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Niemcy rzeczywiście uważają,  
że pojednanie z Polakami mają 
dawno za sobą. Wdzięczność za 
to wyrażają, czysto werbalnie, 
przy każdej okazji. Ale jest to 
tzw. kicz pojednania, oparty 
na klęknięciu Willy’ego 
Brandta pod pomnikiem 
Powstania w Getcie. Ofiary 
niemieckich zbrodni na 
narodzie polskim, w tym ich 
dzieci i wnuki, domagają się 
rozliczenia. Za utracone życie, 
zdrowie, za wieloletnią pracę 
na robotach przymusowych, 
będących formą niewolnictwa, 
zagrabione mienie: prywatne 
i publiczne – z prof. ANDRZEJEM 
PRZYŁĘBSKIM, byłym ambasadorem 
RP w Niemczech w latach 2016–2022, 
rozmawia GRZEGORZ WSZOŁEK.

REPARACJE  
TO REALNE 
POJEDNANIE.  
PRZED NIEMCAMI  
WIELKI TEST 
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	u Od jak dawna mieszka Pan w Niemczech i jak się Panu 
Profesorowi żyje w kraju naszego zachodniego sąsiada?

Obecnie, po zakończeniu służby dyplomatycznej, nie miesz-
kam już w Niemczech. Ostatnio podliczyłem jednak liczbę lat, 
które tam łącznie spędziłem. I wypadło, że około 18. To prawie 
połowa mego zawodowego życia! Po raz pierwszy zobaczyłem 
Bundesrepublikę z perspektywy Heidelbergu – w mym przeko-
naniu najpiękniejszego miasta w Niemczech. Byłem oczarowany. 
Miasto, w którym wykładali m.in. Georg F.W. Hegel i Karl Jaspers, 
ale także mój idol Hans-Georg Gadamer, którego wtedy właśnie 
poznałem. Był wtedy dokładnie 1987 rok. Wizytę powtórzyłem 
rok później, wraz z całą rodziną. Do dziś to wspominamy. Żona 
rozpoczęła naukę języka niemieckiego. 

	u Jak się Państwo poznaliście z obecną prezes Trybunału 
Konstytucyjnego, Julią Przyłębską? 

Na uniwersyteckich zajęciach z języka angielskiego. Rywalizo-
waliśmy ze sobą, byliśmy najlepsi w grupie. Krótko po dwumie-
sięcznym, „rodzinnym” pobycie spędziliśmy w Heidelbergu dwa 
lata (1991–1992), za sprawą stypendium naukowego renomowa-
nej Fundacji Humboldta, które otrzymałem. Dzieci poszły tam do 
szkół, szybko stając się native speakerami. W trzytygodniowej po-
dróży poznaliśmy całe Niemcy. Byliśmy naprawdę pod ogrom-
nym wrażeniem. 

	u Coś się zmieniło wraz z pełnieniem funkcji dyplomaty? 

W 1996 roku MSZ zaproponowało mi pracę w Ambasadzie RP 
w Kolonii w Wydziale Nauki. I ten pobyt był już inny. Dostrze-
głem cały szereg nierozwiązanych problemów między naszymi 
krajami. Zobaczyłem też osobliwe, mało patriotyczne zachowania 
polskich delegacji politycznych, które się tam pojawiały. Pełne 
uniżoności, kompleksów, braku dbałości o narodowe interesy. To 
wrażenie pogłębiło się, gdy towarzyszyłem żonie, która w latach 
2003–2007 była radcą ambasady ds. prawnych, a następnie w ro-
ku 2016, gdy objąłem funkcję ambasadora. Nowy, demokratycz-
nie wybrany rząd zaczął być bezwzględnie atakowany przez nie-
mieckie elity. Nie chciano przyjąć do wiadomości, jak źle rządziła 
krajem poprzednia ekipa. Cały czas słyszałem bzdury o „zielonej 
wyspie”, i to w pouczającym, paternalistycznym tonie, wszystko 
wiedzącego „wujka”. 

	u Niemieckie elity polityczne wyrabiały sobie zdanie 
o polskich sporach na podstawie przekazów medialnych? 

