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Krzysztof Kąkolewski, jeden z najwy-
bitniejszych polskich mistrzów re-
portażu w książce Co u pana słychać? 

(Poznań 2019) rozdział poświęcony Reine-
farthowi zatytułował: Generał, który walczył z 
dziećmi. Nie szukał zbrodniarzy w Paragwa-
ju, czy Boliwii. Wybrał tych, których mimo 
ich oczywistych zbrodni uniewinniono. Ich 
wolność, pewność siebie, dobrobyt i szczęście 
uznał za wyzwanie. Chciał im przypomnieć 
pewne zdarzenia i nazwiska, a pierwsze pyta-
nie brzmiało: Co u Pana słychać?

Reinefarth na pytanie:
-Czy zna Pan swój przydomek „Kat War-

szawy?”, odpowiedział:
-Także jest mi znany. A czy panu znany 

jest fakt, że przewód sądowy w mojej sprawie 
trwał dwadzieścia lat i zostałem uniewinnio-
ny?

A na pytanie: A kobiety i dzieci do których 
strzelano i które rozstrzeliwano?, padaodpo-
wiedź:

-Kobiety też walczyły. Jedna kobieta, 
strzelec wyborowy, broniła sama jedna ja-
kiegoś banku, chyba Polskiego (…)Dzieci też 
walczyły. Jest wiele książek polskich, albumów, 
niektóre tu mam i zaraz mogę wyjąć, są tam 
zdjęcia dzieci uzbrojonych w granaty, a na-
wet w pistolety maszynowe. Nie chcę przez to 
powiedzieć, że nie zdarzały się wypadki, że 
strzelano do dzieci nieuzbrojonych, myśląc, że 
są uzbrojone.

Pytanie: -Czyli potwierdza Pan, że strze-
lano do nieuzbrojonych dzieci?

Odpowiedź:-Żołnierze opowiadali, że 
dzieci do nas strzelają, więc my strzelamy do 
dzieci.

Pytanie: -A egzekucje?

Odpowiedź: -Ja potępiam te egzekucje 
nie od dziś, ale wtedy także. Dochodziły mnie 
meldunki i wtedy odwoływałem egzekucje, ale 
tylko wtedy, gdy dochodziły mnie meldunki.

A na kolejne pytanie: Generale Reine-
farth, pańskie nazwisko zostanie na zawsze 
symbolem czegoś straszliwego, od czego nie 
uwolni pana uniewinniający wyrok żadnego 
sądu. Jak pan to przyjmuje?

Odpowiedź: -Jest ustalone, że 5 i 6 sierp-
nia 1944 roku zdarzyły się różne rzeczy, o któ-
rych ja nie wiedziałem, a których dokonały 
oddziały, które były tam wcześniej. Przestęp-
stwa wojenne zostały dokonane, to jest ustalo-
ne, ale ja to wiem z przewodu sądowego. Byli 
to ludzie Dirlewangera i Kamińskiego, którzy 
myśleli, że nadeszła godzina zemsty. Ale prze-
cież Bach kazał Kamińskiego rozstrzelać, poza 
tym wystąpił do Himmlera z wnioskiem o cof-
nięcie masowych rozstrzeliwań ludności.

Pytanie: -Obaj wiemy, że Kamiński nie 
za 5 i 6 sierpnia został rozstrzelany. Co do 
meldunku von dem Bacha, to uderza moty-
wacja: że rozstrzeliwania wzmagają opór i 
solidarność ludności, że mogłyby doprowadzić 
do rozluźnienia dyscypliny wojskowej i że pa-
nowie nie mają wystarczającej ilości amunicji, 
by zabić milion ludzi. Motywacja, nazwałbym 
ją: techniczna.

Odpowiedź: -Ten list napisał von dem 
Bach, a nie ja. Postawił na czele kwestie tech-
niczne, a nie ludzkie, bo inaczej Himmler by 
go nie zrozumiał, nie zostałby przekonany..

Tyle od H. Reinefartha. Cały czas kwestie 
techniczne przed ludzkimi. To tak jakby chciał 
powiedzieć, że on jako generał SS nie odpo-
wiadał. A jak coś było to przywódcy III Rzeszy 
nie rozumieli zagadnień ludzkich? I wydawali 

rozkazy dotyczące techniki, które generało-
wie musieli wykonywać. Proste? Cóż znaczy 
śmierć człowieka, czy nawet tysięcy ludzi? Nic.

