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Problem reparacji, odszkodowañ i œwiadczeñ w stosunkach
polsko-niemieckich 1944–2004. Tom I – Witold M. Góralski (red.
naukowa): Studia, str. 427; tom II – S³awomir Dêbski, Witold M.
Góralski: Dokumenty, str. 621. Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych. Warszawa 2004.

Dziêki publikacji PISM czytelnik otrzyma³ wybór studiów i dokumentów
zwi¹zanych z kwesti¹ reparacji, odszkodowañ i œwiadczeñ niemieckich. Tego typu
publikacje pojawia³y siê w Polsce raczej rzadko (w przeciwieñstwie do Niemiec).
W tomie pierwszym przedstawiono polski punkt widzenia na wojenne straty
materialne Polski, miêdzynarodowoprawne podstawy zobowi¹zañ reparacyjnych Niemiec, problem zrzeczenia siê reparacji przez Polskê, wykonanie postanowieñ reparacyjnych na rzecz Polski przez ZSRR, podstawy prawne przejêcia
w³asnoœci niemieckiej przez Polskê, kwestiê szkód w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz zagadnienie powojennych œwiadczeñ niemieckich na rzecz polskich ofiar wojny.
Tom drugi zawiera liczne dokumenty dotycz¹ce g³ównie rejestracji strat, wykonania zobowi¹zañ reparacyjnych na rzecz Polski przez ZSRR (zgodnie
z Umow¹ Poczdamsk¹ Polsce przys³ugiwa³y reparacje od Niemiec z puli przyznanej ZSRR) oraz starañ Polski o uzyskanie œwiadczeñ dla ofiar narodowosocjalistycznych przeœladowañ. Tom ten zawiera wiele ciekawych i niepublikowanych dot¹d dokumentów.
Omawiana publikacja dowodzi zapóŸnieñ w badaniu niektórych aspektów
tematyki polsko-niemieckiej oraz obna¿a dotychczasowe luki w materia³ach
Ÿród³owych. Wymowny w tym wzglêdzie jest cytat ze wstêpu S. Dêbskiego do
tomu II: „odnaleziono wiele dokumentów uwa¿anych dot¹d za nieistniej¹ce lub
zaginione. (...) wstêpna kwerenda w kolekcjach dokumentów Biura Politycznego i Wydzia³u Zagranicznego KC PZPR przynios³a wynik negatywny. Wiele
wa¿nych dokumentów, na przyk³ad protoko³y Polsko-Sowieckiej Komisji Mieszanej, zachowa³o siê w stanie niekompletnym, natomiast materia³ archiwalny
obejmuj¹cy szyfrogramy z ambasad z lat piêædziesi¹tych XX w. zosta³ czêœciowo zniszczony. Uwidacznia to potrzebê prowadzenia dalszych badañ, tak¿e w
archiwach zagranicznych” (s. VIII). Na tym tle trudno zgodziæ siê z redaktorem
dzie³a, który stwierdzi³, i¿ „zatar³a siê (..) wiedza na temat realizacji programu
reparacyjnego dla Polski” (t. I, s. 6), poniewa¿ takiej publicznie dostêpnej wiedzy dot¹d nie by³o, a w³adze PRL skrzêtnie zadba³y, by zniszczyæ wiele dokumentów, a w ka¿dym razie ich nie publikowaæ.
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Wobec up³ywu czasu nie jest dziœ mo¿liwe dok³adne oszacowanie strat Pañstwa Polskiego w wyniku drugiej wojny œwiatowej, a tak¿e zweryfikowanie
wczeœniejszych szacunków, które interesuj¹co przestawiono w tekœcie A. Eberhardta, M. Gniazdowskiego, T. Jasku³owskiego i M. Krzysztofowicza. Dalszych
badañ nie nale¿y jednak mimo to zaniedbywaæ. Trudnoœci wynikaj¹ z dwóch
g³ównych przyczyn: braku mo¿liwoœci wiarygodnego zbadania strat dotycz¹cych obszaru przejêtego po wojnie przez Zwi¹zek Sowiecki oraz zaniedbañ
w powojennej rejestracji strat spowodowanych przez Niemcy.