Niemieckich polityków i tamtejsze media utwierdzały 
w przekonaniach działające tam redakcje polskojęzyczne. Bardzo 
negatywnie oceniam też pracę warszawskich korespondentów 
niemieckich mediów. To sformatowani ludzie, nielubiący nasze-
go kraju, nierozumiejący procesu historycznego. Pamiętam, jak 
na pytanie polskojęzycznej redakcji pewnej berlińskiej rozgłośni, 
o czym rozmawiałem z prezydentem Joachimem Gauckiem, od-

powiedziałem, iż zaoferowałem mu swą wiedzę o tym, co rzeczy-
wiście dzieje się w Polsce. Jaka była reakcja? Media natychmiast 
zareagowały komunikatem: polski ambasador chce pouczać nie-
mieckiego prezydenta! Podsumowując i nieco upraszczając: 
Niemcy liczą się z silnymi, zarówno jednostkami, jak i państwa-
mi. Uległych, na przykład takich jak Donald Tusk, traktują pro-
tekcjonalnie i instrumentalnie. 

	u Jak można opisać Niemców w relacjach z Polską z naszej 
perspektywy: nieliczący się z interesem naszej części Europy 
egoiści czy potęga realizująca własną politykę?

Zdecydowanie to drugie, choć to pierwsze – tzn. egoizm naro-
dowy pod płaszczykiem tzw. uniwersalnych wartości, za których 
eksponenta uważają się Niemcy – w tym wszystkim się zawiera. 
Niemcy mają – z jednej strony – świadomość swego obecnego 
stanu: starzejącego się społeczeństwa ludzi zamożnych, ale i coraz 
bardziej leniwych, a z drugiej – obecnego sukcesu gospodarczego, 
opartego na eksporcie, a więc na renomie rodzimych towarów. 
I próbują zabezpieczyć sobie dostatek poprzez przekształcenie 
Unii Europejskiej w global playera, naturalnie pod własnym przy-
wództwem, może z dodatkiem powolnego sobie Beneluksu. Do-
dałbym do tego zmieniające się, „sprzedajne” elity innych, mniej-
szych krajów, które uważają, że nie mogą prowadzić gry politycz-
nej, chroniącej interes własnych społeczeństw. 

	u Od 1 września opinia publiczna żyje nie tylko obchodami 
wybuchu II wojny światowej, lecz także raportem zespołu pod 
wodzą posła PiS Arkadiusza Mularczyka. Zatem czy Polsce 
należą się reparacje? We wrześniu zostanie opublikowany raport 
strat wojennych. Czego się Pan spodziewa po dokumencie?

W tej sprawie rozmaite „przyjazne Niemcom” gadające głowy 
wypowiadają różne bzdury, na przykład że zrzekliśmy się reparacji 
uchwałą, pod którą podpisany jest tylko Bolesław Bierut i która nie 
była notyfikowana w ONZ ani żadnej innej instytucji. Albo twier-
dzą, iż wypłaciła nam je Rosja sowiecka. Innym razem mówią, że 
nie były przedmiotem obrad dotyczących zjednoczenia Niemiec, 
więc temat jest absolutnie zamknięty, bo Polska zaakceptowała ich 
rezultat. A prawda jest bardzo prosta: nazistowskie Niemcy (a Bun-
desrepublika jest następcą prawnym III Rzeszy) zaatakowały 
i zniszczyły Polskę, mordując wiele milionów ludzi, niszcząc dzie-
siątki miast i setki wsi, wywożąc fabryki i dzieła sztuki. Nie jest przy 
tym istotne to, że duża część Polaków wyznawała wiarę mojżeszo-
wą. Byli obywatelami Polski, a nie Izraela, bo go wtedy nie było na 
mapie. I nie jest powiedziane, że gdyby Żydzi w naszym kraju prze-
żyli, przenieśliby się akurat tam. To po pierwsze. A po drugie: zbrod-
nie w rodzaju tej, która była udziałem Niemiec, się nie przedawnia-
ją. Tak ustaliły wszystkie powszechnie uznane konwencje między-
narodowe. 