To samo było w procesach sądowych o 
haniebne określenie „polskie”, zamiast właś-
ciwego: „niemieckie obozy zagłady” (deu-
tsche Vernichtungslagern). Niemiecka stacja 
telewizyjna ZDF (Zweites Deutches Fernse-
hen) spierała się z byłym więźniem obozu w 
Auschwitz w każdej instancji, nie dopuszcza-
jąc myśli, że możliwe jest porozumienie, czy 
pojednanie. Autor artykułu w nich czynnie 
uczestniczył jako radca prawny, obok radcy 
prawnego Lecha Obary oraz Szymona Topy. 
Tym bardziej, że sprawy odbywały się w Pol-
sce, a pełnomocnikami byli polscy adwokaci. 
Od 15 prawie lat, czyli od grudnia 2005 r. 
kiedy wprowadzono przepis o mediacji i 
postępowaniu pojednawczym do procedury 
cywilnej, kodeksu postępowania cywilnego, 
nowoczesne metody postępowania sądowego 
zakładają by zamiast „spierania się do upad-
łego”, szukać dróg mediacji. Skoro niemiecki 
dziennikarz Malte Borowiack przyznał przed 
Sądem Rejonowym (Amtsgericht) w Mo-
guncji (Mainz), że przestępstw dokonywali 
Niemcy i oni to wiedzą, to dlaczego nie chcie-
li się dogadać, by zakończyć jak najszybciej 
spór? By nie narażać przecież na tak liczne 
stresy ponad 90-letniego Karola Tendery? 
Nie, procedura musiała dobiec do końca, sąd 
musiał wydać wyrok. Taka logika. Jakże bliska 
tej „technicznej”, że to sąd w orzeczeniu ma 
wszystko potwierdzić. Oni nie będą sami po-
twierdzali swojej odpowiedzialności.

Nieustający w swych stałych wysiłkach i 
świetnych dokonaniach radca prawny Lech 
Obara, a zarazem prezes olsztyńskiego Sto-
warzyszenia Patria Nostra był inspiratorem 
wydania znakomitej książki: Prawda histo-
ryczna, a odpowiedzialność prawna za jej 
negowanie lub zniekształcanie. (Warszawa 
2019) Redakcja naukowa: Arkadiusz Rad-
wan, profesor stacji naukowej w Wiedniu 
Polskiej Akademii Naukowej i 2 uniwersy-
tetów oraz dr Marcin Berendt, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział 
Prawa i Administracji, Katedra Prawa Kar-
nego. W części Słowo przed wstępem, czyli w 
jakim duchu powstała ta książka napisali: Nie 
będziemy przeczyć, że jednym z pierwszych 
impulsów do podjęcia działań był sprzeciw, a 
niekiedy wręcz wzburzenie, wobec przejawów 
historycznego rewizjonizmu i redystrybucji 
odpowiedzialności za Zagładę. 

 Tu najbardziej trafne określenie: redys-
trybucji odpowiedzialności. Dlaczego za ten 
najstraszniejszy okres w historii ludzkości, 
mordowanie na masową skalę, by był jak naj-
większy skutek w zadawaniu śmierci, a jed-
nocześnie jak najtaniej i jak najszybciej mają 
być odpowiedzialni jedynie Niemcy? Jeśli 
takie obozy zagłady jak Auschwitz były na 
terenach Polski, co z tego, że okupowanych 

Czy Niemcy odpowiadają 
za swoje zbrodnie?

Zawstydzeni pochylamy się nad ofiarami z nadzieją na po-
jednanie / Beschämt verneigen wir uns vor den Opfern und hof-
fen auf Versöhnung.

Napis na dwujęzycznej tablicy na ścianie ratusza 
w niemieckim Westerland, poświęconej Powstaniu 

Warszawskiemu, ale i zbrodniom H. Reinefartha.

heinz Reinefarth. generał SS. odkomenderowany do stłumienia Powstania War-
szawskiego w sierpniu, wrześniu 1944 r. kat Warszawy. To jego oddziały były odpo-
wiedzialne za rzeź bezbronnych 50 tysięcy, a nawet 60 tysięcy mieszkańców Woli za-
raz na początku sierpnia. Także strzałami w tył głowy, starców, kobiet, dzieci. ulice, 
podwórka były zasłane leżącymi na sobie trupami. Krew zalewała wszystko dookoła. 
Bez żadnego powodu. Tylko za to, że wybuchły walki w polskiej stolicy. I że Polacy po 
5 latach strasznej i krwawej okupacji chcieli sami wywalczyć wolność i suwerenność.

