołnierze ci przyłączali się do kolumny uciekinierów, którym wielokrotnie
pomagali41. Żołnierze niemieccy byli stawiani w niebezpiecznych sytuacjach nie 
przez dezerterów, tylko przez nieodpowiedzialne kierownictwo Wehrmachtu. 
Wobec tego całkowicie nieprawdziwy jest argument, że dezerterzy szkodzili 
sytuacji na froncie. Można by powiedzieć, że było przeciwnie42.

Bezsens sytuacji polegał na tym, że w Niemczech służba w Wehrmachcie 
była czymś oczywistym i godnym szacunku. Odmawiających udziału w wojnie 
spotykała dezaprobata i ostracyzm. Musieli tłumaczyć się ze swojej dezercji, 
która w powszechnym społecznym odczuciu była postrzegana jako akt nie-
moralny i niegodny43. Trzeba sobie dopiero uświadomić, jak wielka niespra-
wiedliwość i krzywda spotkała tych ludzi już po wojnie. Zdaniem profesora 
Steinbacha wyroki na dezerterów powinny być bezwzględnie uchylone44.

Podobnie widział problem dr Norbert Haase z  Saskiej Fundacji Miejsc 
Pamięci (Stiftung Sächsische Gedenkstätten). Opracował ekspertyzę jednoznacz-
nie obalającą żądania prawicowych elit politycznych. (Według nich warun-
kiem rehabilitacji dezertera musi być powtórne przebadanie akt sądowych 
z czasów wojny i wyjaśnienie prawdziwych motywacji jego ucieczki.) Norbert 

39 Ibidem, k. 63.
40 Ibidem, k. 64.
41 Ibidem, k. 63.
42 Ibidem, k. 64.
43 Ibidem, k. 62. 
44 Ibidem, k. 64.
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Haase powoływał się na doświadczenia pracowników muzeów działających 
przy dawnych obozach koncentracyjnych. Otóż mieli oni zgodnie potwier-
dzać, że konfrontacja dawnych ofi ar z miejscami, wydarzeniami czy osobami 
kojarzonymi z  doznanymi cierpieniami jest dla większości wielkim przeży-
ciem. Takie sytuacje prowadzą do wstrząsów psychicznych, a nawet kryzy-
sów osobowości. Ustawodawca nie może świadomie narażać dawnych ofi ar 
na takie sytuacje. Tym bardziej że ograniczona liczba dokumentów z tamtego 
okresu i  tak wyklucza poważne badania ówczesnych wyroków45. Dr Haase 
zwrócił uwagę na niedorzeczność sytuacji, w  której zbrodnicze, stworzone 
w III Rzeszy, regulacje prawne zachowują dalej moc sprawczą w Niemczech 
Zachodnich. Dlatego z  całym zdecydowaniem apelował o  generalne
uchylenie wyroków46.

Poglądów tych nie podzielali eksperci partii prawicowych, również popro-
szeni o ich pisemne przedstawienie. Jednym z nich był profesor Franz Seidler 
z Uniwersytetu Bundeswehry w Monachium. I  tym razem w  bardzo emo-
cjonalnym tonie sprzeciwiał się możliwości uchylenia wyroków ciążących na 
dezerterach. Profesor Seidler pytał w swoim tekście, czy zamiarem ustawo-
dawcy jest przedstawienie sądów wojskowych Wehrmachtu jako instytucji ter-
roru politycznego? Czy ta nowa ustawa ma być wyrazem przekonania posłów 
Bundestagu, że dezercja była rodzajem Oporu? Czy ma być wyrazem poglądu, 
że ścigana przez prawo dezercja była legalnym aktem wymierzonym w  rze-
komo zbrodniczy Wehrmacht? Czy w końcu zamiarem ustawodawcy jest być 
może ośmieszenie całej społeczności, która kiedyś tworzyła Wehrmacht?47.

Koncepcja uchylenia wyroków nie zawsze cieszyła się też w  tym czasie 
entuzjastycznym poparciem mediów. W przeddzień publicznego przesłuchania 
w Komisji Prawnej Bundestagu na łamach „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 
ukazał się artykuł pióra Rainera Blasiusa na temat planów rehabilitacji dezer-
terów. Stwierdzał on m.in., że w kręgach SPD, Partii Zielonych i PDS zapano-
wała wielka tęsknota za legendą, jakoby dezercja była jedyną możliwą formą 
Oporu dla prostego człowieka. Miała być rzekomo formą protestu przeciwko 
zbrodniczemu systemowi III Rzeszy i jej biurokracji, a także formą przeciwsta-
wiania się wojnie, której celem była eksterminacja innych narodów. Zdaniem 
Blasiusa rzeczywiście motywacjami takimi kierowali się pojedynczy dezerte-
rzy, ale uogólnianie takiej postawy w stosunku do wszystkich żołnierzy, któ-
rzy uciekli z Wehrmachtu, jest nadużyciem. Dlatego autor artykułu sprzeci-
wiał się zdecydowanie interpretowaniu dezercji jako najwyższej politycznej 
cnoty. W projekcie tej ustawy Blasius upatrywał również potępienia milionów 
żołnierzy niemieckich, którzy wytrwali na frontach II wojny do końca. Nie 
widział podstaw, by traktować ich jako politycznych nieudaczników, którzy 
bezmyślnie i ślepo słuchali przedstawicieli elit III Rzeszy. Uznał za niespra-
wiedliwe postrzeganie milionów żołnierzy Wehrmachtu jako zbrodniarzy. 

45 Ibidem, k. 48.
46 Ibidem, k. 46.
47 Ibidem, k. 57.
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A  takie sugestie miał zawierać, zdaniem Blasiusa, projekt ustawy o  rehabi-
litacji dezerterów48.

Publiczne przesłuchanie zwołane przez Komisję Prawną Bundestagu odbyło 
się w 24 kwietnia 2002 roku. Nie wniosło ono żadnych nowych aspektów do 
sprawy, było raczej powielaniem wielokrotnie już przytaczanych argumentów.

Güther Knebel, przedstawiciel środowisk ewangelickich, relacjonował na 
posiedzeniu Komisji Prawnej swoje spostrzeżenia z pierwszych spotkań z ofi a-
rami sądownictwa wojskowego. Mówił o swoim zdumieniu, kiedy po raz pierw-
szy usłyszał o upokorzeniach, drwinach, niechęci, jakie te ofi ary musiały znosić 
od własnych rodzin i znajomych; podkreślił, że te mechanizmy społecznego 
ostracyzmu utrzymują się do dziś49. Dezerterami byli najczęściej prości żołnie-
rze, którzy zdobyli się na odwagę, by przeciwstawić się straszliwej władzy, jaką 
była III Rzesza. Decyzje te dojrzewały w nich po konfrontacji ze zbrodniami, 
jakich dopuszczał się Wehrmacht. Mogli się spodziewać, że ich czyn po wojnie 
spotka się z powszechnym uznaniem. Stało się jednak inaczej50. Nie krył swo-
jego oburzenia, że dezerterzy muszą do dziś walczyć o swoją rehabilitację51.

Ekspertem partii prawicowych był profesor Armin Steinkamm z Uniwer-
sytetu Bundeswehry w Monachium. Podjął on kolejną próbę kryminalizacji 
dezerterów, pomawiając ich o  najróżniejsze przestępstwa, jakich mieli się 
dopuścić podczas ucieczki. Twierdził również, że dezercja wynikała najczę-
ściej z obawy przed odpowiedzialnością za wcześniejsze, kryminalne czyny52. 
Natomiast profesor Franz Seidler wyrażał swoje obawy wobec niebezpie-
czeństw, jakie miały wynikać z  ewentualnego generalnego uchylenia wyro-
ków na dezerterów. Przekonywał, że wszystkie armie świata opierają się na 
tych samych regułach, w myśl których żołnierze wykonują polecenia ofi cerów, 
a wypadki łamania tej zasady są surowo karane. Uchylenie wyroków wyda-
nych na dezerterów miałoby być wstrząsem dla Bundeswehry i podważeniem 
podstawowych zasad jej funkcjonowania53.

Podczas posiedzenia Komisji Prawnej doszło do konfl iktu między profeso-
rem Seidlerem a Ludwigiem Baumannem. Określił on książki Seidlera jako per-
wersyjną manipulację rzeczywistością. Jego wywody, zdaniem Baumanna, mają 
niczym nieskrywany faszystowski charakter, a  przykłady przytaczane przez 
profesora Seidlera w jego pracach są żenujące. Dla kogoś, kto przeszedł przez 
obozy koncentracyjne, te wywody są po prostu nie do zniesienia54. Ludwig 
Baumann domagał się także uchylenia wyroków za zdradę wojny. Próba krymi-
nalizowania zdrady zbrodniczej wojny nie mieści się przecież w żadnej logice55.

48 R. Blasius, Die Tugend der Fahnenfl ucht, Die Verklärung von Wehrmachtdeserteuren geht 
an der historischen Wirklichkeit vorbei, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 2002, nr 95, s. 12. 

49 PA-DB, P.p.KP XIV/126, k. 7. 
50 Ibidem, k. 8.
51 Ibidem, k. 7.
52 Ibidem, k. 2.
53 Ibidem, k. 6.
54 Ibidem, k. 22.
55 Ibidem, k. 15.
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Członkowie Komisji Prawnej Bundestagu zebrali się kolejny raz kilka tygo-

dni po publicznym przesłuchaniu ekspertów. Do spotkania doszło 15 maja 
2002 roku. Argumenty ekspertów nie przekonały wszystkich posłów cha-
deckich. Wielu z nich trwało przy swoich poprzednich przekonaniach. Poseł 
Norbert Geis dalej nawoływał posłów, by głosowali przeciwko tej ustawie. 
Udowadniał, że wyrządzi ona krzywdę dawnym sędziom Wehrmachtu, którzy 
wydawali niegdyś te wyroki; przypominał, że do sądownictwa wojskowego 
przenosili się prawnicy, którzy w innych dziedzinach wymiaru sprawiedliwości 
nie byli gotowi zaakceptować wywieranej na nich presji56. Jednak w Komisji 
Prawnej czternastej kadencji partie lewicowe miały większość i wbrew woli 
posłów prawicowych CDU/CSU bez trudu przegłosowały wniosek o zareko-
mendowanie tej ustawy plenum Bundestagu57.

To decydujące posiedzenie plenarne Bundestagu, na którym postanowiono 
przyjąć ustawę o generalnej rehabilitacji dezerterów, odbyło się 17 maja 2002 
roku. Jak można było się spodziewać, podczas debaty znowu doszło do kon-
frontacji nieprzejednanych stanowisk.

Zdecydowanym orędownikiem nowej regulacji prawnej okazał się wicemi-
nister sprawiedliwości Eckhard Pick z SPD. Mówił o dotychczasowej praktyce 
weryfi kacyjnej wyroków na dezerterach jako niezwykle kłopotliwej i upokarza-
jącej ofi ary; o wyjątkowych wypadkach, kiedy po pięćdziesięciu latach udało się 
odnaleźć kopie wyroku sądów Wehrmachtu. Podkreślił bardzo trudne poszu-
kiwania, ponieważ w  ostatnich miesiącach wojny w  ogóle nie wystawiano
takich dokumentów, podczas gdy ofi ary ubiegające się o rehabilitację zobowią-
zane były do podania dokładnych informacji – gdzie akt dezercji miał miej-
sce, imiona i nazwiska osób, które w tym wydarzeniu uczestniczyły, nazwisko 
przełożonego i  sędziego. Oczywiście, im starsze były ofi ary wyroków, tym 
trudniej było im sobie przypomnieć te wszystkie szczegóły58.

Minister Pick powrócił również do nieuchylonych dotąd wyroków z para-
grafów: 63 – samowolne opuszczenie bronionego stanowiska, 64 – naruszenie 
dyscypliny wojskowej ze strachu, 85 – tchórzostwa i 150 – z powodu mał-
żeństwa bez zgody wojskowych przełożonych. Osoby skazane na ich pod-
stawie uchodzą w  świetle prawodawstwa współczesnych Niemiec ciągle za 
prawomocnie skazanych zbrodniarzy. Jest to precedens w  cywilizowanych 
państwach prawa. Również te grupy ofi ar muszą zostać zrehabilitowane. 
Bundestag ostatecznie musi oświadczyć, że ich działania nie miały ani cha-
rakteru kryminalnego, ani nie były niehonorowe59. Następnie minister Pick 
stwierdził, że ustawa, która dzisiaj będzie głosowana, jest spóźniona o 50 lat. 
Mimo to jest konieczna. Należy więc zadbać solidarnie, aby została przegłoso-
wana w sposób dla ofi ar satysfakcjonujący, ponieważ jesteśmy im to winni60.

56 PA-DB, P.p.KP XIV/128, k. 27.
57 Ibidem, k. 28.
58 PA-DB, P.p.p. XIV/237, k. 23740.
59 Ibidem, k. 23741.
60 Ibidem.
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Posłanka Evelyn Kenzler z PDS po raz kolejny podniosła sprawę wyro-

ków za zdradę wojny, których koalicja SPD i Partii Zielonych nie zgodziła się 
uchylić. Domagała się od rządu Gerharda Schrödera rzeczowego wyjaśnienia. 
Jej zdaniem jest całkowicie niezrozumiałe, że liczna grupa ofi ar ma być ciągle 
jeszcze dyskryminowana. Z tego paragrafu mordowano ludzi, którzy zdecydo-
wali się walczyć we francuskim ruchu oporu z bronią w ręce przeciwko faszy-
zmowi. Posłanka Kenzler przekonywała, że zdrada wojny prowadzonej przez 
Adolfa Hitlera jest z moralnego punktu widzenia aktem zasługującym tylko 
na szacunek, oznaczała bowiem porzucenie agresora i wystąpienie w obronie 
strony zaatakowanej. Rehabilitacja również tej grupy ofi ar jest konieczna61.

Przekonywała, że osoby skazane z paragrafu 57 przyczyniały się do szyb-
szego zakończenia zbrodniczej wojny. Ich czyn miał w ten sposób obiektywną 
wartość. Ofi ary wyroków kierowały się najczęściej uczciwymi i szlachetnymi 
zamiarami. Trzeba było niezwykłej odwagi, aby mając świadomość grożącej 
kary śmierci, sprzeciwić się tej wojnie. Trzeba też pamiętać, że system hitle-
rowskiego sądownictwa wojskowego był instrumentem terroru, który miał tej 
machnie zapewnić sprawną realizację agresywnych planów. Działania sędziów 
były aktami terroru i ich wyroki nie noszą żadnych znamion legalności62.

Posłanka Margot von Renesse z SPD nie podjęła dyskusji na temat ofi ar ska-
zanych za zdradę wojny, ale zgodziła się z posłanką Kenzler, że wyroki sądow-
nictwa wojskowego były oczywistym bezprawiem. Sędziowie nie interesowali
się faktycznym stanem rzeczy, a oskarżeni nie mieli prawa do obrony. Podczas 
dochodzeń oskarżeni byli bici i torturowani. Te procesy ze sprawiedliwością 
nie miały nic wspólnego63.