	u Pewną formą „zadośćuczynienia” miało być uznanie 
naszej granicy zachodniej na Odrze i Nysie Łużyckiej, podczas 
obrad konferencji pokojowych w Jałcie i Poczdamie. 
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Reparacje powinny być, co do zasady, uzgodnione w Traktacie 
Pokojowym między Polską i zjednoczonymi Niemcami, dużo 
później. Niemcy starannie unikali jego zawarcia, by uznać umowę 
„2+4” za swego rodzaju – nieuprawniony – erzac takiego traktatu. 
Ale Polska nie była jej uczestnikiem. Znane są wiarygodne infor-
macje, pochodzące m.in. od Horsta Teltschika, wówczas doradcy 
Helmuta Kohla, dotyczące unikania tego tematu przez kanclerza, 
gdy tylko temat poruszał amerykański prezydent.

	u Niemcy mają wewnętrzne przekonanie, że naprawili 
krzywdy Polakom? 

Niemcy rzeczywiście uważają, że pojednanie z Polakami 
mają dawno za sobą. Wdzięczność za to wyrażają, czysto wer-
balnie, przy każdej okazji. Ale jest to tzw. kicz pojednania, opar-
ty na klęknięciu Willy’ego Brandta pod pomnikiem Powstania 
w Getcie. Ofiary niemieckich zbrodni na narodzie polskim, 
w tym ich dzieci i wnuki, domagają się rozliczenia. Za utraco-
ne życie, zdrowie, za wieloletnią pracę na robotach przymuso-
wych, będących formą niewolnictwa, zagrabione mienie: pry-
watne i publiczne. Tylko wtedy prawdziwe, a nie zakłamane 
pojednanie stanie się możliwe. Świadomość tego powinna 
wreszcie zaświtać w umysłach niemieckich elit, w tym – poli-
tyków. Na razie wolą oni dążyć do zmiany rządu, na taki, który 
temat reparacji wyciszy, by się go w końcu wyrzec. 

	u Krytycy podnoszenia tematu reparacji wskazują, że 
najpierw rząd PRL, a potem w początkach III RP formalnie 
zrzekły się odszkodowań. To nas obowiązuje w świetle 
prawa międzynarodowego?

Jest oczywiste, że to nie były prawnie obowiązujące zrzecze-
nia. Pytanie, jak można ich teraz dochodzić. I tu konieczna jest 
refleksja nad tym, czym jest prawo międzynarodowe. Nie wol-
no go rozumieć na bazie naszego rozumienia prawa krajowego. 
Bo ono jest pewną dynamiczną, poprzez casusy rozwijającą się 
całością. Nie ma bowiem – jak słusznie twierdził Hegel w swej 
„Filozofii prawa” – efektywnego sądu nad państwami. Czymś 
takim nie jest nawet ONZ, co widać po jego indolencji w kwestii 
ukarania Rosji za napaść na Ukrainę. Dlatego to od postawy Nie-
miec i od polskich dyplomatów, polityków i prawników zależeć 
będzie, czy znajdziemy rozwiązanie kwestii reparacji. Gdy się 
ono pojawi, bez dwóch zdań okaże się wkładem do prawa mię-
dzynarodowego, z którego będą mogły skorzystać inne państwa, 
na przykład Namibia, Grecja czy Serbia. I tego Niemcy się rów-
nież obawiają. Bo to koszty, a więc uszczerbek na dobrobycie. 
Musimy im jednak uświadamiać, że długofalowy zysk jest nie 
do przecenienia. 

	u Polski rząd powinien skierować formalną notę do 
niemieckiego w sprawie reparacji? 