aNDRZEj DRaMIńSKI
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przez nazistowskie Niemcy i gdy Polski nie 
było na mapach Europy z powodu ich agre-
sji, nie przyjąć także polskiej odpowiedzial-
ności? Fałszywe myślenie? Jak najbardziej. 
Co z tego, gdy tak łatwo sprzedaje się opinii 
publicznej, zwłaszcza w Europie Zachodniej, 
Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych? 
Niemiecki tygodnik „Die Zeit” pisał, że owo 
„polskie obozy” pojawia się na całym świecie 
130 razy każdego roku.

W książce zwraca uwagę artykuł dr Jo-
anny Lubeckiej Polityczne i społecznej skutki 
używania wadliwych kodów pamięci. Próba 
syntezy w kontekście polsko-niemieckiej nar-
racji historycznej.

Do redystrybucji i odpowiedzialności na-
leży dodać koniecznie relatwizowanie zbrod-
ni niemieckich. Co ciekawe. W 1998 r. pisarz 
Martin Walser otrzymał prestiżową Nagrodę 
Pokojową Niemieckich Księgarzy. Odbie-
rając ją wygłosił „niedzielną pogadankę”. 
Wywołała ona ogromne wzburzenie i prote-
sty. Oskarżano go o relatywizowanie tychże 
zbrodni. A on dotknął bardzo istotnego ele-
mentu niemieckiej pamięci. Walser spostrze-
ga niemieckie przyznanie się do winy nie w 
kategorii autentycznego przeżycia, ale części 
wyuczonego nawyku. Na hasło „Auschwitz” 
powinien paść odzew „moja wina”. A Walser 
utrzymywał:-Auschwitz nie nadaje się do tego, 
aby pełnić rolę oskarżycielskiej rutyny. Ani rolę 
moralnej maczugi, czy też tylko ćwiczenia 
obowiązkowego. Opierał się też na badaniach, 
iż młodzi Niemcy potrafią powiedzieć o Ho-
lokauście jedynie banalne stereotypy, nie ro-
zumiejąc na czym naprawdę on polegał. Bu-
dowana w Niemczech przez całe lata narracja 
dotycząca zbrodni opierała się na dyskrecji 
niedopowiedzeń (Deskretion des Unkonkre-
ten). Czyli budowana przez lata narracja do-
tycząca zbrodni nie wspominała „zbrodni”, 
zastępując ją ogólnikami. Słynny badacz Ho-
lokaustu Saul Friedländer, nazwał Auschwitz 

uniwersalną „metaforą zła”. Może dlatego w 
tak wielu krajach pozostaje jedynie metafo-
rą. Nie stoi za nią żadna konkretna wiedza, 
a jedynie ogólne pojęcie, powtarzane często 
bezrefleksyjnie. Z kolei austriacki historyk 
i dziennikarz Martin Haidinger ostrzega 
przed takim właśnie kultywowaniem pamię-
ci i zauważa: Młodzi ludzie nie mogą mieć 
wykształconego przez popkulturę stosunku do 
III Rzeszy, bo jest to powierzchowna wiedza o 
symbolach i gestach, a nie o treści.

Tu czas na refleksję. Aspekt pamięci ko-
lektywnej zawiera banalizację i rytualizację 
upamiętniania. Jest ona grzechem wielu rzą-
dów w różnych krajach także w Niemczech 
i systemów edukacji. Historia to nie tylko 
fakty, ale przede wszystkim kontekst i logicz-
ny ciąg przyczynowo-skutkowy. W pamięci 
powinna zostać nie tylko liczba i narodo-
wość ofiar, lecz przede wszystkim fakt, że bez  
1 września 1939 r. nie powstałby nazistowsko
-niemiecki obóz Auchwitz-Birkenau. A tak-
że, że bez zajęcia przez niemiecką Rzeszę po-
łowy Europy nie zostałby zrealizowany plan 
ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. 
Trzeba koniecznie zaznaczyć i podkreślić, że 
również bez agresywnej polityki III Rzeszy 
nie byłoby cierpień narodu niemieckiego. Tu 
gdzie Niemcy tak chętnie odnoszą się do wy-
pędzania ludności niemieckiej z byłych Prus 
Wschodnich warto o przyczynach i począt-
kach II wojny światowej przypominać. 

