Przemówienie ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, wygłoszone
na plenarnym posiedzeniu Sejmu w odpowiedzi na mowę kanclerza
Rzeszy Adolfa Hitlera z 28 IV 1939 r., z 5 V 1939 r.
Wysoka Izbo!
Ażeby sytuację należycie ocenić, trzeba sobie przede wszystkim postawić pytanie, o co
właściwie chodzi? Bez tego pytania i naszej na nie odpowiedzi nie możemy właściwie ocenić
istoty oświadczeń niemieckich w stosunku do spraw Polskę obchodzących. O naszym stosunku do
Zachodu mówiłem już uprzednio. Powstaje zagadnienie propozycji niemieckiej co do przyszłości
Wolnego Miasta Gdańska, komunikacji Rzeszy z Prusami Wschodnimi przez nasze województwo
pomorskie i dodatkowych tematów, poruszonych jako sprawy interesujące wspólnie Polskę i
Niemcy.
Zbadajmy tedy te zagadnienia po kolei.
Jeśli chodzi o Gdańsk, to najpierw kilka uwag ogólnych. Wolne Miasto Gdańsk nie zostało
wymyślone w Traktacie Wersalskim. Jest zjawiskiem, istniejącym od wielu wieków i jako wynik,
właściwie biorąc, jeśli się czynnik emocjonalny odrzuci pozytywnego skrzyżowania spraw polskich
i niemieckich. Niemieccy kupcy w Gdańsku zapewnili rozwój i dobrobyt tego miasta, dzięki
handlowi zamorskiemu Polski. Nie tylko rozwój, ale i racja bytu tego miasta wynikały z tego, że
leży ono u ujścia jedynej wielkiej naszej rzeki, co w przeszłości decydowało, a na głównym szlaku
wodnym i kolejowym, łączącym nas dziś z Bałtykiem. To jest prawda, której żadne nowe formuły
zatrzeć nie zdołają. Ludność Gdańska jest obecnie w swej dominującej większości niemiecka, jej
egzystencja i dobrobyt zależą od potencjału ekonomicznego Polski.
Jakież z tego wyciągnęliśmy konsekwencje? Staliśmy i stoimy zdecydowanie na platformie
praw i interesów naszego morskiego handlu i naszej morskiej polityki w Gdańsku. Szukając
rozwiązań rozsądnych i pojednawczych, świadomie nie usiłowaliśmy wywierać żadnego nacisku
na swobodny rozwój narodowy, ideowy i kulturalny niemieckiej ludności w Wolnym Mieście.
Nie będę przedłużał mego przemówienia cytowania przykładów. Są one dostatecznie znane
wszystkim, co się tą sprawą w jakikolwiek sposób zajmowali. Ale z chwilą, kiedy po tylokrotnych
wypowiedzeniach się niemieckich mężów stanu, którzy respektowali nasze stanowisko i wyrażali
opinię, ze „to prowincjonalne miasto nie będzie przedmiotem sporu między Polską i Niemcami” słyszę żądanie aneksji Gdańska do Rzeszy, z chwilą, kiedy na naszą propozycję, złożoną dn. 26
marca, wspólnego gwarantowania istnienia i praw Wolnego Miasta, nie otrzymuję odpowiedzi, a
natomiast dowiaduję się następnie, że została ona uznana za odrzucenie rokować – to muszę
sobie postawić pytanie, o co właściwie chodzi? Czy o swobodę ludności niemieckiej Gdańska,
która nie jest zagrożona, czy o sprawy prestiżowe, czy też o odepchnięcie Polski od Bałtyku, od
którego Polska odepchnąć się nie da!
Te same rozważania odnoszą się do komunikacji przez nasze województwo pomorskie.
Nalegam na słowo „województwo pomorskie”. Słowo „korytarz” jest sztucznym wymysłem, chodzi
tu bowiem o odwieczną polską ziemię, mającą znikomy procent osadników niemieckich.
Daliśmy Rzeszy Niemieckiej wszelkie ułatwienia w komunikacji kolejowej, pozwoliliśmy
obywatelom tego państwa przejeżdżać bez trudności celnych czy paszportowych z Rzeszy do
Prus Wschodnich. Zaproponowaliśmy rozważenie analogicznych ułatwień w komunikacji
samochodowej.
I tu znowu zjawia się pytanie, o co właściwie chodzi?
Nie mamy żadnego interesu szkodzić obywatelom Rzeszy w komunikacji z ich wschodnią
prowincją. Nie mamy interesu szkodzić obywatelom Rzeszy w komunikacji z ich wschodnią
prowincją. Nie mamy natomiast żadnego powodu umniejszać naszej suwerenności na naszym
własnym terytorium.
W pierwszej i drugiej sprawie, to jest w sprawie przyszłości Gdańska i komunikacji przez
Pomorze, chodzi ciągle o koncesje jednostronne, których Rząd Rzeszy wydaje się od nas
domagać. Szanujące się państwo nie czyni koncesji jednostronnych. Gdzieś jest zatem
wzajemność? W propozycjach niemieckich wygląda to dość mglisto.
Pokój jest na pewno celem ciężkiej i wytężonej pracy dyplomacji polskiej. Po to, aby to
słowo miało realną wartość, potrzebne są dwa warunki: 1) pokojowe zamiary, 2) pokojowe

metody postępowania. Jeśli tymi dwoma warunkami Rząd Rzeszy istotnie się kieruje w stosunku
do naszego kraju, wszelki rozmowy, respektujące oczywiście wymienione przeze mnie poprzednio
zasady, są możliwe.
Gdyby do takich rozmów doszło – to Rząd Polski swoim zwyczajem traktować będzie
zagadnienie rzeczowo, licząc się to z doświadczeniami ostatnich czasów, lecz nie odmawiając
swej najlepszej woli.
Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na
pokój zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę wysoka, ale
wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu
ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
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