W obronie sędziów Wehrmachtu zdecydowanie wystąpili posłowie partii 
konserwatywnych. Już nieomal tradycyjnie głos przeciwko tej ustawie zabrał 
Norbert Geis. O sędziach Wehrmachtu w kontekście planowanej ustawy mówił 
w następujący sposób: „Uchylenie wyroków jest jednoznaczne z oskarżeniem 
niemieckich sędziów i prokuratorów. Jest posądzeniem ich, że wydawali wyroki 
w niewłaściwy sposób. Jest to wobec tych prawników daleko posunięta nie-
sprawiedliwość. Pamiętajcie o  tym. Powinniśmy mieć respekt przed tymi 
ludźmi, którzy w tamtych trudnych czasach starali się wydawać sprawiedliwe 
i uczciwe wyroki”64.

Podobnie w obronie hitlerowskich sędziów wystąpił poseł CDU Jürgen 
Gehb. Mówił: „Byli też sędziowie, którzy decyzje podejmowali zgodnie ze swoim 
sumieniem, sędziowie, którzy nie mają sobie nic do zarzucenia. Zbiorowe 
oskarżenie sędziów jest bardzo nie na miejscu”65. Dlatego „generalne uchyle-
nie wyroków na dezerterów uważamy za niesprawiedliwe i nieuzasadnione”. 
Jürgen Gehb podkreślił, że przeciwko uchyleniu wyroków na dezerterów nie

61 PA-DB, P.p.p. XIV/237, k. 23740.
62 Ibidem.
63 PA-DB, P.p.p. XIV/237, k. 23734.
64 Ibidem, k. 23741. 
65 Ibidem, k. 23736.
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występuje sam. Na potwierdzenie tego przeczytał zgromadzonym posłom list 
płk. Bernharda Gertza, przewodniczącego Niemieckiego Związku Sił Zbrojnych 
(Der Deutsche Bundeswehrverband)66. Płk Gertz napisał: „Część skazanych dezer-
terów była autentycznymi kryminalistami pozbawionymi jakichkolwiek poli-
tycznych motywacji. Występujemy przeciwko takiej reinterpretacji dezercji, 
która kreowałaby ich na przedstawicieli Oporu. Planowana ustawa zawiera 
perfi dną sugestię, która spowoduje, że dezercja zostanie na trwałe uznana 
za cnotę. Ta ustawa stworzy nowy moralny wzorzec zachowania. Jest on 
sprzeczny z  ideałami milionów żołnierzy niemieckich, którzy byli posłuszni 
swoim dowódcom i wytrwali w czasie wojny do końca. Ta ustawa moralnie 
zdyskwalifi kuje każdego żołnierza, który nie zdezerterował […]. I tak potrak-
towani czują się dzisiaj weterani wojny. Ustawa ta stawia ich wszystkich 
generalnie pod pręgierzem”67.

Natomiast w swoisty sposób poseł Gehb próbował się kreować na obrońcę 
bojowników Oporu. W proponowanej regulacji prawnej nie widział rozróż-
nienia między tymi, którzy zdezerterowali ze szlachetnych pobudek i  tymi, 
którzy uciekli, kierując się osobistymi motywami. Ten brak różnicowania, 
twierdził Gehb, „uważamy za skandaliczny”68. Swoje wystąpienie zakończył 
tak: „gdyby miało dojść do generalnej amnestii dezerterów, to stanie się to 
na pewno przy zdecydowanym sprzeciwie całej naszej partii”69.

Tak też się stało. Mimo solidarnego frontu posłów chadeckich i liberalnych 
ustawa o uchyleniu wyroków dezerterów z Wehrmachtu została 17 maja 2002 
roku przegłosowana na forum Bundestagu70. Wykluczyła ona jednak z reha-
bilitacji grupę osób skazanych wyrokami za zdradę wojny, choć były to ofi ary 
zamordowane jednoznacznie za przestępstwa polityczne. 

Ustawa Bundestagu odbiła się szerokim echem w mediach i wystąpieniach 
publicznych. Była ona rzeczywiście interpretowana jako oskarżenie systemu 
sądowniczego w III Rzeszy. Do działalności sędziów w tym okresie odniósł się 
jeszcze raz w 2002 roku Ralph Giordano. Przeprowadzoną przez prawników 
III Rzeszy eksterminację dziesiątek tysięcy Niemców i obywateli państw okupo-
wanych nazwał on „perfekcyjnym mordem, który nigdy nie został ukarany”71.

Do praktyk sądowniczych w III Rzeszy odniósł się w tym czasie również 
ówczesny przewodniczący Federalnego Trybunału Sprawiedliwości Günter 

66 Niemiecki Związek Sił Zbrojnych (Der Deutsche Bundeswehrverband – DBwV) jest 
organizacją reprezentującą interesy aktywnych i byłych żołnierzy i ofi cerów niemieckich. 
Liczy ponad 200 000 członków.

67 PA-DB, P.p.p. XIV/237, k. 23736.
68 Ibidem, k. 23735.
69 Ibidem, k. 23736.
70 Ibidem, k. 23741.
71 W. Wette, Die Wehrmachtjuristen und ihre Opfer. Phasen der Aufarbeitung ihrer Geschichte, 

w: Deserteure, Wehrkraftzersetzer und ihre Richter. Marburger Zwischenbilanz zur NS-Militärjustiz 
vor und nach 1945, A. Kirschner (Hrsg.), Marburg 2010, s. 273 (R. Giordano, Rede zum 
20. Juli 1944 am Gedenkkreuz von Imshausen, 20 lipca 2002, s. 15. Rękopis przemówienia 
w archiwum W. Wettego).
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Hirsch podczas uroczystości poświęconej setnej rocznicy urodzin wybitnego 
dysydenta III Rzeszy Hansa von Dohnanyia. Zamordowano go z wyroku hitle-
rowskiego sądu, wymuszonego przez wysokiego funkcjonariusza gestapo 
Waltera Huppenkothena. Po wojnie Huppenkothen został przez Federalny 
Trybunał uniewinniony72. Tę pobłażliwość wobec osoby winnej morderstwa 
wybitnego dysydenta Hirsch określił w 2002 roku jako „oburzającą”. Stwierdził 
też, że uzasadnienie wyroku uniewinniającego Huppenkothena było „drwiną 
z poczucia sprawiedliwości”73.

Re a s u m u j ą c :  Zdumiewającym przejawem kultury politycznej Niemiec 
był fakt, że SPD po objęciu władzy w 1998 roku utraciła wolę rehabilitacji 
dezerterów. Kiedy PDS zgłosiła identyczną inicjatywę ustawodawczą, dokład-
nie tę samą, jaką w poprzedniej kadencji próbowała zrealizować SPD, została 
wydrwiona74. 

Parlamentarne dyskusje na temat uchylenia wyroków przypominały po 
części proces Otto Remera z 1952 roku. Był on wówczas sądzony o obrazę 
godności bojowników 20 lipca 1944 roku. Ale w toczącym się wówczas pro-
cesie jego osoba została całkowicie zmarginalizowana, a dyskusja obracała się 
wtedy przede wszystkim wokół obowiązku lojalności wobec państwa i prawa 
sprzeciwu wobec popełnianych przez reżim zbrodni. Podobnie w 2002 roku 
to nie tych kilkudziesięciu jeszcze wówczas żyjących dezerterów było przed-
miotem parlamentarnych dyskusji – była to w rzeczywistości debata na temat 
granic władzy państwa i prawa elit do samowolnego decydowania o  losach 
swoich współobywateli.

W toczącej się przez kilka kolejnych lat dyskusji nie pojawiały się w zasadzie 
żadne nowe elementy. Była ona raczej dowodem na odwzorowanie ewolucji spo-
łecznej świadomości, w której model Participant Culture zyskiwał coraz bardziej 
na atrakcyjności. Przeciwnicy rehabilitacji powtarzali w niezmieniony sposób 
argumenty przytaczane przed 1998 rokiem: „państwo miało prawo żądać bez-
względnej lojalności w sytuacji zagrożenia”; „uszanowanie godności sędziów, 
którzy wydawali te wyroki”; „obawy przed ośmieszeniem Wehrmachtu”. 

Zwolennicy rehabilitacji też nie przytaczali w większości nowych argumen-
tów. Zwracano uwagę na schizofreniczny stan, w którym część dysydentów 
honoruje się jak bohaterów i stawia im pomniki, a  innych, za prawie iden-
tyczne czyny, dalej traktuje się jak kryminalistów. Odmowa udziału w zbrodni 
nie może być aktem podlegającym karze. Mówiono o politycznym terrorze 
w III Rzeszy i o światopoglądowym charakterze prześladowań dezerterów. 

Stosunkowo nowe akcenty wniósł reprezentujący w dyskusji środowiska 
kościelne Günter Knebel. W oświadczeniu dla Komisji Prawnej Bundestagu 

72 Wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, BGH 1, StR 50/56, 19.06.1956; 
przedruk: Ch.F. Rüter, (Hrsg.), Justiz und NS-Verbrechen, Sammlung deutscher Strafurteile wegen 
nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945–1966, Bd. 13, Amsterdam 1977, s. 344 i nn. 

73 G. Hirsch, Die deutsche Justiz im Unrechtssystem und bei der Aufarbeitung von Justizunrecht, 
„Deutsche Richter Zeitung” 2002, nr 4, s. 229. 

74 PA-DB, P.p.p. XIV/167, k. 16417.
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napisał, że decyzja, jaką podejmie Bundestag, będzie świadectwem politycznej 
dojrzałości społeczeństwa niemieckiego. Będzie symptomem tego, jak dalece 
zdystansowało się ono od militaryzmu i czy stało się ono już społeczeństwem 
obywatelskim75. A więc i  on upatrywał w  dyskusji na temat gotowości do 
uchylenia wyroków III Rzeszy objawów ewolucji kultury politycznej społe-
czeństwa niemieckiego.

Argumenty te nie przekonywały jednak posłów chadeckich i liberalnych. 
Solidarnie głosowali przeciwko rehabilitacji kolejnej grupy ofi ar sądownictwa 
III Rzeszy, która dokonała się 17 maja 2002 roku. Charakterystyczny, niemal 
groteskowy, był ich brak zgody na rehabilitację ofi ar skazanych za małżeń-
stwo bez akceptacji przełożonych, co w Wehrmachcie było surowo zakazane76.

Znaczący dla ewolucji kultury politycznej w Niemczech Zachodnich w 2002 
roku był brak zgody, nawet w  rządzącej SPD, na rehabilitację ofi ar skaza-
nych za zdradę wojny. W  ofi cjalnym dokumencie frakcji SPD odmawiano 
prawa do rehabilitacji ofi arom skazanym za ten jednoznacznie polityczny czyn. 
Pomordowanych za zdradę wojny dysydentów stawiano tam w  jednym sze-
regu z  tymi, którzy plądrowali i okradali ciała zmarłych77. Był to niezwykły 
obraz trwałości elementów Subject Culture wśród elit politycznych Republiki 
Federalnej.

75 PA-DB, Dok. par. XIV/466/22, k. 50, [Günter Knebel].
76 PA-DB, P.p.p. XIV/237, k. 23741.
77 PA-DB, Druk XIV/8276.



Utrzymanie w mocy politycznych wyroków III Rzeszy wydanych na pod-
stawie paragrafu 57 KSVVO budziło w wielu środowiskach frustrację. Przede 
wszystkim oburzająca była sytuacja dla rodzin pomordowanych bojowników. 

Lewicowa koalicja pod przewodnictwem kanclerza Gerharda Schrödera 
przez szesnastą kadencję Bundestagu nie była skłonna uczynić więcej ustępstw 
w  sprawie zdrajców wojny. We wrześniu 2005 roku SPD przegrała wybory 
i  zastąpił ją nowy rząd Angeli Merkel. Była to tzw. wielka koalicja, w  jej 
skład wchodziły partie prawicowe CDU/CSU oraz SPD. Przy takiej konste-
lacji sprawa wydawała się z góry skazana na niepowodzenie. Ale Federalne 
Stowarzyszenie Ofi ar Narodowosocjalistycznego Wojskowego Wymiaru 
Sprawiedliwości (Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz) nie dawało za 
wygraną. I tu najważniejszym sojusznikiem okazała się znowu PDS. 

Pierwszą inicjatywą zgłoszoną w szesnastej kadencji Bundestagu, mającą 
na celu uchylenie wyroków za zdradę wojny, było zapytanie poselskie PDS 
do rządu Angeli Merkel z czerwca 2006 roku o możliwość rehabilitacji zdraj-
ców wojny. Rząd odpowiedział 19 czerwca 2006 roku: „Przyjęliśmy do wiado-
mości, że historyk zajmujący się problematyką wojskową, profesor Wolfram 
Wette pracuje nad projektem badawczym dotyczącym zdrady wojny. Częściowe 
wyniki jego badań zostały przedłożone nam 29 marca 2006 roku. […] Rząd 
nie widzi jednak żadnego powodu, aby przed zakończeniem tych badań wycią-
gać z nich jakieś wnioski”1.

Kilka miesięcy później, 25 października 2006 roku, posłowie partii PDS 
złożyli w Bundestagu nową inicjatywę ustawodawczą w  sprawie uchylenia 
wyroków za zdradę wojny. Inicjatorzy projektu ustawy udowadniali, że w bez-
względnej większości przypadków osoby skazane z tego paragrafu kierowały się 
szlachetnymi, etycznymi i politycznymi motywacjami. W imię moralnych pryn-
cypiów świadomie ryzykowali życie, by przeciwstawić się barbarzyńskiej wojnie.

„Gdyby zdecydowanie większa liczba żołnierzy niemieckich zdradziła tę 
wojnę, uchroniliby miliony ludzkich istnień, nie tylko na różnych frontach 

1 Archiwum Bundestagu – Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages [dalej: PA-DB], 
Druk XVI/1849.
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Europy, ale i w  obozach koncentracyjnych. Ci nieliczni, którzy to uczynili, 
zasługują zatem na pełną rehabilitację”2.

Pierwsza dyskusja nad inicjatywą ustawodawczą w Bundestagu miała się 
odbyć 10 maja 2007 roku. Zaplanowano ją jako ostatni punkt obrad parla-
mentarnych, które się w tym dniu przedłużyły. Postanowiono więc, że posło-
wie oddadzą przewodniczącemu teksty swoich przemówień, które dołączono 
w formie załączników do protokołu tej parlamentarnej sesji.

