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W ostatnich dwudziestu już niemal latach, po złamaniu politycznego pr
Związku Sowieckiego w Europie Środkowowschodniej, ujawniło się wiele
wersyjnych problemów. Niektóre z nich dotykają kwestii „rozliczeń" o
munistycznego, inne - nie mniej ważne - wiążą się z wydarzeniami i zja
wcześniejszymi, z czasów międzywojnia, II wojny światowej i tuż powojen
rzędu najistotniejszych zalicza się problem przesiedleń lub wypędzeń będ
stępstwem zmian przebiegu granic krajów Europy Środkowschodniej, dot
w szczególności przemieszczania się osób narodowości niemieckiej, żyjąc
wojną na ziemiach włączonych do państw, których granice zostały zmien
cy, przegrani i winieni za wywołanie tragicznej zawieruchy wojennej, usu
z terytoriów zajmowanych przed i w czasie wojny, tracili swe gospodarst
matyczne stawało się też ich obywatelstwo. Choć ujmowane w nowej, p

rzeczywistości, przecież nie były to problemy nowe, ich korzenie tkwiły w z

dużo wcześniejszych, które ujawniły się szczególnie w przeddzień wybuc
Badanie tych zjawisk jako tła dla późniejszych problemów, z którymi z
nie tylko Polacy czy Czesi, ale także sami Niemcy, należy do najbardzie
cych przedsięwzięć dla każdego, kto zdolny jest spojrzeć na nie z wielu per
uchwycić ich wielowymiarowość, a wreszcie opisać ich złożoność. Taka pr
się udziałem Profesora Karola Joncy, profesora zwyczajnego Uniwersytetu

skiego, członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności, doctora honor

Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, historyk
i prawa oraz doktryn politycznych i prawnych, znakomitego uczonego, w
znawcy dziejów faszyzmu o międzynarodowym autorytecie, autora szere
cyjnych monografii, głównie o charakterze historyczno-prawnym: Upade
Breslau (współautor 1963), Kronika dni oblężenia (siedem wydań, współa
-2005), Polityka narodowościowa Trzeciej Rzeszy na Śląsku Opolskim (1970
Brouillard" (współautor 1981), „Noc kryształowa" i casus Herschela Gryns
wydania, 1992 i 1998), a także stricte historycznym ( Wojna polsko-sowiec
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w dokumentach niemieckiej dyplomacji (2002), Wielk
1807 roku pod Koźlem (2003), i historyczno-ekonom
ski do 1939 roku (1996), który zyskał międzynarod

talnej serii Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitl

tomów oraz autor cennych rozpraw naukowych o różny

z monografią Dekrety prezydenta Eduarda Benesa mi

nalnym nurcie Jego wnikliwych badań i wybitnych osi

Profesor Jońca, badacz doświadczony, znakomicie z
ką, a przy tym zajmujący się dziedziną niezwykle uż
mianowicie historią doktryn politycznych i prawnyc

kim czytelnikom, często epatowanym tezą o „dzikoś
rządy nowo powstających państw, że nie one, lecz So

linie (realizująca ustalenia przyjęte kilka miesięcy wcz
skiej) opracowała w listopadzie 1945 roku plan transf
widujący przesiedlenie do stref okupacyjnych ponad

(w tym trzech i pół miliona z Polski oraz ponad trze

Austrii i Węgier); że „transfer" miał zostać przeprow
a lipcem 1946 roku, że w końcu - zgodnie z ustaleniam
przedstawionymi w monografii Wysiedlenia Niemców

nej w Warszawie już w 1968 roku - wysiedlenia nie były

wysiedlających, nie były też sprzeczne z prawem między

fia Profesora Joncy została zaopatrzona znaczącym po

wackiej doktrynie politycznej i prawnej z lat 1920-1945,

choć z pewnością nie jednolitej doktryny czechosło
intencją Autora ukazanie złożoności relacji Czechosło

imarskiej i III Rzeszy w okresie międzywojennym an

czechosłowacko-niemieckich w trakcie wojny. Jego zam

może mylić, to właśnie ten węższy zamiar: przedstaw

mieckiej żyjącej na zwartych obszarach Czechosłowac
i w trakcie wojny, został zrealizowany wybornie.