Myślę, że tak. Ciekawe, jaka byłaby reakcja rządu niemiec-
kiego – dyplomatyczne milczenie czy dyskretne podjęcie roz-

mów. Mam nadzieję, że to drugie. Bo strona niemiecka ma 
żywotny interes w rozwiązaniu tego problemu. 

	u Czy podczas pełnienia przez Pana funkcji ambasadora, 
temat reparacji pojawiał się w rozmowach z niemieckimi 
politykami lub dyplomatami?

Tak, ale przyznam szczerze: niezbyt często. Nastawienie nie-
mieckich polityków – poza nielicznymi wyjątkami – było tu tak 
negatywne, że jako ambasador, który musi przecież zachować 
ścieżki komunikacyjne z partnerami kraju urzędowania, nie 
dręczyłem ich tym tematem. Tym bardziej, że zespół sejmowy 
dopiero rozpoczął swe prace i nieznane były efekty jego prac. 
Ograniczałem się więc do stwierdzenia, że – po pierwsze – 
Niemcy zdewastowali nasz kraj, należą się zatem z tego powodu 
odszkodowania, oraz – po drugie – reparacje popiera większość 
społeczeństwa polskiego, co przekłada się na to, że rząd musi się 
tym zająć. Nie ma wyjścia, jeśli nie chce stracić poparcia społecz-
nego. Chciałem w ten sposób dokonać legitymizacji działań gru-
py parlamentarnej. Przypominam sobie reakcję pewnego zna-
nego niemieckiego polityka, z partii poprzednio rządzącej, gdy 
podczas kolacji na cześć ważnego ministra z Polski pojawiła się 
kwestia reparacji. Powiedział, że w jego okręgu wyborczym zare-
agowano na to oburzeniem, przypominając stratę na rzecz Pol-
ski „olbrzymich terytoriów”. Oczywiście nikt z nich nie wie, że 
wskutek rozpoczętej przez nich wojny my straciliśmy dużo wię-
cej. Poza tym, nie była to żadna forma rekompensaty ze strony 
Niemiec, lecz decyzja zwycięskich aliantów, w tym ZSRS. 

	u Dlaczego Niemcy nie chcą płacić reparacji Polsce? Jaką 
dysponują wykładnią? 

Zasłaniają się bardzo słabą opinią Biura Prawnego Bunde-
stagu, wedle której Polska skutecznie i wielokrotnie zrzekła 
się reparacji. Właściwe powody są jednak dalece inne. Uważa-
ją po pierwsze, że to zrujnuje ich budżet. Niesłusznie, bo 
uzgodnione płatności można by rozłożyć – jak w przypadku 
I wojny światowej – na wiele lat. A po drugie, boją się, że 
otworzy to „puszkę Pandory”. Oni woleliby – i ciągle to zgła-
szają – utworzyć jakiś fundusz dla młodzieży, działający dla 
„lepszej przyszłości”. Tylko że takie fundusze i programy już 
istnieją, poczynając od Polsko-Niemieckiej Współpracy Mło-
dzieży. Po co to powielać? By niemieccy wychowawcy forma-
towali naszą młodzież postmodernistyczną ideologią? A rze-
czywisty skutek wypłaty reparacji byłby zupełnie inny: doko-
nałoby się właściwe pojednanie między naszymi narodami. 
Poprzez środki na odbudowę zniszczonej wtedy infrastruktu-
ry albo na leki i odszkodowania dla osób poszkodowanych 
– fizycznie, psychicznie, materialnie – przez narodowosocjali-
styczne Niemcy. 

	u Niemcy wypłacały już w przeszłości odszkodowania. 
Przykładem jest choćby Grecja, która do dzisiaj stawia sprawę 
na ostrzu noża – uważając, że 115 mln marek niemieckich 
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wypłacone w 1960 roku to zbyt niska kwota. Francja i Belgia 
to kolejne kraje, którym RFN wypłacał odszkodowania 
na mocy postanowień układu wersalskiego po I wojnie 
światowej. Procedura trwała do 2010 roku. Zadośćuczynienie 
przyznano Żydom, którym udało się przeżyć pogrom 
w Jassach na terytorium Rumunii. Czyli jednak się da? 