Przytoczony na początku artykułu cytat 
w Wersterland na wyspie Sylt świadczy, że 
mieszkańcy wstydzili się, że tak długo ich 
miasteczkiem zarządzał zbrodniarz, który 
nie został rozliczony. Co z tego, że jak nie 
wydano wyroku, to on nie poczuwa się do 
winy. Niepokojące jest coś innego. Stan wie-
dzy, nie tylko w Niemczech na temat zbrodni 
popełnionych podczas II wojny światowej 
jest coraz niższy. Znaczącą rolę odgrywa 
polityka historyczna i to w wielu państwach. 

W Polsce przedstawia ona wiele do życzenia. 
Ponadto nie ma jednego, ale i właściwego 
aktu prawnego, który konkretnie by karał za 
używanie zwrotu za użycie „polskie” zamiast 
„niemieckie obozy zagłady”, czy niemieckie 
obozy koncentracyjne. Zmiany wprowadzo-
ne w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej 
wciąż nie przynoszą oczekiwanych skutków.

Zaznaczmy, że art. 55a ust. 1 ustawy o 
IPN wyraźnie i jednoznacznie wynika, że 
ochrona obejmuje dobre imię „Narodu Pol-
skiego” i „Państwa Polskiego”. Za powyż-
szym przemawia sposób ujęcia znamion 
typu czynu zabronionego. Skoro bowiem 
penalizowane jest publiczne i wbrew fak-
tom przypisywanie Narodowi Polskiemu lub 
Państwu Polskiemu odpowiedzialności lub 
współodpowiedzialności... za zbrodnie, o któ-
rych mowa w art. 55a ust. 1 ustawy o IPN, 
to nie może ulegać wątpliwości, że ochrona 
prawna (prawno-karna) przyznana została 
„Państwu Polskiemu”, jak i „Narodowi Pol-
skiemu”, zaś jej przedmiotem jest dobre imię 
„Narodu Polskiego” lub „Państwa Polskie-
go”. Z doświadczeń w wyżej wspomnianych 
procesach wynika, że nie akcje jak wożenie 
billboardów po całej Europie, ale tylko postę-
powania sądowe odnoszą oczekiwany sku-
tek. Dlatego nie wolno nam w tych sprawach 
odpuszczać, chociaż wciąż moja kancelaria i 
współpracujący radcowie prawni mamy zbyt 
małe od spodziewanego przez nas wsparcie 
rządu, czy rządowych agend – podkreśla rad-
ca prawny Lech Obara.

Jeśli zostawimy tę sprawę w obecnym 
kształcie, te haniebne określenia wobec Po-
laków będą w dalszym ciągu się pojawia-
ły. Niemcy chcieliby o tym zapomnieć we 
wspólnej Europie. Ale tak straszliwych czy-
nów i nie zawsze poniesionej odpowiedzial-
ności karnej nie da się z tej wspólnej, euro-
pejskiej pamięci wymazać!

andrzej Dramiński

*   *   *

Warto, zaklęcie takie , że jedna miłość jest
od samego początku, do samego końca
wśród rzeki zmartwień i pragnień bez końca
jedno miejsce jest tylko

tamci w sierpniu mieli jakieś dwadzieścia lat 
jak wszyscy i każdy miał kiedyś z nas
a jednak inaczej zapisał się ich własny czas
i trochę nam teraz strach w tym, co naprawdę teraz prawdziwe i ważne

warto coś więcej, choćby w zwykły dzień
poskładać sobie, pokochać, uwierzyć
niż tylko nie wiedzieć i głosić wszem
słowo, gest klauna, że ja jeden wiem…

czas jak źródło i cicha rzeka odwieczna
co dzieli i łączy z dwóch światów tylko ten sam świat
podpowie, rozstrzygnie, przekona, popatrz
kto tu głupi, kto mądry, ile wart 

jest skrawek ziemi na koniec, lub
kamienna z prochem szkatuła na cały miniony świat
i myśl ta jedna, że warto było
wiedzieć, wierzyć i ufać, że jeszcze coś

Ks. Krzysztof Wojciechowski

Rocznik 1956, 
Olsztynianin, wychował 

się na Starym Mieście, absol-
went II LO, obecnie proboszcz 
w podolsztyńskiej wiejskiej pa-
rafii. Autor artykułów i tekstów 
piosenek. Wydał cztery tomiki 

wierszy. Lubi deszcz.