W  imieniu partii PDS inicjatywę ustawodawczą uzasadniał Jan Korte. 
Podkreślał, że osoby skazane z paragrafu 57 za zdradę wojny kierowały się 
najczęściej szlachetnymi motywacjami i zasługują na szacunek oraz pamięć 
potomnych. Przeciwnikom rehabilitacji osób, które zdradziły wojnę zarzucił 
podwójną moralność. Najczęściej posługiwali się oni przypuszczeniem, że ska-
zani z paragrafu 57 narażali na niebezpieczeństwo swoich towarzyszy broni. 
„Jest to dziwna logika” – napisał Korte. Oznacza bowiem, że życie żołnierzy, 
którzy prowadzą zbrodniczą, zaborczą wojnę jest cenniejsze od tych, którzy 
bronili się przed napaścią z ich strony, że życie agresorów było większą war-
tością od milionów niewinnych ludzi, którzy wojnę mogliby przeżyć, gdyby 
odpowiednio więcej niemieckich żołnierzy zdradziło wojnę3.

Jednak do większości posłów Bundestagu argumentacja ta nie trafi ała. 
Nawet przedstawiciel SPD, dr Carl-Christian Dressel, zdecydowanie się od 
tej inicjatywy zdystansował. Przekonywał, że wszystkie możliwe do uchyle-
nia wyroki faszystowskie zostały najpóźniej w 2002 roku skasowane i zapo-
wiedział, że SPD będzie głosować przeciwko rehabilitacji osób skazanych za 
zdradę wojny4.

W  imieniu FDP tekst przemówienia złożył Jörg van Essen. Napisał, 
że propozycja uchylenia wyroków za zdradę wojny tylko obraża ofi ary 
innych wyroków z  czasów narodowego socjalizmu5. Zarzucił również par-
tii PDS sztuczne wzniecanie politycznych napięć kosztem honoru ofi ar 
narodowego socjalizmu6, że szkodzi ona obrazowi Niemiec na arenie
międzynarodowej7.

Najbardziej wrogo ustosunkował się do tej inicjatywy poseł Norbert Geis 
występujący w  imieniu partii chadeckich. Swój sprzeciw uzasadniał m.in. 
wyrokiem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (Bundesverfassungsgericht) 
z  19 lutego 1957 roku, który negatywnie ustosunkował się do wszelkich 
prób generalnego uchylania faszystowskich wyroków8. Mogłyby one stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa prawnego w Niemczech Zachodnich i wywo-
łać chaos legislacyjny. Inicjatywa PDS stworzyła możliwość zrehabilitowania 
osób, które naraziły na niebezpieczeństwo swoich towarzyszy. Poseł Geis 

2 PA-DB, Druk XVI/3139.
3 PA-DB, Protokół posiedzenia parlamentarnego [dalej: P.p.p.] XVI/97, k. 9976.
4 Ibidem, k. 9974.
5 Ibidem.
6 PA-DB, P.p.p. XVI/97, k. 9975.
7 Ibidem, k. 9976.
8 Ibidem, k. 9971.
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przypomniał, że w 2002 roku nawet SPD i Partia Zielonych były przeciwne 
uchyleniu wyroków za zdradę wojny. Tym bardziej nie zgadzały się wówczas 
na ten krok partie konserwatywne. Konsekwentnie i  tym razem zamierzają 
głosować przeciwko tej inicjatywie9.

O tej wymianie poglądów poseł Jan Korte z Die Linke10 w wydanej w 2011 
roku książce o zdradzie wojny napisał, że jak w soczewce z całą drapieżno-
ścią aktualna stała się znowu dyskusja wokół Wehrmachtu, jego sądownictwa 
i całej narodowosocjalistycznej przeszłości. I można było odnieść wrażenie, 
że Bundestag znowu obradował w latach pięćdziesiątych. Wiele stereotypów 
w ogóle się nie zmieniło. Poważni posłowie nagle wyrażali poglądy, których 
można było się spodziewać jedynie po kołach skrajnie prawicowych. Zwłaszcza 
wypowiedzi Norberta Geisa i Jörga van Essena dowodziły – zdaniem Kortego 
– ich wyjątkowego konserwatyzmu11. 

Ale zwolennicy uchylenia wyroków za zdradę wojny mieli też poważ-
nych sojuszników. W ramach 31 Zjazdu Niemieckich Ewangelików (Deutscher 
Evangelischer Kirchentag) przeprowadzono 9 czerwca 2007 roku publiczną 
debatę na temat sytuacji prawnej zdrajców wojny. W jej wyniku Rada Kościoła 
Ewangelickiego w Niemczech (Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland) pod-
jęła uchwałę popierającą uchylenie wyroków ciążących na zdrajcach wojny. 
W wydanym oświadczeniu hierarchowie kościelni zwracali się również z prośbą 
do posłów do Bundestagu o wyrażenie podziękowania bojownikom antyhi-
tlerowskim, którzy mimo grożącej im kary gotowi byli zarówno do czynnego 
Oporu, jak i  niesienia pomocy zagrożonym osobom. Stanowisko Kościoła 
ewangelickiego w tej sprawie niewiele zmieniło w postawie posłów chadec-
kich i liberalnych12.

Aktywnym propagatorem idei uchylenia wyroków za zdradę wojny okazał 
się również przyszły prezydent Niemiec Joachim Gauck. Wystosował pismo 
do części posłów do Bundestagu, w którym przekonywał o konieczności reha-
bilitacji osób obciążonych wyrokami za zdradę wojny. Jego zdaniem było to 
szczególnie ważne ze względu na rodziny pomordowanych bojowników, którzy 
ciągle uchodzili za zdrajców i kryminalistów13. Joachim Gauck w osobnym 
liście do Jana Kortego napisał również, że już od dłuższego czasu prowa-
dzi intensywne rozmowy na ten temat z przedstawicielami różnych środo-

9 Ibidem, k. 9973.
10 16 czerwca 2007 r. partia PDS połączyła się z partią Pracy i Sprawiedliwości Spo-

łecznej – Alternatywa Wyborcza (Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative – WASG) 
i utworzyła nową partię Die Linke. Stąd też posłowie reprezentujący PDS, jak np. Jan Korte, 
po 16 czerwca 2007 r. stali się członkami parlamentarnej frakcji Die Linke.

11 J. Korte, Kriegsverrat in den Debatten des Bundestages von 2007 do 2009, w: Kriegsverrat. 
Vergangenheitspolitik in Deutschland. Analysen, Kommentare und Dokumente einer Debatte, J. Korte, 
D. Heilig (Hrsg.), Berlin 2011, s. 121.

12 D. Heilig, Zum Ablauf der politischen Auseinandersetzungen, w: Kriegsverrat. Vergangenheits-
politik in Deutschland. Analysen, Kommentare und Dokumente einer Debatte, J. Korte, D. Heilig 
(Hrsg.), Berlin 2011, s. 78.

13 Ibidem, s. 93.
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wisk politycznych Bundestagu. Stwierdzał w nim również, że czuje się oso-
biście zobowiązany do wsparcia idei rehabilitacji tej grupy ofi ar sądownictwa 
Wehrmachtu14.

Postulat uchylenia wyroków znalazł wielu zwolenników również wśród 
młodych posłów do Bundestagu, skupionych w nieformalnej, międzypartyjnej 
grupie pod nazwą „Oslo-Gruppe”. W sprawę tę zaangażowało się szczególnie 
wielu posłów SPD15. Nie bez znaczenia były również medialne echa dyskusji 
wokół konieczności rehabilitacji pomordowanych przez III Rzeszę bojowników. 
Pisał o tym wówczas m.in. hamburski tygodnik „Der Spiegel”16. 

W wyniku tych wszystkich starań w  środowisku SPD nastąpiła pewna 
ewolucja stanowiska. Zmieniło się ono do tego stopnia, że na początku 2008 
roku podjęto nawet rozmowy z koalicyjnym partnerem CDU/CSU na temat 
ewentualnego uchylenia tych wyroków17. Ostatecznie zadecydowano o prze-
prowadzeniu kolejnego publicznego przesłuchania ekspertów na posiedzeniu 
Komisji Prawnej Bundestagu. Odbyło się ono 5 maja 2008 roku. 

Wśród zaproszonych był profesor Wolfram Wette z Uniwersytetu Alberta 
Ludwika we Freiburgu, autor m.in. książki poświęconej problemowi zdrady 
wojny; książka ta zainspirowała nową inicjatywę parlamentarną PDS. Profesor 
Wette przekonywał posłów na posiedzeniu Komisji Prawnej Bundestagu, że 
zapis o zdradzie wojny był w niemieckim systemie prawnym najbardziej poli-
tycznym z wszystkich możliwych paragrafów18. Nazwa tego czynu: „zdrada 
wojny”, rzeczywiście kojarzy się najczęściej ze zdradą tajemnic wojskowych. 
Nic bardziej mylącego. W znanych wyrokach wydanych z tego paragrafu nie 
ma ani jednego takiego przypadku. Powszechnie natomiast z tego paragrafu 
skazywano na śmierć tych, którzy zachowywali dystans do reżimu narodowo-
socjalistycznego i niezależność wobec propagandy. Na jego podstawie karano 
więc osoby, które zademonstrowały ludzkie odruchy wobec Żydów czy jeńców 
wojennych. Wśród skazanych byli tacy, którzy wzięli na siebie odpowiedzial-
ność za zbrojny Opór. Ale na pewno nie było wśród skazanych osoby, która 
zdradziłaby tajemnice wojskowe19.

Profesor Wette podkreślił, że jest to nazbyt poważny problem, aby two-
rzyć fi kcyjne scenariusze, w myśl których, być może, kiedyś kogoś skazano 
z powodu zdrady tajemnicy, tyle że niby nie zachowały się na to dokumenty. 
Zachowało się ich dostatecznie dużo, by w  odpowiedzialny sposób ocenić 
charakter tych procedur20. Wyroki za zdradę wojny były przejawami wyjąt-
kowego bezprawia. Każdy, kto akceptuje działania opozycyjne w  III Rzeszy, 
musi się też zgodzić na rehabilitację osób skazanych za zdradę wojny21.

14 J. Korte, op.cit., s. 127.
15 D. Heilig, op.cit., s. 93.
16 G. Bönisch, Moralisches Zeichen, „Der Spiegel” 2008, nr 18, s. 36.
17 D. Heilig, op.cit., s. 92.
18 PA-DB, Protokół posiedzenia Komisji Prawnej [dalej: P.p.KP] XVI/98, k. 19.
19 Ibidem, k. 20.
20 Ibidem, k. 19.
21 Ibidem, k. 21.
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W  przesłuchaniu brał udział również dr Helmut Kramer, sędzia Sądu 

Apelacyjnego w  Brunszwiku. I  on był zdania, że paragraf 57, dotyczący 
zdrady wojny, był najbardziej ekstremalnym przypadkiem prawa hitle-
rowskiego. U  jego fundamentów leżało przekonanie o  prawie do depta-
nia elementarnej godności pojedynczego człowieka w  imię narodowego
interesu22.

Kramer nawiązał do ostatniego roku wojny, kiedy to po lądowaniu alian-
tów w Normandii 6 czerwca 1944 roku, dziesiątki tysięcy emigrantów nie-
mieckich walczyło z Wehrmachtem w mundurach amerykańskich. W walkach 
uczestniczyło dodatkowo 10 000 emigrantów niemieckich w mundurach armii 
brytyjskiej. Przypuszcza się, że podobna liczba Niemców walczyła w szeregach 
francuskiego ruchu oporu23. Z punktu widzenia prawa hitlerowskiego to oni 
byli największymi zdrajcami wojny. I oni strzelali do żołnierzy Wehrmachtu. 

W obecności posłów prawicowych Helmut Kramer pytał, dlaczego więc 
nikt nie próbuje uczynić z nich kryminalistów? W imię jakiego absurdu przy-
pisujemy prawo do sprzeciwu wobec reżimu tylko generałom Wehrmachtu? 
Skąd bierze się pogląd, że ofi cerowie związani z  zamachem 20 lipca 1944 
roku kierowali się szlachetnymi motywacjami, a  jednocześnie odbiera się 
prawo do poczucia moralności prostemu żołnierzowi? Co złego było w tym, 
że pomagali prześladowanym i słabszym?24.

Do dyskusji zaproszony został również Ludwig Baumann, przewodniczący 
Federalnego Stowarzyszenia Ofi ar Narodowosocjalistycznego Wojskowego 
Wymiaru Sprawiedliwości. I  on odwoływał się do prawa do buntu wobec 
zbrodni, które musi przysługiwać również prostym żołnierzom. Wehrmacht, 
stosując taktykę spalonej ziemi, likwidował całe wioski łącznie z mieszkań-
cami. Wielkie rzesze żołnierzy niemieckich widziało to na własne oczy. „Co 
może być złego w zdradzie takich zbrodni?” – pytał Baumann25.

Nie mógł zrozumieć rządu kanclerza Schrödera, który zrehabilitował dezer-
terów w  2002 roku, a  jednocześnie odmówił rehabilitacji zdrajcom wojny. 
Postawił ich wówczas na równi z osobami dopuszczającymi się plądrowania 
i złodziejami okradającymi zabitych. Trudno to pojąć. Wtedy argumentowano, 
że wśród zdrajców wojny były osoby, które dopuściły się czynów przestęp-
czych. Ale wśród dysydentów związanych z  ruchem 20 lipca 1944 roku też 
było wielu zbrodniarzy i  to nawet takich, którzy mordowali bezbronnych 
na wielką skalę. Ich wyroki zostały uchylone, choć paragraf 3 aktu uchyla-
jącego nazistowskie wyroki niesprawiedliwości w  sprawach karnych (Gesetz 
zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspfl ege) z 1998 
roku mówi jasno, że jeśli skazani obok zbrodni politycznych popełnili inne 
przestępstwa, to ich wyroki w części kryminalnej pozostają w mocy26.

22 Ibidem, k. 7.
23 Ibidem, k. 29.
24 Ibidem, k. 28.
25 Ibidem, k. 2.
26 Ibidem, k. 2–3 
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Przeciwnicy rehabilitacji zdrajców wojny – mówił dalej Baumann – gorącz-

kowo szukali w aktach skazanych za zdradę wojny choćby jednego przykładu 
działań kryminalnych, ale nie znaleźli niczego! Większość z ofi ar została ska-
zana za czyny podyktowane szlachetnymi motywami. Mimo to ci ludzie byli 
przez dziesięciolecia dyskryminowani jako kryminaliści. Wobec tego zadał 
pytanie, co by się stało, gdyby bojowników związanych z zamachem 20 lipca 
1944 roku ktoś nazwał dziś kryminalistami. Byłby to oczywisty skandal. Ale 
tych uczciwych i godnych najwyższego szacunku ludzi można było tak bez-
karnie obrażać. Wyzywano ich przez dziesiątki lat tylko dlatego, że wycią-
gnęli rękę do potrzebujących. Obrażano ich, ponieważ okazali współczucie 
cierpiącym. To jest niewyobrażalne. Od kiedy Bundestag w 2002 roku uchylił 
wyroki na dezerterów, Stowarzyszenie zwracało się do SPD i Partii Zielonych 
o rozwiązanie tej sprawy. Ale kanclerz Gerhard Schröder osobiście sprzeciwiał 
się uchyleniu wyroków za zdradę wojny. Dlatego poprosiliśmy o pomoc PDS, 
o wysunięcie po raz kolejny takiej inicjatywy ustawodawczej. I na jej temat 
dyskutujemy do dziś – stwierdził Baumann27.