Autorzy przypominaj¹, i¿ w³adze PRL nakaza³y zakoñczenie rejestracji strat
w 1974 r. (rozwi¹zanie Komisji do Opracowania Problemu Odszkodowañ Niemieckich), koncentruj¹c siê (zreszt¹ bez powodzenia) na roszczeniach ofiar narodowosocjalistycznych przeœladowañ (s. 29). Jednoczeœnie wskazuj¹, i¿ Biuro
Polityczne PZPR nakaza³o w 1968 r. zaprzestaæ podnoszenia tych roszczeñ
przez MSZ (s. 24). Dodajmy, i¿ do momentu rozpoczêcia wyp³at dla tych ofiar
na podstawie porozumienia z 1991 r. nie sporz¹dzono rejestru osób poszkodowanych, a wyp³aty dla ofiar pseudomedycznych eksperymentów (po 1972 r.) zosta³y przez w³adze PRL skandalicznie zmanipulowane.
Z powy¿szym rozdzia³em koresponduje inny, dotycz¹cy wykonania przez
ZSRR poczdamskich postanowieñ reparacyjnych wobec Polski. Autorzy (J. Do³êga, £. Kulesa, R. Tarnogórski) wykazuj¹ w œwietle dokumentów wyzysk ekonomiczny i oszukiwanie Polski przez Zwi¹zek Sowiecki (s. 160–163). Sprzeda¿
wêgla po cenach, które nie pokrywa³y nawet kosztu transportu do granicy PRL,
wywóz mienia z Ziem Zachodnich, zani¿anie sumy reparacji sowieckich w celu
zmniejszenia wyp³at dla Polski to tylko kilka z licznych przyk³adów, udokumentowanych w tomie II. Tematy te, jak podkreœlaj¹ autorzy, pozostaj¹ nadal ma³o
zbadane. Ta ocena jest niepokoj¹cym dowodem zaniedbañ ju¿ po 1989 r.
Miêdzynarodowoprawnym kwestiom reparacyjnym poœwiêcone s¹ dwa rozdzia³y (M. Muszyñski i J. Sandorski). Rozdzia³ M. Muszyñskiego zawiera niezbêdne informacje, aczkolwiek odnotowaæ trzeba, i¿ nie w pe³ni znajduje odzwierciedlenie w tomie dokumentacyjnym, w którym brakuje m.in. pe³nego tekstu Ustawy nr 5
Sojuszniczej Rady Kontroli, tekstu tzw. Traktatu przejœciowego z 1954 r., a tak¿e
not USA i Wielkiej Brytanii z 14 lutego 1996 r., w których pañstwa te potwierdzaj¹
zgodnoœæ z prawem miêdzynarodowym decyzji poczdamskich.
Trudno podzieliæ pogl¹d M. Muszyñskiego jakoby pkt 5. listów ministrów
spraw zagranicznych wymienionych przy okazji podpisania Traktatu polsko-niemieckiego z 17 czerwca 1991 r. („Niniejszy Traktat nie zajmuje siê sprawami
obywatelstwa oraz sprawami maj¹tkowymi”) nara¿a³ Polskê na roszczenia ze
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strony pañstwa niemieckiego (s. 116–117). W tym wzglêdzie nie uda³o siê w negocjacjach przezwyciê¿yæ ró¿nic w stanowisku prawnym Polski i RFN, jednak
stanowisko polskie zosta³o potwierdzone w wi¹¿¹cym prawnie oœwiadczeniu
kanclerza Schrödera z 1 sierpnia 2004 r. (czego autor w swym tekœcie nie
uwzglêdni³). Nie ma te¿ powodów, dla których Polska mia³aby zawieraæ z Niemcami umowê dotycz¹c¹ reparacji (s. 121), ani te¿ powodów do obaw, ¿e indywidualne pozwy obywateli niemieckich mog³yby zakoñczyæ siê powodzeniem
(s. 122). Autor posuwa siê niekiedy zbyt daleko w swych interpretacjach i przecenia wagê interpretacji niemieckich jako os³abiaj¹cych stanowisko Polski.