Karol Jońca, który pracę na niezwykle aktualny, choć

poświęcił nie tylko „przyjaciołom", ale także „ucznio

na zespół zagadnień fundamentalnych: przedstawiw
dzonej Republice Czechosłowackiej w rozdziale pierw

ustroju państwa czechosłowackiego na emigracji (teo

galności władz emigracyjnych) i jego polityki wobec
trzecim rozdziale omówił treść i konsekwencje tzw. d

znaczmy jednak, że termin ten jest niekiedy problematy

także Karol Jońca, wskazując na s. 100 za Niklasem P

cyjny nr 11 z 1944 r. o odnowie porządku prawnego

dekretów i odtąd należałoby mówić o dekretach rządowy

denta, co znosi zasadność używanej dotąd terminologi

le recenzowanej pracy); dekretów będących przedmio
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tylko wśród badaczy, ale także wśród polityków, o czym świadczy z

wyrażona we fragmencie wprowadzającym w temat i otwierający

słowackiej myśli politycznej od końca lat trzydziestych XX w. narast

o potrzebie dokonania po wojnie masowych wysiedleń ludności niemi

Republiki Czechosłowackiej, a tym samym rozwiązania „raz na zaws

sudeckich". Wysiedlenia realizowane niezwłocznie po zakończeniu

w 1945 r. wzniecały nieustanne dyskusje polityczne i spory wśród po

tycznych, publicystów i uczonych, ciągnące się przez całe półwiecze,

w pamięci pokoleń po dzień dzisiejszy. Ostre polemiki wywoływały

ny, przebieg i skutki wysiedleń Niemców z powojennej Czechosłowa

mik znalazły się również postawy Niemców sudeckich, rozwój nazis

nacji i prądów politycznych, ale także problemy losów polityczno-ust

po „ugodzie monachijskiej" z 1938 r. (wszystkie te zagadnienia o

szczegółowo a rzetelnie w odpowiednich fragmentach recenzow

wywoływała teoria ciągłości istnienia państwa czechosłowackiego for

denta republiki Eduarda Beneśa w warunkach emigracyjnych we Fr

tanii, a następnie koncepcje antyniemieckich represji, wreszcie - zau
nie kontrowersyjności trudnego tematu - „dekrety Beneśa"zawierai

prawne dotyczące obywatelstwa czechosłowackiego osób narodowoki n

skiej oraz ich własności. Warto zaznaczyć, że spośród 143 dekretów

wołujących najgorętsze emocje i kontrowersje, część regulowała aktu
ju politycznego i państwa w warunkach emigracyjnych w latach 194

16 dekretów z lat 1945-1947 zawierało restrykcje w sferze praw ob

majątkowych Niemców-obywateli Republiki. Ściślej rzecz biorąc, dzi

zydenta wydanych między 8 maja a 28 października 1945 r. dotyczy

ludności niemieckiej i węgierskiej (obywatelstwa, spraw majątkowyc

istotniejsze były tzw. dekrety retrybucyjne (m.in. o ukaraniu n

niarzy wojennych i ich pomocników oraz o obowiązku pracy os
obywatelstwo czechosłowackie, a także ustawa konstytucyjna o
uznanych przez państwo za niepewne w okresie rewolucyjnym)
rych w powojennej Republice Czechosłowackiej postawiono w

132 tysiące osób (około 30 tysięcy skazano prawomocnymi wyrokam

778 na karę śmierci, a 741 na karę dożywotniego pozbawienia w
czono zaś ponad 2,5 miliona Niemców i kilkaset tysięcy Węgrów

Warto dodać, że - jak wywodzi Autor - prezydent Benes był jedynym organem

jącym w swym ręku „dyktatorską władzą wykonawczą oraz ustawodawczą" w o

czeniem wojny a 28 października 1945 r., tj. do chwili powołania przez rząd

ustawodawczego [...] (Dekrety prezydenta Edvarda Benela. Niemcy w czechosłow
tycznej i prawnej z lat 1920-1945, Wrocław 2005, s. 9).
Dodajmy, że zdaniem Autora monografii sporów wokół „dekretów Beneśa" nie

tat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, zawarty w 1991 r. między
Niemiec a Federacyjną Republiką Czeską i Słowacką, skoro Ziomkostwa Niem
przypisywały winę za wypędzenie Niemców z Republiki Czechosłowackiej jedyn
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Przedstawiwszy w wielu wymiarach i z różnych perspekty

nienie położenia mniejszości niemieckiej w Czechosłowa
nachijską oraz proces prowadzący do jej zwołania i przy
nych dla Czechów i Słowaków rozstrzygnięć, ukazawszy
tej mniejszości w omawianym okresie, polityczne przem
w Czechach i Słowacji oraz projekty polityczne przyjmow
organy państwowe działające na emigracji, Profesor Joń
„zagadnienia Niemców w Czechosłowacji" komunistów (
zmierzających do przejęcia władzy)3 i różnice sytuacji w C

istotniejszym fragmentem kluczowego rozdziału trzeciego je
zuje odmienność kontekstu orawneeo tzw. dzikich akcii wysi

w skutkach, a dokonywanych (bez udziału jednostek Ar
w pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny (legalnoś

blematyczna - zwłaszcza s. 110 i n.4), oraz oficjalnej akcji
kiej, będącej realizacją poczdamskich postanowień zwycięs
od października 1945 r., a określanej w ówczesnych czec
matywnych terminem odsuń (wysiedlenie). Stopień skom