Partie konserwatywne na przesłuchanie w Komisji Prawnej zaprosiły dyrek-
tora naukowego Wojskowego Biura Badań Historycznych Niemieckich Sił 
Zbrojnych w  Poczdamie (Militärgeschichtlicher Forschungsamt der Bundeswehr) 
profesora Rolfa-Dietera Müllera. Argumentami przedstawionymi przez innych 
ekspertów wydawał się on jednak nieporuszony. Na posiedzeniu Komisji 
obstawał przy poglądzie, że zdrada tajemnic wojskowych należy do tej samej 
kategorii zbrodni co plądrowanie i gwałcenie kobiet. I tylko każdorazowe zba-
danie treści wyroku może być podstawą jego uchylenia28. 

Do protokołu publicznego przesłuchania ekspertów na posiedzeniu Komisji 
Prawnej Bundestagu 5 maja 2008 roku dołączono również pisemne stano-
wiska kilku specjalistów, m.in. profesora Müllera z Poczdamu. Jakby zapo-
minając, że z paragrafu 57 wydawano wyłącznie wyroki śmierci, doszedł on 
do przekonania, że kto do dziś nie podjął działań i starań o rehabilitację, to 
będzie musiał zadać sobie niewygodne pytanie, czy aby nie ma czegoś rze-
czywiście do ukrycia29. Powtórzył też pogląd, że zdrada tajemnic wojskowych 

27 Ibidem, k. 53. Sprawa niechęci byłego kanclerza Gerharda Schrödera wobec uchylenia 
wyroków za zdradę wojny w 2002 r. nie jest jednoznaczna. Poseł SPD Alfred Hartenbach 
był w 2002 r. odpowiedzialny za politykę SPD w obszarze prawa (Sprecher der Rechtspolitik 
in der SPD Fraktion) i  jednocześnie wiceministrem sprawiedliwości. Alfred Hartenbach 
w  liście do mnie z 14 grudnia 2012 r. twierdzi, że ówczesny kanclerz Gerhard Schröder 
w ogóle nie ingerował w 2002 r. w debatę na temat uchylenia wyroków za zdradę wojny. 
Utrzymuje również, że nie uzyskał od niego żadnych sugestii na ten temat. Nie zmienia to 
faktu, że stwierdzenie Ludwiga Baumanna o sprzeciwie Gerharda Schrödera wobec uchy-
lenia wyroków za zdradę wojny padło na Komisji Bundestagu, w obecności wielu posłów 
SPD. I  żaden z nich nie zaprzeczył słowom Baumanna. Oprócz tego Ludwig Baumann 
w  rozmowie telefonicznej ze mną 5 grudnia 2012 r. potwierdził, że rzeczywiście słyszał 
od posłów SPD, że kanclerz Schröder osobiście był przeciwny rehabilitacji zdrajców wojny. 
Co też wydaje mi się wysoce prawdopodobne.

28 Ibidem, k. 11.
29 PA-DB, P.p.KP XVI/98, Załącznik: opinia prof. Rolfa-Dietera Müllera, k. 1.
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we wszystkich armiach świata jest ostro karana, zwłaszcza podczas wojny, 
a państwo narodowosocjalistyczne tylko te kryteria zaostrzyło. Profesor Müller 
uznał, że żądanie generalnego uchylenia wyroków za zdradę wojny ma na 
celu stworzenie historycznego i  politycznego precedensu. Miał on polegać 
na tym, by nieskazitelnych (unbescholten) żołnierzy Wehrmachtu postawić 
w stan oskarżenia, natomiast „bohaterów armii NRD” [!] uhonorować jako 
moralnych zwycięzców30.

Do protokołu oddał swoją ekspertyzę także wspomniany już sędzia 
dr Helmut Kramer. Zwracał on uwagę na absurdalność twierdzenia, jakoby 
przez działalność zdrajców wojny mogli zginąć dodatkowo żołnierze nie-
mieccy. W latach 1942–1945 każdego dnia ginęło przeciętnie 4000 żołnierzy 
Wehrmachtu i  jeszcze większa liczba żołnierzy wojsk alianckich. Do tego 
trzeba dodać liczbę ludzi mordowanych każdego dnia w obozach koncentra-
cyjnych. W tym kontekście dywagacje o możliwych sytuacjach niebezpiecznych 
dla swoich towarzyszy są oczywistą manipulacją rzeczywistości. Pamiętać też 
trzeba, że alianci walczyli w Europie nie tylko w obronie własnej, ale rów-
nież w  celu wyzwolenia Niemiec z  rąk reżimu hitlerowskiego. Wobec tego 
szkodzenie Wehrmachtowi stanowiłoby istotny, pozytywny wkład w  interes 
narodu i państwa niemieckiego. W tym sensie ewentualna zdrada nie byłaby 
zbrodnią obciążoną najcięższym wyrokiem, tylko aktem ratunku interesów 
narodowych zasługującym na najwyższe uznanie31. 

Kramer podkreślił socjologiczny wymiar wyroków za zdradę wojny. 
Jeśli oskarżonym za jakiś czyn był ofi cer, formułowano jego winę jako 
Wehrkraftzersetzung i najczęściej dawano mu jakąś szansę na przeżycie. Kiedy 
o ten sam czyn oskarżony był prosty żołnierz, wtedy sędziowie chętnie sięgali 
po paragraf 57, czyli oskarżano go o zdradę wojny i eliminowano32.

Szczególnie tragiczny los spotykał żołnierzy, którzy zdecydowali się na 
ucieczkę do partyzantów, a potem zostali schwytani przez władze niemieckie. 
Ich wyroki śmierci sędziowie opatrywali dodatkowym poleceniem, by „naj-
pierw obić do nieprzytomności, potem powiesić”. Dr Kramer przypomniał na 
forum Komisji Prawnej Bundestagu, że z takich egzekucji zasłynął m.in. sędzia 
wojskowy, płk SS Burmeister, który takie wyroki stosował najczęściej. Mimo 
to urzędował on jako sędzia w Sądzie Okręgowym w Szlezwiku-Holsztynie 
do swojej regularnej emerytury w 1975 roku33.

Kramer upatrywał trudności w  rehabilitacji wyroków sądownictwa woj-
skowego w nienagannej opinii sędziów Wehrmachtu, którzy po wojnie ucho-
dzili za uosobienie uczciwości. Dzięki temu grupowemu mitowi udawało się 
im zajmować najwyższe stanowiska zarówno w hierarchii sądowniczej, jak 
i w Ministerstwie Sprawiedliwości34. Za przykład posłużył Kramerowi były 

30 Ibidem, k. 4. 
31 PA-DB, P.p.KP XVI/98, Załącznik: opinia dr. Helmuta Kramera, k. 7.
32 Ibidem, k. 2.
33 Ibidem, k. 6.
34 Ibidem, k. 10.
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sędzia Federalnego Trybunału Sprawiedliwości Ernst Mantel. Wcześniej był 
sędzią generalnym Wehrmachtu (Generalrichter der Wehrmacht). Kiedy odcho-
dził na emeryturę, otrzymał od prezydenta Theodora Heussa Wielki Krzyż 
Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, choć jego działalność w III Rzeszy była 
wszystkim doskonale znana35. Nic więc dziwnego, że środowisko prawnicze 
robiło wszystko, aby mit szlachetnego sądownictwa wojskowego nie został 
naruszony. Utrzymywanie mitu odbywało się kosztem ofi ar wymordowanych 
przez sędziów w czasach III Rzeszy36.

Profesor Manfred Messerschmidt w załączonym dokumencie nie krył obu-
rzenia z powodu trudności, jakie napotyka rehabilitacja osób skazanych za 
zdradę wojny. I przytoczył w nim kilka przykładów zamordowanych na pod-
stawie tego paragrafu. Jednym z nich był żołnierz o nazwisku Barzin, który 
podarował rodzinie zamkniętego w obozie komunisty niewielką sumę pienię-
dzy. Najwyższy Sąd Wojskowy skazał go za to na karę śmierci, uzasadniając: 
„od czasu wybuchu wojny ze Związkiem Radzieckim komunizm przekształcił 
się z wewnętrznego wroga w oczywistego wroga wojskowego. Każda forma 
wspierania komunizmu oznacza więc bezpośrednie wspieranie aliantów i szko-
dzenie niemieckim siłom zbrojnym”37.

W  swojej ekspertyzie profesor Messerschmidt przypomniał też historię 
Ślązaka, Bolesława Haidasza, który w 1942 roku wbrew swojej woli wciągnięty 
został na niemiecką listę narodowościową (Volksliste 3). W 1944 roku napi-
sał list do mieszkającego w Warszawie kolegi, z którym nie miał od pięciu 
lat żadnego kontaktu. Tłumacząc się ze swojej obecności w Wehrmachcie, 
stwierdził: „pozostaję ciągle tym samym Bolkiem, któregoś znał wcześniej. 
Nasze życie nie należy do nas, dlatego lepiej wykonywać narzucone zada-
nia, niż umrzeć z obcej ręki”. Najwyższy Sąd Wojskowy uznał 15 września 
1944 roku w tej sprawie: „Kto wspiera obcy ruch oporu, ten służy wrogowi 
i szkodzi własnemu państwu. Dlatego musi zostać skazany za zdradę wojny”. 
W cytowanym liście nie było żadnych informacji, które by wskazywałyby na 
jakiekolwiek kontakty Haidasza czy jego kolegi z polskim ruchem oporu. Ale 
już sam kontakt z Polakiem był dla sędziów wojskowych powodem do ska-
zania Bolesława Haidasza na karę śmierci38.

Do tej samej kategorii, zdaniem profesora Messerschmidta, należą wyroki 
za pomoc okazaną Żydom czy jeńcom wojennym. W wypadku tych wyroków 
nie można było mówić o  jakimkolwiek wspieraniu wroga, tylko o  ludzkich 
humanitarnych gestach. A mimo to ludzi tych mordowano za niezależność 
polityczną i ideologiczną39.

Niepodważalne, oczywiste argumenty, które padły podczas posiedze-
nia Komisji Prawnej Bundestagu 5 maja 2008 roku i które wyartykułowane 

35 Ibidem, k. 12.
36 Ibidem, k. 9.
37 PA-DB, P.p.KP XVI/98, Załącznik: opinia prof. Manfreda Messerschmidta, k. 2
38 Ibidem.
39 Ibidem.
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zostały w załączonych ekspertyzach, nie przekonały jeszcze ostatecznie posłów
chadeckich.

Dyskusja ta trafi ła do mediów. Publicysta „Süddeutsche Zeitung” Oliver 
Gupta pisał z oburzeniem, że w 2002 roku, przy okazji rehabilitacji dezer-
terów, porównywano zdrajców wojny do złodziei okradających trupy. Gupta 
zwracał uwagę, że choć nie jest znany żaden wypadek, aby wskutek zdrady 
wojny ktoś ucierpiał, partie chadeckie i  liberalne wzbraniają się przed reha-
bilitacją zdrajców wojny40. Ta sama gazeta dodała, że uchylenie wyroków 
będzie dowodem narodowej przyzwoitości (nationaler Anstand) Bundestagu41.

Natomiast Johannes Hürter w  „Frankfurter Allgemeine Zeitung” napi-
sał, że zdrajcy wojny kierowali się w większości wypadków politycznymi 
i moralnymi motywami. Nie byli w  żadnym wypadku kryminalistami, tylko 
bojownikami Oporu. Byli bohaterami, którzy oddali życie w walce przeciwko 
reżimowi hitlerowskiemu i  jego bezprawiu. Takie też miejsce powinni zająć 
w niemieckiej świadomości narodowej42.

W  styczniu 2009 roku ukazał się w  tygodniku „Der Spiegel” kolejny 
artykuł poświęcony problemom rehabilitacji zdrajców wojny pióra Markusa 
Deggericha. Autor przypomniał, że wyrok śmierci za zdradę wojny system 
sądowniczy III Rzeszy wydawał nawet za krytyczne uwagi na temat sposobu 
prowadzenia wojny czy zwykły ludzki gest pomocy. Stąd też postawa Norberta 
Geisa i  innych posłów chadeckich sprzeciwiających się ich rehabilitacji była 
całkowicie niezrozumiała43. Artykuł Deggericha w  procesie przełamywania 
oporów przed rehabilitacją odegrał ważną rolę44.

Ze względu na medialny rozgłos sprawa stawała się coraz bardziej drażliwa 
i niewygodna. Partie rządzące starały się za wszelką cenę nie dopuścić jej pod 
obrady Komisji Prawnej Bundestagu. Stąd też kolejne, zaplanowane dyskusje 
nad rehabilitacją zdrajców wojny przesuwane były z  posiedzenia na posie-
dzenie45. Dominic Heilig określił tę sytuację jako jedyny wypadek w historii 
powojennego parlamentaryzmu niemieckiego, aby jakaś sprawa w  tak kon-
sekwentny sposób była bojkotowana przez którąś z komisji Bundestagu46. 

Partia Die Linke nie ograniczała się w swoich wysiłkach wyłącznie do inicja-
tyw na płaszczyźnie parlamentarnej. 6 marca 2009 roku zorganizowała w nale-
żącym do Bundestagu centrum konferencyjnym Paul-Löbe-Haus publiczną 
dyskusję na temat aktualnego stanu starań o uchylenie wyroków za zdradę 
wojny. Poruszono również problemy rozliczenia się z przeszłością narodowo-

40 O. Gupta, Baumanns letzter Kampf, „Süddeutsche Zeitung” [dalej: „SZ”] z 5 sierpnia 
2008 r., s. 5.

41 Augf., Verräter, die den Krieg verrieten, „SZ” 2009, nr 121, s. 7.
42 J. Hürter, Nationalistisch aufgeladen. Die Militärjustiz im Dritten Reich und der Kriegsverrat 

aus politischen oder moralischen Motiven, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” [dalej: „FAZ”] 
2009, nr 15, s. 8.

43 M. Deggerich, Der Letzte Kampf, „Der Spiegel” 2009, nr 5, s. 37.
44 D. Heilig, op.cit., s. 94.
45 Ibidem, s. 96.
46 Ibidem, s. 100.
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socjalistyczną zarówno w Bundestagu, jak i przez system prawny. Do dyskusji 
zaproszono m.in. Wolframa Wettego, Helmuta Kramera i Ludwiga Baumanna. 
Obok wielu niemieckich i zagranicznych dziennikarzy wzięli w niej udział także 
posłowie Partii Zielonych (Wolfgang Wieland), oraz SPD (Frank Schwabe)47. 