Zgadzam się, ma pan rację. Po I wojnie światowej sytuacja 
była klarowna, 12 lat temu Niemcy zakończyły proces wypłaty 
reparacji za spowodowane zniszczenia. Co do Izraela – obowią-
zywała umowa luksemburska, podpisana z rządem RFN w 1952 
roku. Tyle że wspomniany kraj nie był uczestnikiem wojny, dla-
tego nie mówimy tu o reparacjach – te dotyczą relacji między-
państwowych, a odszkodowania – stosunków na linii państwo-
-obywatel. W ramach tej umowy Żydzi otrzymywali odszkodo-
wania, choć oczywiście nie rekompensowały one w żadnym 
stopniu Zagłady. Nie ulega wątpliwości, że te przykłady świad-
czą o tym, że warto, by Polska zabiegała o reparacje. 

	u Jakie znaczenie ma dla Niemców polityka historyczna? 
Bo niewątpliwie to ona jest miernikiem sukcesów na 
arenie międzynarodowej. Berlin skutecznie zrzucił jarzmo 
hitleryzmu w powszechnym odbiorze, mimo że przecież 
nie wszyscy hitlerowscy zbrodniarze zostali rozliczeni, 
a w dodatku część elit politycznych wywodzi się z rodzin 
dobrze funkcjonujących w systemie narodowego socjalizmu. 

Polityka historyczna ma w Niemczech olbrzymie znaczenie. 
Niemcy wiedzą, że bez zmazania plamy, jaką była II wojna świato-
wa, ich obecność na światowych rynkach stałaby się trudna. Lu-
dzie nie będą kupować towarów wyprodukowanych przez naród 
Hitlera, który się nie zmienił. Dlatego zaraz po wojnie, a nawet 
pod sam jej koniec, rozpoczęli działania wybielające i relatywizu-
jące ich winę. Zaczęli wtedy tworzyć fałszywą narrację w rodzaju: 
„wszyscy Europejczycy mieli dość Żydów i chcieli się ich pozbyć. 
Niemcy jedynie wykonali to, czego wszyscy pragnęli”. Pokazywali 
też olbrzymią, pacyfistyczną i demokratyczną przemianę, która ja-
koby się tam dokonała. Poprzez przekazanie ogromnych środków 
dla państwa Izrael izraelscy naukowcy – o czym pisał Norman 
Davies – zamiast „Niemcy” zaczęli mówić „naziści”, narzucając to 
innym. A stąd już tylko krok do szukania nazistów w innych na-
rodach. Rządzącym w RFN było też bardzo na rękę, że żelazna kur-
tyna powstała po wojnie doprowadziła do ukarania tylko nielicz-
nych funkcjonariuszy systemu faszystowskiego, co umożliwiło 
odbudowanie państwa na bazie setek tysięcy urzędników uwikła-
nych w niemniej niecne czyny – cnotliwych ojców rodzin, którzy 
bez skrupułów pacyfikowali polskie wsie czy wrzucali do ognia 
żydowskie dzieci w Warszawie. 

Wywołałem zdziwienie, gdy podczas swego pierwszego pu-
blicznego wystąpienia jako nowy ambasador, podczas otwarcia 
wystawy na temat wspaniałej odbudowy Warszawy, poprosiłem 
Niemców o zadanie sobie dwóch fundamentalnych pytań: kim 
byli ich ojcowie, którzy dokonali bestialskiego zniszczenia naszej 
stolicy po upadku Powstania, oraz czy odnajdują w sobie dziś coś 

z tej mentalności? Odwołałem się przy tym do idei „nadczłowie-
ka”, autorstwa ich czołowego filozofa, Fryderyka Nietzschego. 

