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Szanowny Panie Premierze, 

Biblioteka Polskiej Piosenki z siedzibą w Krakowie gromadzi i udostępnia informacje o polskiej twórczości 
piosenkarskiej, w tym biogramy twórców polskiej sceny muzycznej. W ostatnich tygodniach prawnik-bloger 
Bogusław Wieczorek opublikował informację, iż Wolne Państwo Bawaria jest właścicielem praw autorskich 
do pieśni „Czerwone Maki na Monte Cassino”. Powstała podczas II wojny światowej, jest jedną z 
najważniejszych polskich pieśni hymnicznych w całej historii Polski. 

Do obecnego stanu prawnego doprowadziły zawiłości historii XX wieku, które bezpośrednio wpłynęły na 
życie kompozytora Alfreda Schütza, autora muzyki do „Czerwonych Maków”. Wobec objęcia władzy w 
Polsce po wojnie przez siły komunistyczne osiedlił się on w Monachium, gdzie zmarł w 1999 roku. W kilka 
lat później zmarła również jego żona, Veronika Schütz, nie pozostawiając żadnych spadkobierców. Zgodnie z 
prawem niemieckim (art. 1936 BGB) spadkobiercą stała się tym samym Bawaria. 

Potwierdził to w dniu 17 marca 2011 roku swoim postanowieniem o sygnaturze 69 VI 3108/04 właściwy sąd 
niemiecki (Ausfertigung Amtsgericht Munchen). 

Oznacza to tym samym, że za każde publiczne wykonanie, należne tantiemy są odprowadzane do budżetu 
Bawarii. 

Fakt ten nie był wcześniej znany opinii publicznej, przekonanej że tantiemy trafiają do twórcy utworu lub 
jego najbliższej rodziny. Nie są to kwoty wygórowane, jednakże z uwagi na historyczną, kulturotwórczą i 
patriotyczną wagę tego utworu, jesteśmy przekonani, że rozsiani po całym świecie Polacy, chcący 
wykonywać tę patriotyczną pieśń, powinni mieć możliwość robienia tego legalnie i bezpłatnie. Obecny stan 
prawny na to nie pozwala. 

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przekazania autorskich 
praw majątkowych do „Czerwonych Maków” – odpłatnie lub nieodpłatnie – na rzecz Biblioteki Polskiej 
Piosenki, czyli instytucji kulturalnej, która mogłaby udostępnić utwór ogółowi i  niejako „uwolnić” go spod 
praw autorskich. 

Z wyrazami szacunku, 

 

Waldemar Domański     


