
polonofil

Co było, a nie jest... 
Ostatnio w programie „Europa da się lubić” pewna Niemka piękną polszczyzną 

oznajmiła, że od lat bardziej niż swoim krajem interesuje się Polską. Antje w 
Niemczech nie jest samotna. 

Warszawa, 1976 r. Wolfgang Templin, filozof z NRD patrzy, jak polscy towarzysze 

spożywają w�dkę z chlebem i robią sobie jaja z systemu komunistycznego. Jest 

zachwycony, ale okulary marksisty ledwie zsuwają mu się z nosa. 

1981 r. Joachim Trenkner, młody erefenowiec, mierzy z kamery TV SFB do 

gdańskich robotnik�w, kt�rzy bez wahania rzucają mięsem pod adresem władzy 

ludowej, są piękni, malowani grubą kreską. 

1989 r. Norbert Schmidt, milicjant z NRD celuje z karabinu do grupy wywrotowc�w, 

kt�rzy zaraz zrobią dziurę w murze berlińskim. Szmidt nie wie, że za kilka lat pewna 

Polka zrobi mu awanturę o stanie po złej stronie, a on poprosi ją, żeby została jego 

żoną.  

1995 r. Antje Ritter, jeszcze smarkula, z miłości do faceta uczy się polskich sł�wek.    

2004 r. Cecylia L�ffler-Elsener i Veronika Dehnhard, emerytki z Berlina są na 

wycieczce w Ustroniu Morskim; podczas kolacji w hotelu opowiadają świeżo 

zapoznanym Tadkowi i Janowi o sympatii do Polski, i już chcą wskoczyć w temat 

przeprosin za II wojnę światową, kiedy panowie proszą na parkiet. 

Kiedy Instytut Spraw Publicznych sprawdzał, czy Niemcy lubią Polak�w wyszło, że 

nie bardzo. Dwa lata po wejściu RP do Unii Europejskiej, ich pierwszym 

skojarzeniem na hasło Polska były przestępstwa, gł�wnie znikanie samochod�w. 

Polak�w w kategoriach negatywnych opisywało 41 proc. badanych; kojarzyli im się z 

pracą na czarno, zabieraniem miejsc pracy, zacofaniem, biedą i II wojną światowa. 

Skojarzenia pozytywne miało 30 proc.: korzystne ceny, wzrost gospodarczy, 

pracowitość, Wałęsa, Solidarność, Jan Paweł II, urlop, ładne krajobrazy, Bałtyk, 

smaczna kuchnia, gościnność i w�dka. Od 1989 r. ciągle rośnie grupa Niemc�w, 

kt�rzy Polskę odwiedzają; do dziś to przeszło 30 proc. dorosłych. Niekt�rzy z nich 

łapią bakcyla Polski. Polonofil niemiecki? Owszem, istnieje. 



Joachim 

U Joachima Trenknera, dziennikarza, lat 73, w eleganckim berlińskim mieszkaniu, na 

ścianach obrazy polskich artyst�w, te mroczne i abstrakcyjne są z Łodzi. Trenkner w 

Ameryce przeżył przebudzenie pod wpływem nieograniczonego dostępu do literatury 

niemieckiej, r�wnież tej nazistowskiej. Po lekturze powstało pytanie: Co w tamtym 

czasie robili moi rodzice? Trenkner napisał list do braci z wschodnich Niemiec, że od 

zaraz postara się zostać lepszym Niemcem zachodnim, a oni to samo niech zrobią u 

siebie.  

1970 r., Warszawa, Willy Brandt, szef rządu RFN klęczy przed pomnikiem Bohater�w 

Getta. Telewizja Polska nie robi zbliżenia, taki Niemiec nie pasuje do ram�wki, gdzie 

lecą „Krzyżacy” i saga o czterech pancernych. Trenkner jedzie do Polski. Z 

zachodnioniemiecką telewizją SFB robi program „Kontrasty”.  - Mimo zbrodni 

popełnionych przez Niemc�w na Polakach, mimo antyniemieckiej peerelowskiej 

propagandy, nigdy w Polsce nie doświadczyłem uprzedzeń i nienawiści. Była 

przyjaźń i otwartość - wspomina Trenkner. W Gdańsku robotnicy stoczni pewni siebie 

stają przed kamerą, m�wią o cenie kiełbasy, przykr�tkich kartkach na cukier i 

papierosy. Niezadowoleni z socjalizmu są też Czesi i Węgrzy, ale boją się narzekać. 

W Krakowie Trenkner robi materiał o Festiwalu Bejit Hadasz ma odczyt o wojennej 

emigracji niemieckiej inteligencji żydowskiej za Ocean. Pisze o tym dla „Tygodnika  

Powszechnego” (wsp�łpraca trwa do dzisiaj). Potem odkrywa Wieluń. Miasteczko, 21 

km od polsko-niemieckiej granicy, gdzie II wojna światowa zaczęła się 5 minut 

wcześniej niż na Westerplatte, gdzie pierwsza bomba Luftwaffe spadła na szpital z 

wymalowanym na dachu czerwonym krzyżem.  