Konserwatywni posłowie nie mieli możliwości powstrzymania w mediach 
dyskusji wokół zdrady wojny. Temat rehabilitacji zdrajców wojny podjął w tym 
czasie „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Gazeta również wyrażała przekona-
nie, że zdrajcy wojny kierowali się szlachetnymi motywami. Donosiła o spo-
rach wewnątrz koalicji i wskazywała na głównego inicjatora uchylenia wyro-
ków, tj. na partię Die Linke48. Daniel Brössler z „Süddeutsche Zeitung” nie 
ukrywał irytacji, że 70 lat po wojnie Bundestag nie jest w stanie uchylić tych 
wyroków. Opór ma wypływać, jego zdaniem, głównie ze środowisk prawni-
czych. Ustawa ostatecznie uchylająca wyroki sędziów hitlerowskich stanowi-
łaby potężne ich oskarżenie49.

Stefan Reinecke z „Die Tageszeitung” przeprowadził wywiad z Joachimem 
Gauckiem, który nazwał kary śmierci wymierzone za zdradę wojny formą 
terroru wobec prostych żołnierzy. Posługując się tą kategorią czynu, likwido-
wano tych, którzy się w jakiś sposób sprzeciwiali systemowi. Wytoczone im 
procesy sądowe, zdaniem Gaucka, były świadectwem represywnej, totalitarnej 
ideologii, jaką kierowali się ówcześni sędziowie Wehrmachtu50.

W tym też czasie przewodnicząca organizacji młodzieżowej SPD (Arbeits-
gemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD – Jusos) Franziska 
Drohsel wystąpiła z otwartym apelem do posłów SPD w Bundestagu. Napisała 
w nim m.in.: „Proszę naszych towarzyszy, aby podjęli konsekwentne i sku-
teczne działania na rzecz rehabilitacji zdrajców wojny jeszcze w tej kadencji. 
Jest to oburzające, że niektórzy posłowie CDU/CSU nie są gotowi uchylić 
tych wyroków”51.

Musiały jednak znowu upłynąć długie miesiące, zanim sprawa ponow-
nie trafi ła na forum Bundestagu. Omawiano ją ponownie 2 lipca 2009 roku. 
I znowu był to Jan Korte z partii Die Linke, który bronił honoru osób ska-
zanych za zdradę wojny. Przypomniał losy osób, które o ten czyn oskarżono: 
18 września 1943 roku na karę śmierci został skazany lekarz Adalbert von 
Springer (jego zbrodnia polegała na napisaniu ulotki, w której wezwał ofi cerów 
do zakończenia wojny); innego żołnierza zamordowano za próbę uratowania 
na Węgrzech od śmierci 13 żydowskich dziewczynek; szeregowiec Robert 
Albrecht wyciągnął pomocną dłoń do brytyjskich jeńców wojennych. Został 

47 Ibidem, s. 96.
48 Mk., SPD – Gesetzentwurf zu NS-Urteilen. Sozialdemokraten hoffen auf Einigung mit der 

Union, „FAZ” 2009, nr 122, s.4.
49 D. Brössler, Streit über „Kriegsverräter. SPD will Opfer der NS-Justiz rehabilitieren – Union 

lehnt Gesetzentwurf ab, „SZ” z 27 maja 2009 r., s. 6.
50 S. Reinecke, Joachim Gauck im Interview mit Stefan Reinecke, Pauschale Aufhebung ist 

besser. Rehabilitierung von NS-Kriegsverrätern, „Die Tageszeitung” 2009, nr 120, s. 5.
51 F. Drohsel, Kriegsverräter rehabilitieren. Informacja prasowa organizacji młodzieżowej 

SPD – Jusos z 26 maja 2009 r.
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za to skazany na karę śmierci 5 sierpnia 1942 roku również pod zarzutem
zdrady wojny52.

Te przykłady świadczą o  powadze toczonej obecnie debaty, mówił Jan 
Korte. Jej celem jest uhonorowanie ludzi, którzy kiedyś wykazali się boha-
terską postawą i  zapłacili za to najwyższą cenę. Społeczeństwo niemieckie 
przez długie dziesięciolecia traktowało ich czyn z pogardą, a rodziny ich ska-
zane były na towarzyski i społeczny ostracyzm. Również i dla nich rehabili-
tacja zdrajców wojny będzie ważnym gestem. Korte mówił dalej, że uchyle-
nie wyroków zdrajców wojny jest ważnym dowodem na to, że sądownictwo 
Wehrmachtu było narzędziem hitlerowskiego terroru. Uczciwość sędziów nie 
miała nic wspólnego z rzeczywistością; byli zbrodniarzami w togach. Cieszył 
się, że może to w  końcu głośno powiedzieć. Pragnął też przypomnieć, że 
bojowników 20 lipca 1944 roku też długo wyzywano od zdrajców i brudnych 
świń. Zrehabilitowano ich dopiero po wielu latach sporów i eksponowania 
ich racji. Trzy lata temu partia Die Linke złożyła inicjatywę ustawodawczą 
domagającą się uchylenia wyroków wydanych z paragrafu 57, czyli za zdradę 
wojny. Przeciwko tej inicjatywie była nawet SPD. Kończąc Korte stwierdził, 
że pragnie zaoszczędzić posłom uwag, które wówczas usłyszał53.

W  imieniu partii konserwatywnych głos zabrał Jürgen Gehb (CDU). 
Przypomniał, że w 2002 roku również dla SPD rehabilitacja zdrajców wojny 
była nie do pomyślenia. Przyznał, że najnowsze badania historyków także 
i jego przekonały. Dlatego zdeklarował się w imieniu swojej frakcji, że posło-
wie CDU/CSU skłonni będą głosować za rehabilitacją zdrajców wojny54.

Wydaje się jednak, że zarówno Jürgena Gehba, jak i  innych polityków 
chadeckich przekonały nie tyle argumenty merytoryczne, ale nieco innej 
natury. Otóż wokół oceny postaw zdrajców wojny zarysowała się wspól-
nota poglądów między SPD, Partią Zielonych i Die Linke. Istniała przynaj-
mniej arytmetyczna możliwość, że partie te wbrew woli chadecji przegłosują 
ustawę rehabilitującą zdrajców wojny. Taka koalicja byłaby kompromitacją 
dla partii chadeckich i  liberalnej. Wtedy to, dla zachowania twarzy, zrodził 
się pomysł wystąpienia z wspólną inicjatywą ustawodawczą, z wykluczeniem
Die Linke55.

Po osiągnięciu konsensusu kilka dni później partie CDU, CSU, FDP, SPD 
i Partia Zielonych rzeczywiście przedłożyły nową propozycję ustawodawczą 
mającą na celu uchylenie wyroków z paragrafu 57, czyli za zdradę wojny56. 
W  jej uzasadnieniu autorzy stwierdzili m.in., że wyroki kary śmierci z  tego 
paragrafu wydawane były najczęściej za działania o charakterze politycznym, 
pomoc Żydom czy jeńcom wojennym oraz nieposłuszeństwo wobec przeło-
żonych. Paragraf 57 stał się instrumentem, którym posługiwali się sędziowie

52 PA-DB, P.p.p. XVI/230, k. 26088.
53 Ibidem, k. 26088–26089.
54 Ibidem, k. 26086.
55 D. Heilig, op.cit., s. 105.
56 PA-DB, Druk XVI/13654.
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faszystowscy dla niczym nieograniczonego represjonowania działań niezgod-
nych z  ideologią faszystowską. Instrumentem tym bardziej brutalnym, że 
nawet za drobne przewinienia jedyną możliwą karą z tego paragrafu była kara 
śmierci. Paragraf 57 z normami państwa prawa jest zupełnie nie do pogodze-
nia. Stąd autorzy projektu zasugerowali uchylenie tych wyroków57. 

Inicjatywa ustawodawcza stała się tematem posiedzenia Komisji Prawnej 
Bundestagu 26 sierpnia 2009 roku. Odbyła się ona tym razem bez żadnych 
kontrowersji i miała raczej kurtuazyjny charakter. Jan Korte z partii Die Linke 
był zadowolony, że udało się przekonać pozostałe partie w parlamencie nie-
mieckim do uchylenia wyroków orzeczonych z  paragrafu 5758. Christine 
Lambrecht z SPD doceniła wagę tego porozumienia, zwłaszcza że udało się 
osiągnąć konsensus z posłami CDU i CSU59. Potwierdził to w swoim wystą-
pieniu Andreas Schmidt z CDU, który przyznał, że upieranie się przy każdo-
razowej weryfi kacji wyroków za zdradę wojny nie miało żadnego uzasadnie-
nia. Przyznał także, że nieznany jest przypadek, aby na skutek działań osób 
skazanych na karę śmierci ktokolwiek ucierpiał60. Tym razem Komisja Prawna 
jednogłośnie opowiedziała się za przekazaniem ustawy pod obrady plenarne 
Bundestagu z prośbą o jej przyjęcie61.

Na takie stanowisko Komisji Prawnej niewątpliwie miały wpływ również 
media. Nie było dla nikogo tajemnicą, że w  tym samym dniu w berlińskim 
Magnus-Haus Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej (Verband der Ausländischen 
Presse in Deutschland – VAP) zaprosiło do publicznej dyskusji na temat sytua cji 
prawnej zdrajców wojny, roli sądownictwa Wehrmachtu i współczesnych ocen 
narodowego socjalizmu. Na spotkanie to zaproszono Jana Kortego, Ludwiga 
Baumanna i kilkudziesięciu dziennikarzy z 13 krajów. Echa dyskusji trafi ły 
również do mediów62. 

Na przykład Patrick Bahners z „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z satys-
fakcją odnotował, że partie chadeckie i FDP zmieniły w  tej kwestii pogląd. 
Po tym, jak dziesiątki lat zaklinały się, że rehabilitacja zdrajców wojny 
jest wykluczona, teraz przyznały, że kierowali się oni najczęściej głęboko 
humanitarnymi albo politycznymi motywacjami. Zwrócił jednak uwagę, że 
propozycja partii Die Linke, aby w  tej ustawie wyrazić szacunek dla ofi ar, 
nie została uwzględniona. Partie rządzące ciągle wyraźnie odcinają się od 
prób nazwania zdrajców wojny bohaterami63. O  perspektywie rehabilita-
cji zdrajców wojny pisała też „Süddeutsche Zeitung”, wyrażając ulgę, że 
po dziesiątkach lat dyskusji zdrajcy wojny będą w  końcu zrehabilitowani. 

57 Ibidem. 
58 PA-DB, P.p.KP XVI/149, k. 2.
59 Ibidem.
60 PA-DB, P.p.KP XVI/149, k. 3.
61 Ibidem.
62 D. Heilig, op.cit., s. 106.
63 P. Bahners, Die Akten geschlossen. Was bedeutet die Rehabilitierung der „Kriegsverräter”, 

„FAZ” 2009, nr 204, s. 33.
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Uchwalenie ustawy rehabilitującej zdrajców wojny miało być, zdaniem gazety,
zasługą partii Die Linke64.

Debata parlamentarna na temat ostatecznego uchylenia wyroków za zdradę 
wojny odbyła się w ostatnich tygodniach szesnastej kadencji. Przeprowadzono 
ją na 233 posiedzeniu Bundestagu, 8 września 2009 roku. I tym razem dys-
kusja nie była pozbawiona kontrowersji i emocji. 

W  imieniu Partii Zielonych głos zabrał poseł Wolfgang Wieland. 
Przypomniał, że narodowi socjaliści zakładali nie tylko wymordowanie euro-
pejskich Żydów, ale również i polskiej inteligencji. W Krakowie wymordowano 
profesorów tylko dlatego, że byli inteligentami. Zrobiono to w sposób kon-
sekwentny i szczegółowo zaplanowany. Stąd proste pytania: co było bardziej 
honorowe – zdradzić taką wojnę, czy w niej uczestniczyć? Postawa którego 
żołnierza niemieckiego była słuszna i godna uznania? Tego, który zdecydował 
się zdradzić wojnę, czy tego, który do końca wykonywał zbrodnicze rozkazy? 
Które postawy z moralnego punktu widzenia były słuszne? – pytał Wieland. 
Następnie stwierdził, że odpowiedzi konserwatywnych posłów ciągle nie są 
jednoznaczne. A może wręcz przeciwnie, pomimo 50 lat dyskusji na temat 
II wojny, ciągle nie zrozumieli oni jeszcze pewnych wartości. Przedstawiciele 
ich partii stoją po stronie tych, którzy walczyli do końca. Jak może ktoś jeszcze 
twierdzić, że zdrada wojny była haniebna. Jak ktoś może jeszcze dziś ubole-
wać, że mogła w niektórych wypadkach prowadzić do osłabienia Wehrmachtu. 
Ten kto tak uważa, powinien zapytać o  los młodych chłopców z chłopskich 
rodzin ze stanu Kentucky, którzy polegli gdzieś na niemieckiej ziemi. Czy aby 
nie było to w ich interesie, aby żołnierze niemieccy zdradzili im jak najwię-
cej tajemnic Wehrmachtu? Dalej poseł Wieland mówił na temat ewentual-
nych towarzyszy broni, którzy mieliby zginąć w wyniku zdrady wojny przez 
żołnierzy niemieckich. Taki przypadek – jego zdaniem – nie jest znany. Ale 
nawet gdyby.  Trzeba się zastanowić, co w ogóle znaczy takie sformułowa-
nie. To w  jaki sposób alianci mieli się przeciwstawić III Rzeszy i w tej woj-
nie zwyciężyć? Czy mieli w tym celu machać bawełnianymi chorągiewkami, 
czy też listownymi prośbami skłonić Wehrmacht do poddania się? Powalenie 
tego reżimu było, niestety, możliwe tylko poprzez zabicie milinów żołnierzy 
niemieckich. Ale odpowiedzialność za tę tragedię ponoszą jedynie dowódcy 
Wehrmachtu, nikt inny. Poseł prosił, by pamiętano, że dysydenci związani 
z zamachem stanu z 20 lipca 1944 roku wcześniej zdradzili niemieckie plany 
napaści na Europę Zachodnią. Zadali sobie trud, aby polecieć do Londynu, 
by tam zdradzić wojnę. Upłynęło wiele lat, zanim przestano ich wyzywać od 
zdrajców. Następnie stwierdził, że dziś nadszedł czas, aby zrehabilitować sze-
regowców, którzy zrobili dokładnie to samo65.

Christine Lambrecht reprezentująca SPD, wspominając liczne listy, które 
przychodziły do posłów do Bundestagu w sprawie uchylenia wyroków za 
zdradę wojny, mówiła o matkach, siostrach, żonach i córkach skazanych żoł-

64 [Red.], Bundestag rehabilitiert „Kriegsverräter”, „SZ” z 8 września 2009 r., s. 3.
65 PA-DB, P.p.p. XVI/233, k. 26366.
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nierzy. Przypomniała, w  jak okrutny sposób przez dziesiątki lat po wojnie 
w Republice Federalnej pogardzało nimi otoczenie. W  jaki sposób były one 
traktowane przez sąsiadów, sklepikarzy i miejscowych policjantów. Trzeba też 
sobie uświadomić, jak musiały przeżywać to dzieci tych żołnierzy. Były one 
– jak dziś byśmy powiedzieli – mobbingowane. Dla nich rehabilitacja zdraj-
ców wojny przychodzi późno, ale nie za późno. Najważniejsze jest bowiem, 
aby krewnym tych ofi ar zwrócić ich honor. Posłanka SPD podziękowała też 
tym kolegom parlamentarnym, którzy przez tyle lat wracali do tego tematu 
i przekonywali do swoich racji66.