Rozdzia³ J. Sandorskiego, w którym autor próbuje udowodniæ bezwzglêdn¹
niewa¿noœæ polskiego zrzeczenia siê reparacji od Niemiec w 1953 r., jest pod
wieloma wzglêdami ciekawy, szkoda jednak, i¿ w tomie nie znalaz³ siê tekst dowodz¹cy tezy przeciwnej. Nie bez znaczenia dla omawianej kwestii jest fakt, i¿
rz¹d polski przez pó³ wieku (w³¹cznie z oœwiadczeniem z 13 lipca 2004 r. i zaakceptowaniem oœwiadczenia kanclerza Schrödera z 1 sierpnia 2004 r.) nigdy nie
kwestionowa³ wa¿noœci zrzeczenia siê reparacji w 1953 r. podkreœla³ jednak, i¿
nie obejmuje ono roszczeñ ofiar narodowosocjalistycznych przeœladowañ.
Kompetentny i bogaty informacyjnie jest rozdzia³ W. M. Góralskiego o podstawach prawnych przejêcia w³asnoœci niemieckiej na ziemiach polskich. Warto
na marginesie pamiêtaæ, ¿e jeszcze kilka lat temu nie istnia³ w polskich ministerstwach pe³en wykaz aktów prawa polskiego zwi¹zanych z t¹ kwesti¹ (powsta³,
nie bez zamieszania, dopiero po krytycznej pod adresem Polski wypowiedzi bawarskiego premiera). Autor zreferowa³ nie tylko stanowisko Polski i polskie akty prawne, ale i najwa¿niejsze elementy niemieckiej doktryny prawnej oraz ewolucjê stanowisk w kontekœcie zjednoczenia Niemiec i Traktatu 2+4. W rozdziale
tym przewa¿a informacja, celowe by³oby zatem uzupe³nienie jej pog³êbionym
komentarzem na temat stanowiska prawnego Polski i Niemiec, co mog³oby siê
staæ przedmiotem innego rozdzia³u.
Kwestia dziedzictwa kulturowego w stosunkach polsko-niemieckich przedstawiona jest wszechstronnie i kompetentnie, poczynaj¹c od problematyki strat
wojennych, a koñcz¹c na zagadnieniu restytucji i naprawienia szkód (dwa rozdzia³y autorstwa W. Kowalskiego). Autor zwróci³ uwagê m.in. na zaniechania
z okresu PRL, w tym zamkniêcie na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych Biura Rewindykacji i Odszkodowañ w Ministerstwie Kultury i Sztuki, co praktycznie oznacza³o wstrzymanie prac inwentaryzacyjnych (s. 265); prace te wznowiono dopiero po 1989 r. Sprawa zabytków kultury jest jedyn¹ kwesti¹, któr¹ w Traktacie
polsko-niemieckim z 17 czerwca 1991 r. wy³¹czono do osobnych negocjacji (art.
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28). Postêpy na tej drodze s¹ jednak bardzo ograniczone ze wzglêdu na ró¿nice
stanowisk Polski i Niemiec.
Koñcow¹ czêœæ pierwszego tomu zajmuj¹ opracowania dotycz¹ce ró¿nego
rodzaju œwiadczeñ niemieckich dla poszkodowanych w Polsce. D. So³tysiak
przedstawi³ ca³oœciowo kwestiê odszkodowañ dla ofiar pseudomedycznych eksperymentów. Wykazuj¹c zwlekanie RFN w wyp³atach dla tych ofiar zbrodni wojennych (jednym z pretekstów by³ brak stosunków dyplomatycznych miêdzy
PRL a RFN!), autor potwierdzi³ nastêpnie manipulacje kwot¹ 100 mln marek,
dokonane przez w³adze PRL (s. 289–293). W³adze te nie opublikowa³y porozumienia w tej sprawie z RFN (1972 r.) ani kryteriów wyp³at. W rezultacie wyp³aty
zakoñczy³y siê dopiero po kilkunastu latach w roku 1987!
