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SPOTKANIE Z GEORGIEM HERDE

23 listopada 1984 r. w  Domu Polskim  w Olsztynie odbyło się spotkanie 
z byłym redak torem  antyrew izjonistycznego czasopisma „Neue K om m entare” , 
członkiem zarządu Związku Ofiar Faszyzmu — Georgiem Herde z R epubliki 
Federalnej Niemiec. W im ieniu gospodarzy gościa pow itał dy rek to r Ośrodka 
B adań N aukow ych doc. dr E dm und W ojnowski. G. H erde — au tor książki 
Revanchistische Politik. E in fluss-Kräfte-G efahr  — przedstaw ił krótko sy tua 
cję ruchu rewizjonistycznego w  RFN, w  dobie rządów kanclerza Helm uta 
Kohla. Mówca postawił tezę, że obecny rząd RFN przywrócił rewizjonizm owi 
sta tus polityki państw ow ej, co jest pow rotem  do polityki K onrada Adenauera, 
za którego czasów istn ia ły  przy  rządach poszczególnych kra jów  m inisterstw a 
wypędzonych (M inisterium  fü r  die Vertriebenen). Podłoże dla rozwoju te n 
dencji rew izjonistycznych stw orzyła polityka rządu S tanów  Zjednoczonych, 
którego członkowie podw ażają polityczne sta tus quo w  Europie, w ynikające  
z porozumień jałtańskich.

W drugiej części spotkania  redak to r H erde odpowiadał na  py tan ia  doty
czące liczebności organizacji rewizjonistycznych, ich działalności k u ltu ra lnej 
oraz w ydawniczej (doc. d r  Z. Lietz), stosunku „landsm annschaftów ” do kwestii 
jedności Niemiec (mgr S. Badowska), p roblem u niem ieckiej granicy zachod
n iej i polskiej g ranicy  wschodniej (doc. d r  Z. Lietz, m gr B, Domagała) oraz 
stosunku społeczeństwa niemieckiego do postulatów  w ysuw anych  przez „Zw ią
zek W ypędzonych” czy ziomkostwa (mgr R. Traba).

Nie na w szystkie py tan ia  re fe ren t mógł udzielić konkre tne j odpowiedzi. 
Dotyczyło to głównie liczby insty tu tów  naukow ych i ku ltu ra ln y ch  oraz w y 
danych przez nie czasopism. R edaktor H erde zwrócił uwagę, że wiele tego 
typu placówek, w iele gazet i w ydaw nictw  ziom kowskich działa często pod 
zmienionym  szyldem, stąd  w łaśnie podstawowa trudność, k tóra  nie pozwala 
ustalić dokładnych danych.

Spraw a niemieckiej g ranicy  zachodniej, polskiej g ranicy  wschodniej i 
jedności Niemiec nie odgryw a w  obecnej sy tuacji politycznej znaczniejszej 
roli. Prob lem y te pow racają  jednak zawsze, gdy tylko pojaw ia się sp rzy ja ją 
ca ku  tem u sytuacja. Ostatnio na  p rzykład  wzmogła się akcja  rewizjonistów 
wobec, należącego do Włoch, południowego Tyrolu.

Kończąc swoją wypowiedź G. Herde zwrócił uwagę na ocenę działalności 
ziomkostw. Istn ieje  w edług niego bardzo subtelna  i jednocześnie bardzo w aż
na różnica między oceną działalności czysto politycznej a ku ltyw ow aniem  
jedynie rodzim ych tradycji. Większość Niemców akceptu je  tę  d rugą formę 
działalności i jest to zrozumiałe. Często jednak — podkreślił mówca — zda
rza się, ze niepolityczna form a działalności ziomkostw w ykorzystyw ana jest 
również do celów politycznych, dla podkreślenia żywotności dążeń rew izjonis
tycznych.

16 — K o m u n ik a ty