Posłanka Christiane Lambrecht mówiła dalej, że jest jeszcze kwestia czę-
stych wypowiedzi dotyczących kreowania dawnych skazańców na bohaterów. 
Z prawnego punktu widzenia jest to nieprawda. Rehabilitacja nie czyni z daw-
nej ofi ary bohatera. Ale rzeczywiście można na to spojrzeć z  innej strony. 
Jej zdaniem każdy czyn wymierzony w reżim hitlerowski był bohaterstwem. 
Było nim demonstrowanie niechęci do reżimu, a tym bardziej każde działa-
nie, które miało szansę choćby o  godzinę przyspieszyć zamilknięcie armat 
i wyzwolenie Auschwitz. Takich anonimowych bohaterów było wówczas wielu 
i dziś nikt już o nich nie pamięta. Ale o nich też dziś mówimy – stwierdziła 
posłanka SPD67.

W imieniu partii Die Linke przemawiał Jan Korte. Mówił, że i jemu zależy, 
aby rodzinom ofi ar w końcu jasno powiedziano, że ich ojcowie nie byli kry-
minalistami, ale ofi arami bezprawia i  faszystowskiego terroru. Korte doda-
wał, że „każdy kto wojnę zdradził, zasługuje na wielkie uznanie”. Wyraził też 
zadowolenie, że po ponad 60 latach dyskusji na temat hitlerowskiego systemu 
sądowniczego na forum Bundestagu w  końcu doszło do konsensusu w  tej 
kwestii i że wszystkie frakcje gotowe są poprzeć ustawę o uchyleniu wyroków 
za zdradę wojny. Kończąc swoje wystąpienie Korte stwierdził: „zwłaszcza to 
jest dla mnie budujące, że tę inicjatywę ustawodawczą poparły CDU i CSU. 
Przyznaję to chętnie […]”68.

Radość posła Kortego przygasiła wypowiedź posła Jürgena Gehba z CDU. 
Otóż poseł Gehb mówił o „zasadniczej różnicy, która dzieli nasze stanowisko 
od stanowiska partii Die Linke”. Dla niego rehabilitacja zdrajców wojny nie 
jest jednoznaczna z uznaniem ich za bohaterów. Dla posłów partii konserwa-
tywnych ważne są motywacje tych ludzi, a nie tylko obiektywna konsekwen-
cja ich działania. W tym sensie nie ma to znaczenia, że zdrajcy wojny obiek-
tywnie działali na szkodę państwa narodowosocjalistycznego. Poseł Gehb w 
imieniu swojej frakcji stanowczo stwierdził, że jej członkowie nie zgadzają się 
na generalne uznanie ofi ar tych wyroków za bohaterów. Taki punkt widzenia 
jest dla nich nie do zaakceptowania. Nie zgadzają się na ich automatyczną 
gloryfi kację69.

66 Ibidem, k. 26367.
67 Ibidem.
68 PA-DB, P.p.p. XVI/233, k. 26365.
69 Ibidem.
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Pogląd posła Jürgena Gehba do złudzenia przypomina słowa przewodni-

czącego zespołu sędziowskiego Joachima Heppego, który prowadził słynny 
proces Remera w 1952 roku. Otóż Heppe również przeciwstawiał się wyraź-
nie kreowaniu hr. Clausa von Stauffenberga i  innych bojowników uczestni-
czących w zamachu stanu z 20 lipca 1944 roku na bohaterów. Nie zamierzał 
przywracać im czci i uznał zaledwie, że nie powinno się ich obrażać70. 

Dziwi brak zainteresowania polskich mediów tym wydarzeniem. 
Przypuszczalnie jedynym tekstem, jaki się na ten temat ukazał w Polsce, był 
artykuł Piotra Jendroszczyka w  „Rzeczpospolitej” pod wymownym tytułem 
Niemieccy zdrajcy zostali bohaterami. Autor sugeruje, że zdrajcy wojny kierowali 
się niskimi pobudkami i drwi z „nowych bohaterów narodu niemieckiego”. 
Przytacza tylko poglądy jednego z najbardziej zagorzałych przeciwników reha-
bilitacji zdrajców wojny, Rolfa-Dietera Müllera, który ostrzega przed heroizacją 
zdrajców. Jendroszczyk dziwi się również, że niemiecki wymiar sprawiedli-
wości uznany został za część „aparatu ucisku”71. 

Re a s u m u j ą c :  Był to kolejny, ostatni już etap dyskusji nad rehabilita-
cją ofi ar politycznych III Rzeszy. Musiało upłynąć kolejne siedem lat ewo-
lucji kultury politycznej w Niemczech Zachodnich, by niemiecki Bundestag 
i jego elektorat dojrzeli do rehabilitacji zdrajców wojny. Dyskusji na ten temat 
towarzyszyła coraz większa irytacja mediów, które najczęściej nie rozumiały 
argumentów przeciwników rehabilitacji. 

Podczas dyskusji w różnych gremiach Bundestagu zwracano teraz z całą 
wyrazistością uwagę, że za zdradę wojny skazywano osoby, które świadomie 
podjęły działania przeciwko reżimowi. Ludzi tych mordowano za polityczną 
i ideologiczną niezależność72. Jeden z zaproszonych profesorów przekonywał na 
posiedzeniu Komisji Prawnej Bundestagu, że zdrada wojny była w niemieckim 
systemie prawnym najbardziej politycznym z wszystkich możliwych czynów73. 
Było dla niego oczywiste, że z tego paragrafu karano wszelkie przejawy Oporu 
i wyroki te były aktami wyjątkowego bezprawia74. Inny dyskutant wskazywał 
na ideologiczny fundament wyroków – było to przekonanie państwa o  jego 
prawie do deptania elementarnej godności pojedynczego człowieka75. „Co 
złego było w tym, że dysydenci ci pomagali prześladowanym i słabszym?”76 
– pytano na posiedzeniu Komisji Prawnej Bundestagu. 

70 R. Holler, 20. Juli 1944. Vermächtnis oder Alibi. Wie Historiker, Politiker und Journalisten 
mit dem Deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus umgehen. Eine Untersuchung der 
wissenschaftlichen Literatur, der offi ziellen Reden, und der Zeitungsberichterstattung in Nordrhein-
-Westfalen von 1945–1986, München 1994, s. 123.

71 P. Jendroszczyk, Niemieccy zdrajcy zostali bohaterami, „Rzeczpospolita” 2009, nr 211, 
s. A9. Przeprowadziłem kwerendę w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Polityce”, 
„Wprost” i „Newsweeku”. 

72 PA-DB, P.p.KP XVI/98, Załącznik: opinia prof. Manfreda Messerschmidta, k. 2.
73 PA-DB, P.p.KP XVI/98, Załącznik: opinia Wolframa Wettego, k. 19.
74 Ibidem, k. 20 
75 PA-DB, P.p.KP XVI/98, Załącznik: opinia Helmuta Kramera, k. 7.
76 Ibidem, k. 28.
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Przeciwnicy rehabilitacji występowali natomiast ze zdumiewającymi 

argumentami. Norbert Geis ewentualną rehabilitację zdrajców wojny, która 
wywoła chaos legislacyjny, nazwał zagrożeniem dla bezpieczeństwa prawnego 
w Niemczech Zachodnich. Zaś jeden z ekspertów zaproszonych na posiedzenie 
Komisji Prawnej określił żądanie generalnego uchylenia wyroków za zdradę 
wojny stworzeniem historycznego i politycznego precedensu. Miał on polegać na 
tym, by nieskazitelnych żołnierzy Wehrmachtu postawić w stan oskarżenia, nato-
miast „bohaterów armii NRD” [!] uhonorować jako moralnych zwycięzców77.

To pewnie nie przypadek, że inicjatorami rehabilitacji zdrajców wojny 
byli przedstawiciele partii lewicowych, o wiele bardziej odporni na wpływy 
ideologii modelu Subject Culture z  lat pięćdziesiątych. Choć ich wieloletnie 
opory przed rehabilitacją wskazywałyby na trwałość Subject Culture również 
i w tym środowisku. 

Nie zmienia to faktu, że posłanka SPD Christine Lambrecht podkre-
śliła w Bundestagu w 2009 roku bohaterstwo każdego czynu wymierzonego 
w  reżim hitlerowski. Było nim demonstrowanie niechęci do reżimu, a  tym 
bardziej każde działanie, które miało szansę choćby o godzinę przyspieszyć 
zamilknięcie armat i wyzwolenie Auschwitz. Takich anonimowych bohaterów 
było wówczas wielu i dziś nikt już o nich nie pamięta. Ale o nich też dziś 
mówimy78. A  Jan Korte dodawał: „Sędziowie byli zbrodniarzami w  togach. 
Cieszę się, że mogę to w końcu głośno powiedzieć”79. 

Wyroki na zdrajcach wojny zostały uchylone przez niemiecki Bundestag 
jednomyślnie. Ale wypowiedzi posłów chadeckich głoszone w  imieniu całej 
frakcji pozwalają sądzić, że ich stanowiska bardzo się różniły od poglądów 
Christine Lambrecht i  Jana Kortego. Dowodziły też, że posłowie chadeccy 
w 2009 roku jeszcze nie byli gotowi w pełni zaakceptować model Participant 
Culture.

77 PA-DB, P.p.KP XVI/98, Załącznik: opinia prof. Rolfa-Dietera Müllera, k. 4.
78 PA-DB, P.p.p. XVI/233, k. 26367.
79 PA-DB, P.p.p. XVI/230, k. 26088.



Na posiedzeniu plenarnym Bundestagu 2 lipca 2009 roku poseł Jan Korte 
określił brak woli rehabilitacji zdrajców wojny jako jeden z  największych 
skandali w powojennej historii Niemiec. Tę inercję interpretował jako formę 
akceptacji III Rzeszy przez większość posłów do Bundestagu1. Tocząca się 
w Bundestagu debata ukazała z całą ostrością rozdźwięk między deklarowaną 
kulturą polityczną symboli a tą prawdziwą kulturą polityczną realiów. Była to 
bowiem tak naprawdę dyskusja o stosunku społeczeństwa niemieckiego do 
III Rzeszy. Ale była to też dyskusja na temat istoty państwa i granicach jego 
ingerencji w moralne i polityczne decyzje obywateli. Kilka miesięcy później 
niemiecki parlament uchylił mocą ustawy wyroki śmierci na ostatnich prze-
ciwnikach politycznych reżimu III Rzeszy. Niemniej tocząca się przez pra-
wie dwadzieścia lat dyskusja na temat politycznych wyroków sądownictwa 
Wehrmachtu dowodzi powagi problemu. 

Jeśli prawdziwe jest założenie, że partie polityczne i  reprezentujący ich 
politycy starają się realizować zbiorowe oczekiwania elektoratu, to ich poglądy 
można uznać za reprezentatywne dla światopoglądu tych, przez których chcą 
zostać wybrani. Jeśli przyjąć również, że demokracja proceduralna jeszcze nie 
musi oznaczać spełniania kryteriów zaistnienia Participant Culture, to w oczywi-
sty sposób rodzi się pytanie, kiedy stan taki osiągnęła demokracja w Republice 
Federalnej Niemiec, a także o przyczyny, które miały wpływ na inercję ewo-
lucji dominującego modelu kultury politycznej.

Niewątpliwie do elementarnych cech systemu, na podstawie których można 
go zakwalifi kować jako Participant Culture, należeć będzie poszanowanie god-
ności drugiego człowieka i szacunek do przeciwników politycznych. Będą to 
też takie elementy, jak tolerancja czy akceptacja inności. Wielu dysydentów 
III Rzeszy do 2009 roku nie doświadczyło jednak tych wartości. A przeciwnicy 
reżimu nie byli przecież jakąś przypadkową grupą obywateli – to oni dowie-
dli wrażliwości na cierpienia prześladowanych i angażowali się z przekona-
nia w konieczność udzielania im pomocy. Byli to ludzie myślący niezależnie, 
którzy w imię obrony wolności narażali swoje życie. 

1 Archiwum Bundestagu – Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages [dalej: PA-DB], 
Protokół posiedzenia parlamentarnego [dalej: P.p.p.] XVI/230, k. 26088.
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I, jak mówił Ludwig Baumann na posiedzeniu parlamentarnej Komisji 

Prawnej w maju 2008 roku, tych uczciwych i godnych najwyższego szacunku 
ludzi dziesiątki lat bezkarnie obrażano. Ubliżano im tylko dlatego, że wycią-
gnęli rękę do potrzebujących; obrażano, ponieważ okazali współczucie cierpią-
cym2. Musiały upłynąć całe dekady, aby niemiecki Opór wobec hitleryzmu zajął 
należne miejsce w niemieckiej świadomości narodowej, aby przestał być obiek-
tem pomówień o zdradę, aroganckich żartów i kpin w karczemnych dyskusjach. 

Zdecydowana większość żołnierzy wytrwała w Wehrmachcie do końca. 
Jedni uczynili to z politycznego fanatyzmu, inni z poczucia lojalności czy prze-
konania, że nie mieli prawa do buntu. Wiele milinów żołnierzy niemieckich 
wytrwało tam z  tchórzostwa i  strachu przez represjami reżimu. Natomiast 
dezerterzy swoją postawą dowiedli istnienia alternatywnych postaw wobec 
reżimu hitlerowskiego – stąd też ich czyn był oczywistym źródłem irytacji 
tych, którzy nie skorzystali z możliwości sprzeciwu. 

Znakomitą egzemplifi kacją takich poglądów był list przewodniczącego 
Niemieckiego Związku Sił Zbrojnych, płk. Bernharda Gertza, który w 2002 
roku skierował do posłów do  Bundestagu. Napisał tam m.in.: „Część skaza-
nych dezerterów była autentycznymi kryminalistami pozbawionymi jakichkol-
wiek politycznych motywacji. Występujemy przeciwko takiej reinterpretacji 
dezercji, która nadawałaby im miano członków Oporu”3. Pismo zostało 
nawet odczytane z  trybuny parlamentarnej i  nie wzbudziło, przynajmniej 
wśród konserwatywnych posłów, specjalnego zdziwienia. 