Ciekawe i pog³êbione s¹ rozwa¿ania na temat sukcesji w dziedzinie ubezpieczenia spo³ecznego (J. Barcz). Omawiaj¹c zwi¹zane z tym powojenne perypetie,
dotycz¹ce przecie¿ (w wyniku wojny i zmiany granic) licznej grupy osób, autor
trafnie skrytykowa³ pogl¹d niemiecki jakoby dokonane w 1975 r. rozliczenie
miêdzy zak³adami ubezpieczeniowymi Polski i RFN stanowiæ mia³o czêœæ reparacji. Rozliczenie to po stronie RFN nie obejmowa³o obszaru NRD, a w³adze
PRL nie wyst¹pi³y w tej sprawie nigdy pod adresem Berlina Wschodniego. Autor opisa³ te¿ groteskow¹ sytuacjê, w której œwiat zosta³ podzielony przez niemieckiego ustawodawcê na obszar obowi¹zywania Ustawy Zasadniczej, na zagranicê (gdzie œwiadczenia wyp³acano) oraz swoisty no man’s land, czyli czêœæ
obszaru Polski (by³e ziemie niemieckie), gdzie œwiadczeñ nie wyp³acano, mimo
¿e mieszka³y tam osoby uprawnione. Pewnym mankamentem tego rozdzia³u jest
nieuwzglêdnienie najnowszych polsko-niemieckich regulacji umownych w dziedzinie ubezpieczenia socjalnego.
J. Su³ek przedstawi³ szeroko kwestiê œwiadczeñ niemieckich dla ofiar narodowosocjalistycznych przeœladowañ. Opisa³ te kwestie w zwi¹zku ze zjednoczeniem Niemiec i zawarciem polsko-niemieckiej umowy z 16 paŸdziernika
1991 r., która doprowadzi³a do powstania Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. W kolejnym rozdziale przybli¿y³ skomplikowany proces wyp³at dla polskich ofiar na podstawie umowy z 1991 r. oraz wielostronnych porozumieñ
z Niemcami i Austri¹ z 2000 r. Trudno siê zgodziæ z opisem zamazuj¹cym odpowiedzialnoœæ Fundacji niemieckiej (a zw³aszcza dwóch du¿ych banków niemieckich) za skandaliczne nadu¿ycie, jakim by³o przewalutowanie pierwszej raty wyp³at bez porozumienia z Fundacj¹ polsk¹. Nie znalaz³y odbicia starania
Polski o odszkodowania dla ofiar nazizmu w okresie przed 1989 r., przy czym
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kwestie te s¹ bogato udokumentowane w tomie II publikacji. Wydaje siê, i¿ temat ten zas³ugiwa³by na ca³oœciow¹ i pog³êbion¹ analizê ksi¹¿kow¹.
Co siê tyczy tomu drugiego (dokumenty), to stanowi on cenny wk³ad w badania Ÿróde³ i zawiera liczne, nieznane lub rzadko publikowane dokumenty. Pochwaliæ go nale¿y równie¿ z tego wzglêdu, i¿ na kwerendê archiwaln¹ autorzy
dysponowali niezwykle krótkim czasem. Te niedostatki czasowe spowodowa³y
zapewne, i¿ nie zawiera on polskich i zagranicznych bibliografii Ÿród³owych.
Doceniaj¹c wk³ad w publikacjê polskich materia³ów archiwalnych, trzeba zauwa¿yæ, ¿e tom ten ma pewne luki, jeœli chodzi o dokumentacjê miêdzynarodowoprawn¹ dotycz¹ca Niemiec i skutków drugiej wojny œwiatowej. Wychodzi
przy tym na jaw, ¿e wiele wa¿nych dokumentów niemieckich lub miêdzynarodowych nie jest przet³umaczone na jêzyk polski. Dodaæ te¿ nale¿y na marginesie,
i¿ (w przeciwieñstwie do dokumentów zagranicznych) zaniedbana jest w Polsce
zupe³nie publikacja dokumentów polskich lub polskich t³umaczeñ w sieci internetowej.