prawnych, złożoność kontekstu międzynarodowego, wre
nowana niejaka odmienność rozwiązań przyjmowanych d

szały do wnikliwej analizy, przeprowadzonej przez Karola
uproszczeń (z uwzględnieniem z jednej strony informac

konanej w Pradze przez hitlerowców jeszcze w dniach 7z przyczyn „narodowego gniewu" Czechów podsycanego t
we, nacjonalistów i komunistów czeskich, jak i przez sam

cego w połowie maja tegoż roku w Brnie i Pradze do ostat

niemieckiego, z drugiej zaś krwawych akcji tzw. gwardii nar

lu miastach - s. 111 i n.).

politykom emigracyjnym, uznając wręcz „wypędzenia" (termin używ
kich publicystów wobec polskich aktów normatywnych - zob. przyp.

„zbrodnią ludobójstwa" (Volkermord). Deklaracja parlamentu Republ
ważalności, nienaruszalności i niezmienności stosunków prawnych p

tów Beneśa" potwierdziła - wbrew stanowisku Ziomkostwa - ich leg

W wewnętrznej instrukcji partyjnej sekretarz generalny partii komun

konywał, że jego partia jest zainteresowana tym, by jak najwięcej Niem

jak najmniej Niemców pozostało na jej terytorium, co wymagało por
nienazistów (s. 103).

Warto jednak dodać, że w preambule dekretu nr 12 prezydenta Re
szkodowania) i przyspieszonym podziale własności ziemskiej Niem

i wrogów narodów czeskiego i słowackiego z 21 czerwca 1945 r., któ
nania na terenie Czech reformy rolnej, jednoznacznie został okreś

go: pozbawienie na zawsze ziemi czeskiej i słowackiej obcych rąk niemi
zdrajców Republiki, ale także posiadaczy dóbr ziemskich (s. 99). Wcze
1945 r.) unieważniał wszystkie transakcje dotyczące obrotu tułasnolci p

po 29 wrzeSnia 1938 r. podpresją okupanta lub w ramach przećladowań
litycznych (s. 97).
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Monografia Profesora Karola Joncy, napisana klarownym ję
jest nie tylko bogatymi przypisami, ale także interesującymi i
fie głównych postaci opisywanych w monografii oraz zdjęcia d
Niemców z Pragi i innych miast w 1945 r.) i aneksami związan
wą Niemców", ile z „akcją czeską" podjętą w stosunku do ziem
wiącej przedmiot sporu między Czechosłowacją i Polską5, wątk
interesującą i z pewnością godną polecenia monografię. Mono

ważnych informacji i podstaw dla argumentów, po które należy s

publicznych ponad sześćdziesiąt lat po zakończeniu II wojny
jak członkowie Czesko-Niemieckiej Komisji Historyków, któ

z 16 marca 2002 r. uznali, że podstawową okolicznością, która zade

niach bezpośrednio po wojnie światowej, były jej okrucieństwa i na

już w trakcie wojny rządy trzech światowych mocarstw, a nie tyl

krajów okupowanych przez nazistów, doszły do wniosku, że nie m

wtórzenia się „Monachium" i że ład pokojowy w Europie Środkowe

można zapewnić jedynie poprzez utworzenie państw jednorodnych

tym idzie, że mniejszości nie będą już istnieć. Argumenty te w
mułowane przez autorów należących do społeczeństw o dwa po

niż „generacje wojenne", przy uwzględnieniu perspektywy ws
czesko-niemieckiej z 1997 roku. Jej zasadnicze przesłanie brzmi

ciążyć na stosunkach wzajemnych aktualnie i w przyszłości, mimo

tów terroru dokonywanych przez niemieckie władze okupacyj

dokonywanych z Czechosłowacji często w nieludzkich warunka

siącach po zakończeniu wojny. „Przyszłość" określają bowiem n

rametry zjednoczonej Europy. Ujawnienie nawet najbardziej tra

jakie miały miejsce w „przeszłości", stanowi szansę dla jej przezwy

nadziei na harmonijne sąsiedztwo europejskich narodów.

Aneksy zawierają pisma ministra Administracji Publicznej Edwarda Ocha
stwa Spraw Zagranicznych, pismo wikariusza generalnego Hrabstwa Kłodz
pitulnego w Pradze o sytuacji Kościoła, rękopis konceptu pisma wikariusz

do Ojca Świętego o sytuacji Kościoła w comitatus Glacensis, kopię tegoż pism

1946 r. oraz pismo Pełnomocnika Rządu RP na Obwód XXIV w Kłodzku d
ka Rządu RP na Okręg Dolnośląski w Lignicy z 27 października 1945 r.
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