Zapewne większość parlamentarzystów niemieckich, którzy również odma-
wiali dysydentom rehabilitacji, nie zdawała sobie sprawy ze świadectwa, jakie 
sobie wystawiali. Jednym z najważniejszych warunków zaistnienia Participant 
Culture jest bowiem społeczna akceptacja rzeczywistego udziału obywateli 
w  procesie podejmowania decyzji – postrzegania ich jako podmiotu, a  nie 
przedmiotu procesów politycznych, a przynajmniej poszanowanie prawa do 
manifestowania poglądów przez obywateli. Takim sprzeciwem wobec polityki 
państwa, poza granicami przez niego wyznaczonymi, była niewątpliwie dezer-
cja i zdrada wojny. Dyskusje wokół tych czynów dowiodły, że przynajmniej 
do 2009 roku większość społeczeństwa niemieckiego nie akceptowała takiej 
formy wolności, a przynajmniej większość parlamentarnych reprezentantów 
tego społeczeństwa.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że zarówno dezercja, jak i zdrada wojny 
były aktami sprzeciwu prostych ludzi wobec polityki Adolfa Hitlera. Nie mieli 
oni oczywiście żadnych możliwości obalenia zbrodniczej dyktatury. Ale mimo 
ograniczeń podyktowanych ich sytuacją życiową podjęli samodzielne działa-
nia na szkodę III Rzeszy. I bardzo wielu z nich za sprzeciw wobec reżimu 
zapłaciło życiem.

Zamiast uhonorować ich czyn, dziesiątki lat po wojnie parlament niemiecki 
odmawiał uchylenia ciążących na nich wyroków. Przeciwnicy rehabilitacji 

2 PA-DB, Protokół posiedzenia Komisji Prawnej [dalej: P.p.KP] XVI/98, k. 3
3 PA-DB, P.p.p. XIV/237, k. 23736.
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dezerterów i zdrajców wojny argumentowali przez wiele kadencji z trybuny 
Bundestagu, że to władza ustala formy i  granice wolności politycznej. Kto 
poza to prawo wykracza, zasługuje na zasłużoną karę, nawet jeśli buntuje się 
przeciwko zbrodniom popełnianym przez to państwo. I do 2009 roku pogląd 
taki reprezentowała większość posłów do Bundestagu. I można domniemy-
wać, że podzielała go również przeważająca część społeczeństwa niemiec-
kiego, albo w ogóle się tym problemem nie interesowała. Taka postawa jest 
charakterystyczna dla Subject Culture.

W systemie Participant Culture społeczeństwo odrzuca próby uzurpacji okre-
ślonych środowisk do pełnienia uprzywilejowanej politycznej roli w państwie. 
Tu znowu parlamentarne dyskusje na temat dysydentów III Rzeszy dowiodły, 
że wręcz przeciwnie, takie społeczne różnice były akceptowane i wspierane 
przez politykę frakcji chadeckich. 

Akceptacja próby zamachu stanu z  20 lipca 1944 roku zaczęła powoli 
dojrzewać począwszy od lat pięćdziesiątych i w epoce Helmuta Kohla stała 
się powszechna. Było to uznanie prawa do buntu wobec państwa, którego 
dopuścili się arystokraci, wysocy urzędnicy, ofi cerowie i dyplomaci. Ich postę-
powanie było postrzegane jako wyraz patriotyzmu. Choć w innej skali, takie 
same czyny podejmowane przez prostych ludzi były interpretowane przez 
sądy powojenne jako zbrodnicze, niedopuszczalne działanie na szkodę spo-
łeczeństwa. A więc z  politycznego punktu widzenia zupełnie inne prawa 
przypisywano najwyższym elitom społecznym, a inne zwykłym obywatelom.

Taką perspektywą obciążone były dyskusje toczone na forum Bundestagu, 
gdzie konsekwentnie negowano prawo zwykłych ludzi do sprzeciwu wobec 
III Rzeszy. Z trybuny parlamentarnej często głoszono opinie, które przypisy-
wały elitom zupełnie inne możliwości współuczestnictwa w życiu politycznym 
niż przedstawicielom szerokich warstw społecznych, co można również inter-
pretować jako demonstrację poglądów charakterystycznych dla Subject Culture. 

Brak równości obywateli wobec prawa potwierdzał również sposób funk-
cjonowania systemu sądowniczego w Republice Federalnej w latach powojen-
nych. Sędziowie tworzyli wówczas grupę zawodową, która w czasach reżimu 
hitlerowskiego dopuściła się najbardziej haniebnych zbrodni. Żaden sędzia 
III Rzeszy nie został prawomocnie skazany przez sądy Republiki Federalnej. 
Korporacyjna solidarność tej grupy zawodowej uchroniła ich przed odpowie-
dzialnością, choć wobec nielicznych przedstawicieli innych grup zawodowych 
wyciągnięto konsekwencje karne. Zwłaszcza wobec przedstawicieli niższych 
warstw społecznych. O równości wobec prawa nie może być więc tutaj mowy. 
Wartością konieczną dla zaistnienia Participant Culture jest niewątpliwe spójne 
i powtarzalne stosowanie reguł prawnych wobec wszystkich obywateli. 

Ale to nie wszystko. Ponieważ rehabilitacja dysydentów stanowiłaby oskar-
żenie tych, którzy kazali ich wymordować, była ona przez dziesiątki lat nie-
możliwa. Aby umocnić swoją pozycję społeczną, sędziowie nie mieli żadnych 
oporów przed zawodową, społeczną i materialną dyskryminacją dawnych 
przeciwników reżimu III Rzeszy. To przykład niespotykanej samowoli wobec 
prawa, wynikającej z poczucia bezkarności i swej wyższości w stosunku do 
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społeczeństwa. Taki stan utrzymywano przy pełnej akceptacji większości elit 
parlamentarnych. 

Dyskryminowanie dysydentów III Rzeszy podyktowane wolą utrzymania 
autorytetu sędziów trwało w  nieomal nienaruszony sposób do niedawna. 
Adwokat i poseł do Bundestagu Norbert Geis jeszcze w maju 2002 roku prze-
konywał swoich kolegów do odrzucania ustawy rehabilitującej dezerterów. 
Nawoływał wówczas do szacunku wobec sędziów, którzy rzekomo starali się 
o sprawiedliwe wyroki. Rehabilitacja przeciwników reżimu miała być wobec 
prawników III Rzeszy „daleko idącą niesprawiedliwością”4. 

Dodać trzeba, że poseł Norbert Geis próbował jeszcze raz w maju 2009 
roku powstrzymać kolejną ustawę rehabilitującą zdrajców wojny5. Jak można 
sądzić, nie miał specjalnego zrozumienia dla cierpień ofi ar zamordowanych 
za sprzeciw wobec dyktatury Adolfa Hitlera. Przypuszczalnie dalej uważał, że 
ustawa mogłaby urazić żyjących jeszcze dawnych sędziów Wehrmachtu czy 
ich rodziny. W  ten sposób stawałby po stronie przestępców, którzy w pań-
stwie spełniającym kryteria Participant Culture powinni za popełnione zbrodnie 
otrzymać raczej wyroki dożywotniego więzienia. 
Łamanie zasady równości wobec prawa miało miejsce w  Republice 

Federalnej również w innym obszarze. Uwidoczniło się to w sposobie traktowa-
nia dysydentów III Rzeszy i zbrodniarzy wojennych. Sądy Republiki Federalnej 
– co zostało już powiedziane – konsekwentnie odmawiały prośbom o uchy-
lenie prawomocnych wyroków na dysydentach III Rzeszy. 

Rodziny pomordowanych często wskazywały na politycznych charakter 
wyroków, na podstawie których skazano ich bliskich. Przekonywały, że sądy 
hitlerowskie były silnie zideologizowane, stronnicze, a oskarżeni pozbawieni 
możliwości obrony. Argumenty te nie przekonywały trybunałów Republiki 
Federalnej. Paradoksalnie, jednak dokładnie te same argumenty wysuwane pod 
adresem sądów amerykańskich były dla powojennego sądownictwa niemiec-
kiego całkiem zrozumiałe. Na podstawie tej samej argumentacji wielu zbrod-
niarzom hitlerowskim udawało się uzyskać nie tylko rehabilitację, ale otrzy-
mać odszkodowania za każdy dzień pobytu w więzieniu alianckim. W myśl tej 
wykładni powojenne wyroki amerykańskie były stronnicze i niesprawiedliwe, 
natomiast wyroki III Rzeszy niepodważalnie rzetelne. 

Ta nierówność wobec prawa w Republice Federalnej ujawniła się z całą 
ostrością przy innej jeszcze regulacji. Przyjęto bowiem zasadę, że ciężar popeł-
nionych zbrodni hitlerowskich nie mógł mieć wpływu na wysokość renty 
zarówno reżimowego aktywisty, jak i jego rodziny. Natomiast zupełnie inaczej 
przedstawiała się sytuacja krewnych żołnierzy niemieckich zamordowanych 
przez sądy Wehrmachtu za ludzki gest pomocy jeńcowi, czy pracownikowi 

4 Ibidem, k. 23741.
5 Zob. S. Reinecke, „Kein Grund, etwas zu ändern”, CSU-Politiker Geis über NS-Kriegsverräter, 

„Die Tageszeitung“ z 27 maja 2009 r.; D. Heilig, Zum Ablauf der politischen Auseinandersetzun-
gen, w: Kriegsverrat. Vergangenheitspolitik in Deutschland. Analysen, Kommentare und Dokumente 
einer Debatte, J. Korte, D. Heilig (Hrsg.), Berlin 2011, s. 99.
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przymusowemu. Taki humanitarny akt pozbawiał rodzinę skazanego żołnie-
rza świadczeń socjalnych na całe dziesięciolecia. Była to ofi cjalna praktyka 
państwa, akceptowana przez elity parlamentarne. 

Taki polityczny klucz w sposobie traktowania zbrodniarzy i byłych prze-
ciwników III Rzeszy nie da się wyjaśnić tylko kontynuacją elit hitlerowskich 
w RFN i w większości nienaruszonej struktury środowisk prawniczych. Jest 
on przekonywującym dowodem, jak wielka była atrakcyjność norm, wartości 
i postaw wpisanych w model Subject Culture w  społeczeństwie niemieckim, 
przez wiele dziesięcioleci używanych do wyboru społecznych i politycznych 
rozwiązań. 

Dowodem na to, jak silna była społeczna presja trwania przy wyobra-
żeniach wyniesionych z państwa autorytarnego, były obawy przedstawicieli 
SPD i Partii Zielonych. Powtarzali oni konsekwentnie, że treści ewentualnych 
ustaw o  rehabilitacji dezerterów i  zdrajców wojny nie mogą sugerować, iż 
postawy żołnierzy Wehrmachtu walczących do końca były fałszywe, czy tym 
bardziej postawić ich w stan oskarżenia, bo walczyli po niewłaściwej stronie. 
Wynikało to przypuszczalnie z obaw przed irytacją znacznej części elektoratu 
i tu nieomal do 2009 roku panował w Bundestagu konsensus.

Dziwi to zwłaszcza wobec potępiania epoki III Rzeszy w  ofi cjalnym 
dyskursie i  uznania tego za elementarną poprawność polityczną Niemiec. 
Odżegnywanie się od faszyzmu stało się wręcz towarzyskim rytuałem. Podobnie 
jak uroczystości ku czci bojowników związanych z zamachem stanu 20 lipca 
1944 roku – honorowano ich bohaterską postawę i polityczną przenikliwość, 
a jednocześnie pozwalano ich oprawcom, pozbawionym skrupułów zbrodnia-
rzom, piastować najwyższe stanowiska w państwie, by potem wypłacać im 
wysokie emerytury. 

Takie postawy mają w Republice Federalnej długą tradycję. Kanclerz Konrad 
Adenauer zapewniał publicznie, że dbałość o wdowy i sieroty mężczyzn, któ-
rzy w walce przeciwko hitleryzmowi oddali życie, jest punktem jego honoru 
(Ehrenpfl icht)6. Ale jednocześnie parlament zdominowany przez jego poli-
tycznych zwolenników głosował za ustawą wykluczającą ofi ary sądownictwa 
III Rzeszy z prawa do świadczeń socjalnych, skazując ich często na następne 
dziesięciolecia na nędzę. 

Kanclerz Helmut Kohl dumnie głosił credo, że CDU jest moralną i poli-
tyczną spadkobierczynią bojowników 20 lipca 1944 roku7. Ale kiedy w paź-
dzierniku 1983 roku doszło w niemieckim Bundestagu do dyskusji na temat 
generalnego uchylenia zbrodniczych wyroków Trybunału Ludowego, sprzeci-
wił się tej inicjatywie. Jego ówczesny minister sprawiedliwości Hans Arnold 
Engelhard oświadczył w parlamencie, że rząd Republiki Federalnej Niemiec 
stoi na stanowisku, że uniew ażnienie wyroków zarówno Trybunału Ludowego, 

6 Aufstand des Gewissens. Der Militärische Widerstand gegen Hitler und das NS-Regime 1933–
1945, Bundesministerium der Verteidigung, Herford–Bonn 1985, s. 503. 

7 R. Voss, K. Gotto (Hrsg.), Der deutsche Widerstand und die CDU, Dokumentation: Reden, 
Stellungnahmen, Erklärungen (1954–1978), Bonn 1979, s. 6.
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jak sądów specjalnych nie jest potrzebne i nie wymaga nowelizacji prawnej. 
Stwierdził też, że stanowisko rządu w tej sprawie się nie zmieniło8. A przecież 
to Trybunał Ludowy pod kierunkiem Rolanda Freislera wymordował uczest-
ników i sympatyków zamachu z 20 lipca 1944 roku.

O tym, że nawet kanclerz Gerhard Schröder długo po 2002 roku był prze-
ciwnikiem uchylenia politycznych wyroków sądów Wehrmachtu, otwarcie 
mówił Ludwig Baumann na posiedzeniu Komisji Prawnej Bundestagu w obec-
ności posłów SPD, i nikt temu stwierdzeniu nie zaprzeczył. Stąd uprawniony 
jest wniosek, że kanclerz Schröder rzeczywiście takie stanowisko reprezen-
tował9.

Siła i trwałość modelu Subject Culture nie była przypadkiem i nie wynikała 
tylko z konglomeratu różnych tradycji historycznych. Jej fundamenty świado-
mie umocnił Konrad Adenauer. Dla niego najważniejszą sprawą było stworze-
nie skutecznie i sprawnie zarządzanego państwa oraz silnej władzy. Władzy, 
która umożliwiałaby mu podejmowanie niepopularnych decyzji, a w realiza-
cji ich nikt nie miałby możliwości mu przeszkadzać. W  tym celu prowadził 
określoną politykę personalną i wspierał ideologię silnego państwa.

Taki model władzy i państwa, oparty na modelu Subject Culture, z prag-
matycznego punktu widzenia okazał się sukcesem. Być może w  ten sposób 
Konrad Adenauer uchronił Republikę Federalną od prawicowych wstrząsów, 
przyczyniając się w decydującym stopniu do niezwykłego sukcesu ekonomicz-
nego tego kraju. Niemcy Zachodnie realizujący model Subject Culture stały się 
ekonomicznym mocarstwem o globalnym znaczeniu. Ale fundamenty fascy-
nacji modelem Subject Culture okazały się tak trwałe, że zarówno społeczeń-
stwo niemieckie, jak i jego elity polityczne nie potrafi ły się od niego uwolnić 
przez dziesiątki lat. 