Z omawianej pracy wy³ania siê posêpny obraz celowych opóŸnieñ wyp³at
przez RFN, sowieckich oszustw przy realizacji œwiadczeñ reparacyjnych dla
Polski oraz zaniedbañ i niegodnych manipulacji w³adz PRL. Tym bardziej,
a zw³aszcza w imiê pamiêci ofiar, nale¿y w sposób planowy kontynuowaæ badania nad t¹ problematyk¹ (równie¿ w odniesieniu do zbrodni sowieckich).
Mimo pewnych luk mamy do czynienia z wartoœciow¹ i w pewnym sensie
pioniersk¹ publikacj¹. Redaktor naukowy dzie³a przypomnia³ we wstêpie, ¿e powsta³o ono z inspiracji ministra spraw zagranicznych. Warto siê zastanowiæ, dlaczego inicjatywa ta by³a tak spóŸniona. Rozpoczêcie w Niemczech (w kontekœcie rozszerzania UE) kampanii w sprawie tzw. otwartych spraw maj¹tkowych –
g³ównie przeciwko Czechom, a do pewnego stopnia równie¿ Polsce – nakazywa³o znacznie wczeœniejsze przygotowanie polskich ekspertyz i dokumentów.
Teraz opóŸnienia te nadrabiane s¹ w pop³ochu. Inspiracj¹ opublikowanego
dzie³a wydaje siê w wiêkszym stopniu dzia³alnoœæ niemieckich wypêdzonych
oraz kampania w polskim parlamencie.
Omawiana praca sk³ania te¿ do refleksji ogólniejszej natury. Dowodzi ona
m.in., ¿e badania nad niektórymi dzia³ami relacji polsko-niemieckich rozwijaj¹ siê
w Polsce s³abo (np. aspekty prawne, cywilne zagadnienia wojny i okupacji, szkody gospodarcze, praca przymusowa, polisy ubezpieczeniowe). Po¿¹dane by³oby
preferencyjne finansowanie rozwoju takich badañ, nie tylko dla bie¿¹cych celów,
ale i dla utrwalania pamiêci historycznej. Wa¿nym elementem takiego programu
by³aby szeroka (najlepiej internetowa) publikacja dokumentów Ÿród³owych, polSprawy Miêdzynarodowe, 2005, nr 1
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skich i zagranicznych. W tym kontekœcie odnotowaæ nale¿y zas³ugi „Zeszytów
Niemcoznawczych” (pod red. prof. M. Tomali), w których publikowane s¹ dokumenty z najnowszej historii stosunków polsko-niemieckich.
£¹czy siê z t¹ kwesti¹ zbadanie i opublikowanie umów miêdzynarodowych
z okresu PRL, dotycz¹cych okresu wojny i pojawiaj¹cych siê na tym tle manipulacji finansowych. Jednym z przyk³adów jest (nieopublikowana w Polsce) Umowa
polsko-austriacka o uregulowaniu okreœlonych zagadnieñ finansowych z 8 paŸdziernika 1970 r. wraz z wymian¹ listów oraz Protoko³em dodatkowym z tej samej daty. Austria zobowi¹za³a siê m.in. do uregulowania roszczeñ wniesionych
przez PRL „w zwi¹zku z mieniem spadkowym, po³o¿onym w Austrii, a nale¿¹cym do obywateli polskich, którzy w okresie drugiej wojny œwiatowej zmarli
albo zaginêli i póŸniej zostali uznani za zmar³ych”. Inny podobny przyk³ad to
polsko-szwajcarska umowa z 1949 r., w której PRL – nie powiadamiaj¹c spadkobierców – przejê³a maj¹tek zmar³ych lub zaginionych obywateli polskich. Powinny byæ opublikowane tak¿e powojenne umowy (niekoniecznie w „Dzienniku
Ustaw”) dotycz¹ce rozliczeñ ponacjonalizacyjnych z pañstwami zachodnimi,
a tak¿e umowy dotycz¹ce mienia zabu¿añskiego. Dotychczasowa praktyka sprawia, ¿e teksty umów celowo niepublikowanych w PRL s¹ w dalszym ci¹gu trudno dostêpne.
Konkluduj¹c, mamy do czynienia z dzie³em udanym, które warto kontynuowaæ i rozwijaæ.
Jerzy Kranz
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