Niemiecka polityka historyczna jest staranna i dobrze prze-
myślana. Chodzi w niej o relatywizację winy narodu niemiec-
kiego jak całości, zrzucenia jej na Hitlera i jego pomagierów, któ-
rzy jakoby spacyfikowali naród. Hasło dla takiej interpretacji dał 
prezydent Richard von Weizsaecker, mówiąc, że Niemcy w 1945 
roku zostali wyzwoleni. Nie pokonani, lecz wyzwoleni! Miałem 
mieszane odczucia, gdy trzy lata temu odsłaniałem w Berlinie 
ufundowaną przez Niemców tablicę poświęconą oddziałom ar-
mii gen. Zygmunta Berlinga, „wyzwalającym” dzielnicę Charlot-
tenburg. 

Niemcy próbują także wpływać na polską politykę historycz-
ną. Wszystkie znane mi media niemieckie zaatakowały zmianę 
koncepcji Muzeum II Wojny Światowej i odwołanie ówczesne-
go dyrektora. Nie jest przypadkiem, że Donald Tusk, absolwent 
historii, nie promował zwiększenia godzin jej nauczania w szko-
łach. Nie jest przypadkiem, że dyrektorem Europejskiego Cen-
trum Solidarności jest jego dobry znajomy, Basil Kerski, za-
mieszkały z rodziną w Berlinie. Jest także redaktorem naczel-
nym pisma „Dialog”, którego współfinansowania odmówiło 
przed laty nasze MSZ – z uwagi na jednostronność, stronniczość 
i brak zrozumienia oraz akceptacji dla politycznej zmiany w RP. 
I tak oto w „Dialogu” Niemcy dialogują z samym sobą, nie szczę-
dząc środków na tę parodię. To samo dotyczy tworzenia przez 
nich stowarzyszeń polonijnych, których celem jest zwalczanie 
głównej patriotycznej organizacji, tzn. świętującego właśnie 
100-lecie istnienia Związku Polaków w Niemczech. 

	u Trwa dyskusja na temat federalizacji Unii Europejskiej 
pod przewodnictwem Berlina. Kanclerz Olaf Scholz 
dąży do zniesienia zasady jednomyślności w Radzie UE, 
a zamiast tego proponuje głosowanie większościowe. Czy 
plan rządu niemieckiego się powiedzie? 

Obawiam się, że są na to szanse. Dlatego zadaniem Warsza-
wy, ale i innych stolic z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 
państw bałtyckich, jest głośny sprzeciw. Plan federalizacji ozna-
cza utratę wpływów przez mniejsze państwa Unii Europejskiej, 
przy zwiększeniu dominacji Berlina. Powinniśmy mocno za-
biegać o to, by pomysł niemieckiego rządu nie wszedł w życie. 

	u Jak wskutek tych nowych, ambasadorskich 
doświadczeń ocenia Pan politykę niemiecką?

Nie ukrywam ogromnego rozczarowania. Liczę jednak na 
otrzeźwienie. Prawdziwą europejskość, zapisaną w TUE, a nie 
próbę budowania niemieckiego imperium. Bo to się źle dla 
Europy skończy, tego jestem pewien. Nawet jeśli ta destrukcja 
trochę potrwa. Polska musi budować swą siłę, w rozmaitych 
aspektach, aby jako równorzędny partner skłonić Niemców do 
rozwagi. Zapewniam, że są w Niemczech ludzie, którzy szanu-
ją Polskę, doceniają naszą obecną politykę i widzą w nas praw-
dziwych obrońców Europy i idei europejskiej.  n
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