Jedną z ważnych ideologicznych konsekwencji modelu Subject Culture było 
przekonanie o nadrzędnej roli państwa w  stosunku do jednostki. Ofi arami 
tej ideologii stali się bezpośrednio dysydenci III Rzeszy, której Republika 
Federalna uważała za prawną kontynuatorkę. Sprzeciwili się oni państwu 
i musieli ponieść za to również w Republice Federalnej nałożoną na nich 
wcześniej karę. Oni to wskutek polityki Konrada Adenauera ucierpieli bodaj 
najbardziej, ponieważ zgodnie z założeniami modelu Subject Culture do buntu 
nie mieli prawa. W  tym sensie znajduje potwierdzenie główna hipoteza tej 
pracy: istnieje wyraźna korelacja między wielopłaszczyznowymi sukcesami 
Republiki Federalnej a dyskryminacją dysydentów III Rzeszy. 

W miarę upływu lat dokonywała się ewolucja kultury politycznej społe-
czeństwa zachodnioniemieckiego. Kiedy z upływem czasu model Participant 
Culture stawał się coraz bardziej dominujący, tak też zmieniała się sytuacja 
prawna i społeczna dysydentów. Kolejno rehabilitowano następne grupy prze-
ciwników III Rzeszy, przyznawano im świadczenia socjalne, zmieniła się spo-
łeczna akceptacja ich działań. 

8 PA-DB, P.p.p. X/28, k. 1885.
9 PA-DB, P.p.KP XVI/98, k. 53.



Zakończenie 303
Horyzont postrzegania dysydentów III Rzeszy dokumentuje najlepiej róż-

nica poglądów widoczna podczas pierwszej i ostatniej debaty w Bundestagu 
na temat dysydentów III Rzeszy. Ta trwająca kilkadziesiąt lat dyskusja zaczęła 
się 16 marca 1950 roku. Wówczas to poseł SPD Georg August Zinn postulo-
wał na forum parlamentu rehabilitację bojowników związanych z zamachem 
stanu z 20 lipca 1944 roku. W ramach toczonej dyskusji porównał prześlado-
wania, jakich bojownicy ci doświadczyli z rąk gestapo, do cierpień żołnierzy 
walczących pod Stalingradem. Porównanie to spotkało się z wielkim oburze-
niem jego parlamentarnych kolegów. Określono je jako „niedopuszczalną pro-
wokację” i obrazę żołnierzy Wehrmachtu. Poseł DP w najostrzejszy sposób 
protestował przeciwko dalszemu prowadzeniu na ten temat dyskusji, widząc 
w niej kompromitację Bundestagu w społeczeństwie niemieckim. Propozycję 
Zinna interpretował jako wyraz nienawiści do własnego narodu10. Natomiast 
przedstawiciel FDP podczas tej samej debaty twierdził, że inicjatywa posła 
Zinna zawiera w sobie podejrzenie, jakoby sędziowie III Rzeszy mogli wyda-
wać niewłaściwe wyroki. A  to, jego zdaniem, miało być niedopuszczalnym 
pomówieniem11. Twierdził również, że przyjęcie tej ustawy oznaczałoby zatar-
cie na zawsze granicy między praworządnością i bezprawiem12.

Ewolucja kultury politycznej w Niemczech musiała trwać aż 59 lat, by 
posłowie zmienili pogląd w tej sprawie. 8 września 2009 roku, podczas debaty 
parlamentarnej kończącej tę dyskusję, poseł Jan Korte stwierdził, że sędzio-
wie III Rzeszy byli zbrodniarzami w togach13. Natomiast posłanka Christine 
Lambrecht mówiła, że każdy czyn wymierzony w reżim hitlerowski był boha-
terstwem, które zasługuje na głęboki szacunek14. 

To oczywisty dowód, w  jaki sposób społeczny stosunek do dysydentów 
III Rzeszy był funkcją ewolucji kultury politycznej w Niemczech Zachodnich. 
Trudno też nie zauważyć, że wyroki na zdrajcach wojny zostały jednogłośnie 
uchylone. A odważne i  jednoznaczne poglądy, jakie w  tej sprawie formuło-
wano na forum parlamentu niemieckiego, nie budziły już też wielkich kon-
trowersji. Było to poniekąd dowodem uznania godności i racji przeciwników 
reżimu hitlerowskiego. 

Niemniej jestem przekonany, że sposób potraktowania dysydentów 
III Rzeszy w Republice Federalnej po 1945 roku jest narodową hańbą, która 
Niemcom, z czasem, będzie tak samo ciążyć, jak zbrodnie Adolf Hitlera.

10 PA-DB, P.p.p. I/47 z 16 marca 1950 r., Wypowiedź posła Hansa Mühlenfelda.
11 PA-DB, p.p.p. I/47, k. 1614, Wypowiedź posła Ludwiga Schneidera.
12 Ibidem.
13 PA-DB, P.p.p. XVI/230, k. 26088.
14 PA-DB, P.p.p. XVI/233, k. 26367.
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In den letzten Jahren sind in Deutschland mehrere wissenschaftliche 
Arbeiten entstanden, die auf die Bedeutung der NS-Funktionsleiter in verschie-
denen Lebensbereichen in der Bundesrepublik hinweisen. Diese Tatsache wird 
zwar mit einer gewissen Beschämung beschrieben, doch geht man davon aus, 
dass die ehemaligen Aktivisten des NS-Regimes keinen übergroßen Einfl uss 
auf die politische Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland hatten. Das 
vorliegende Buch zeigt, dass diese Annahme falsch ist. Die Konsequenzen des 
politischen Einfl usses der ehemaligen NS-Aktivisten wurden am Beispiel der 
Nachkriegsschicksale der Gegner des NS-Regimes und deren Familien gezeigt. 

Die Widerstandskämpfer waren Menschen, die in schwierigen Zeiten 
ihre politische und moralische Unabhängigkeit bewahrt haben. Menschen, 
die meistens bewusst das Risiko auf sich genommen haben, sich mehr oder 
weniger aktiv dem Regime zu widersetzen. Und viele von ihnen wurden 
ermordet. Nach 1945 wurden die Aktivitäten der NS-Gegner nachträglich 
kriminalisiert. Die ehemaligen Widerstandskämpfer und deren Familien muss-
ten die Konsequenzen der früheren politischen Tätigkeit Jahrzehnte lang 
tragen. Das deutsche Recht legte fest, dass Menschen, die mit rechtskräf-
tigen Urteilen belastet waren, nur sehr eingeschränkt Anspruch auf soziale 
Leistungen haben konnten. Schlimmer noch – diese Einschränkung galt auch 
für die Familienangehörigen und sogar dann, wenn die Widerstandskämpfer 
während der NS-Zeit ermordet worden waren. Es dauerte fast 60 Jahre, bis 
der Deutsche Bundestag alle Gegner und politische Opfer des NS-Regimes 
rehabilitiert hat. Mit der Aufhebung der Urteile wegen Kriegsverrat hat man 
bis 2009 gezögert. Mit Kriegsverrat bezeichneten NS-Richter meistens die 
den Juden, Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeitern geleistete Hilfe, oder 
auch andere Formen der politischen Unabhängigkeit.

Die Aufhebung dieser Urteile hat die SPD-Abgeordnete Christine Lambrecht 
am 2. Juli 2009 immer noch verlangt. Im Bundestag sagte sie damals: „Wie 
viele Frauen hat es gegeben, die in der Nazizeit und auch danach damit 
leben mussten, dass sie von ihrem Umfeld, den Nachbarn, dem Kaufmann, 
dem örtlichen Polizisten oder vielleicht sogar eigenen Verwandten geschnit-
ten und verachtet wurden, weil ihr Mann als «Kriegsverräter» galt? Wie viele 
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Kinder haben in dieser Zeit erleben müssen, dass sie von den Kindern der 
Nachbarschaft, in der Schule gedemütigt wurden, vielleicht sogar geschlagen 
und bespuckt, weil die Eltern der anderen Kindern über sie sagten, der Vater 
sei ein «Kriegsverräter» gewesen“. Es dauerte sehr, sehr lange, bis die Gegner 
des NS-Regimes bei Stammtischgesprächen nicht mehr verspottet und belei-
digt wurden. Es mussten Jahrzehnte vergehen, bis der deutsche Widerstand 
den gebührenden Platz im Bewusstsein der Deutschen gefunden hat. 

Das hatte mehrere Gründe. Der entscheidende war wahrscheinlich die 
pragmatische Politik von Konrad Adenauer. Für ihn war der Wiederaufbau des 
Landes wichtig und nicht die Abrechnung mit der Vergangenheit. Als er sich 
bereit zeigte, den Widerkehr der NS-Funktionsleiter zu billigen, erkaufte er 
damit nicht nur ihre Loyalität, aber auch das Engagement für das Land. Dank 
der Personalpolitik Adenauers erhielten sehr viele ehemalige Funktionäre ihre 
alten Stellungen zurück. Das betrifft zum Beispiel die NS-Richter, die fast alle 
ihre alten Stellungen zurückbekamen. Von den ehemaligen Funktionseliten 
waren gerade sie vielleicht am meisten daran interessiert, dass die ehema-
ligen NS-Gegner kriminalisiert werden. Die Rehabilitierung der NS-Gegner 
wäre gleichzeitig eine Anklage der Juristen, die sie früher verfolgt haben. 
Daher haben sich in der Bundesrepublik die Richter viel Mühe gegeben, die 
NS-Gegner nachträglich dort zu kriminalisieren. Andere frühere Aktivisten 
haben ihre Untaten meistens mit der Behauptung begründet, dass sich alle 
dem NS-Regime fügen mussten und zu den Verbrechen gezwungen worden 
waren. Die Tätigkeit aktiver NS-Gegner war aber ein klarer Beweis dafür, dass 
diese Behauptung nicht der Wahrheit entsprach. Es war also im Interesse der 
ehemaligen NS-Aktivisten die Widersacher in Misskredit zu bringen. Daher 
wurde auch die Behauptung der Juristen, die NS-Gegner seien Kriminelle, 
mit Freude akzeptiert.

Diese Erkenntnisse führten zu der Hauptthese des Buches, dass es einen 
klaren Zusammenhang zwischen dem Wirtschaftswunder der Bundesrepublik 
und der andauernden Benachteiligung der ehemaligen NS-Gegner gibt. Diese 
Behauptung wurde anhand von Protokollen verschiedener Gremien des 
Deutschen Bundestages aus den Jahren 1949 bis 2009 aufgestellt. In der 
Abhandlung wird auch eine Reihe von Dokumenten aus dem Politischen Archiv 
des Auswärtigen Amtes, dem Bundesarchiv Koblenz und dem Bundesarchiv-
-Militärarchiv Freiburg zitiert. Eine wichtige Quelle sind die Urteile der bun-
desdeutschen Gerichte. Es werden ebenfalls Pressestimmen zitiert, die nicht 
nur als Informationsquelle dienen, aber auch Zeichen der Stimmung jener 
Zeit sind.

In dem Buch wird auch gezeigt, wie zur politischen Kultur der 
Bundesrepublik die fast rituale Pfl icht gehört, sich von der NS-Wirklichkeit 
zu distanzieren. Ein Kontrast zu dieser Haltung bilden aber die zahlreichen 
politischen Vorbehalte, Klischees und Gewohnheiten, noch a us der NS-Zeit. 



In recent years in Germany, many historical works emerged that direct 
their attention to the dominant role of the former Nazi elites in various 
aspects of life in the Federal Republic. It is being talked about with embar-
rassment but also with assumption that it did not have any infl uence on the 
political developments in the Federal Republic. In the book “Diffi cult legacy 
of the Third Reich’s dissidents in Federal Republic of Germany” the author 
makes an effort to prove that this thesis is not true, using the post-war fate 
of the Third Reich dissidents as an example.

These people who, in the diffi cult times of the Nazi government, main-
tained their independence of thought and often took conscious risks by actively 
opposing the regime. Many of them were murdered based on political sen-
tences. After the year 1945 the dissidents’ actions were paradoxically recog-
nized as criminal, and for next decades the families of the murdered victims 
suffered the consequences of the Nazi sentences. The German law stated that 
the people convicted had severely limited access to social services.

For 59 years, subsequent groups of the Third Reich dissidents have been 
rehabilitated. Until 2009, abrogation of probably the most political Nazi sen-
tences have been delayed – the penalties for the “war betrayal”. The only 
punishment for this was death, and in most cases it was an act of elementary 
help towards the oppressed or any other indication of political independence. 
The person who, 2 July 2009, called for abrogation of those sentences, argu-
ing the situation of the victims’ families was Christine Lambrecht – an M.P. 
of the SPD party. At the time from the Bundestag rostrum she said: “How 
many women were there, who not only during the war, but also in the Federal 
Republic had to live with this kind of social ostracism. For decades they were 
being held in contempt by their neighbours, shopkeepers, a local policeman. 
They were despised even by their close relatives because their husbands 
passed for war betrayers. How awful it must have been for children of those 
soldiers, when their friends from school or neighbourhood would humiliate 
them, beat them and literally spit on them because their fathers were ‹‹war 
betrayers››”. It took decades for the Germans’ defi ance against Nazism to 
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take the right place in the German national consciousness – to stop being an 
object of accusations of treason, arrogant jokes, and mockery in pub debates.

This phenomenon was caused by many reasons. Though the critical fac-
tor was probably the pragmatic politics of Konrad Adenauer, for whom the 
most important was to quickly rebuild the country, not settle the past. By 
accepting the return of Nazi activists, he gained not only their loyalty but 
also their commitment to the task of restoration. The consequence of this 
politics was a mass return of the functional elites. Former activists most fre-
quently justifi ed their deeds by claiming that everyone had to submit to the 
regime and to partake in its inequities. The dissidents were a live proof that 
this notion was false. The weaker their position, the better the credibility of 
the former criminals’ claims of innocence. 

Amongst the Nazi functional elites, it was the judges who were the most 
interested in upholding the views of dissidents’ actions as criminal. After the 
year 1945 a complete restoration of the Third Reich judicial system took place. 
Rehabilitation of the dissidents of the Third Reich in obvious ways would be 
an accusation towards the jurists that sanctioned the murders.

Those refl ections allowed for placing the main thesis – that there is 
a distinct correlation present between the Adenauer “economic miracle” and 
later multifaceted successes of the Federal Republic, and discrimination of 
the Third Reich dissidents. The author proves that on the basis of reports of 
various bodies of Bundestag of years 1949 to 2009. Also a number of docu-
ments acquired from Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bundesarchiv 
Koblenz and Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg were used. An important 
source is many cited judgments of the post-war justice system. In the text 
there are cited also archival press publications that are interesting not only 
given the information they yield, but also because they are a  testimony to 
the times when they were written. 

In the book the author was trying to draw attention to the enormous con-
trast between the common, almost ritual duty to deprecate the Third Reich 
in the federal Republic, and the actual durability of many political prejudices, 
stereotypes and habits from the time of the Nazi regime.

Translated by Karolina Jagodzińska
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