- Wierzę, że mimo trudnej przeszłości, Polska i Niemcy wypracują dialog, podobny 

do niemiecko-francuskiego - m�wi Trenkner. - Mamy naturalne kontakty, wystarczy 

spojrzeć na berlińską książkę telefoniczną: 304 Kowalskich i 106 Jabłońskich. 

Wolfgang, Basil 

- Przyjaźnie z Polakami wzięły się z instynktownych poszukiwań innego niż 

enerdowski odcienia systemu - m�wi bezbłędną polszczyzną Wolfgang Templin, lat 

60, filozof, publicysta. Wyrzucony z NRD za krytykę komunizmu, wr�cił przez zieloną 

granicę do Berlina Wschodniego. - Pamiętam, z jaką ironią dyskutowało się o 

systemie w Polsce. W Berlinie Wschodnim to było nie do pomyślenia, niewielu nawet 

oglądało serwisy informacyjne z Zachodu, dostępne przez zwykłą antenę.  



1975 r., Templin mieszka w Warszawie przy Radomskiej. W dzień pracuje na 

uniwersytecie. Nocami czyta Kuronia i Michnika. Po rozpolitykowanych prywatkach 

głowa pęka od w�dki, papieros�w i projektowania oddolnych reform. - Powstał KOR 

poczułem, że ja też muszę coś zrobić - wspomina. - Wr�ciłem do Berlina, odm�wiłem 

etatu filozofa enerdowskiego. Ważniejsza od kariery stała się Inicjatywa na rzecz 

pokoju i praw człowieka. Przez następne siedem lat nie puścili mnie do Polski. 

Tęskniłem.  

Basil Kerski, redaktor naczelny polsko-niemieckiego magazynu 

„Dialog”(wydawanego w Berlinie od 1987 r.):  - Istniał wtedy model Niemca –

polonofil, dla kt�rego Polska była najciekawsza w całym bloku komunistycznym. 

Niemiec właśnie przez nią zaglądał za żelazną kurtynę. Helga Hirsh (pisała o Polsce 

do „Die Zeit”), człowiek lewicy w mieszkaniu Bogdana Borusewicza szukała lepszego 

komunizmu. Przeżyła zaw�d podczas reform.

W RFN powstają towarzystwa polsko-niemieckie. Koordynują kursy tir�w z Hilfe f�r 

Polen (Pomoc Polsce) po ogłoszeniu stanu wojennego. Polska odwdzięcza się 

między innymi sztuką. Grotowski, Kantor, Munk, Wajda, Szajna powodują trzęsienie 

ziemi w Europie Zachodniej, Japonii i Ameryce. 

Katrin 

1995 r. Katrin Lechler, studentka z Berlina wybiera polski jako kolejny do nauki po 

francuskim, łacinie i angielskim. Studiuje kulturoznawstwo w przygranicznym 

Frankfurcie nad Odrą, dla oszczędności mieszka w Słubicach. 

- Szybko zauważyłam, że po polskiej stronie są lepsze imprezy - wspomina. -

Niedługo potem ze stypendium od rządu polskiego byłam już na polonistyce 

warszawskiego uniwerku.  Stancja u pani Zofii, bez ogrzewania, ale na Saskiej 

Kępie. Spacery Żelazną, nad głową dziury po kulach z okupacji, pod pachą Isaac 

Bashevis Singer, z biblioteki.  - Najpiękniejszy czas mojego życia. Fonetyka polska i 

lekcje tańca w szkole baletowej. Występ w Teatrze Narodowym w „Traktacie o 

marionetkach” u Henryka Tomaszewskiego. Stałam się inną osobą. Robiłam rzeczy, 

na kt�re tutaj, w morzu Niemc�w nigdy bym się nie odważyła.  

Katrin sama zaczyna uczyć tańca. Ma polskiego chłopaka, jego matka podczas 

obiad�w rodzinnych m�wi do niej c�rciu. Ale też gada bez zastanowienia: W 

młodości na autostopie nigdy nie wsiadłam do niemieckiego auta. I uwaga! Przy 

stole jest Żyd, ale chyba nikt nie zrobi mu krzywdy, prawda Katrin? 



- Polacy cenią rodzinę i kuchnię domową - wzdycha Katrin. - Weszłam w ten ciepły 

klimat, ale też poczułam, jak może być duszny i opresyjny. Tytuł pracy magisterskiej 

Katrin: Semantyka brudu w modernizmie polskim” na podstawie m.in. „Ziemi 

obiecanej” Reymonta. Dziś Katrin Lechler ma 34 lata, jest wolną dziennikarką w radio 

rbb z Berlina i Brandenburgii, robi materiały o wojew�dztwie lubuskim. Ostatnio o 

tym, dlaczego na p�łkach niemieckich sklep�w nie ma polskich produkt�w 

ekologicznych, tylko owoce z Afryki albo holenderskie całoroczne truskawki. O biurze 

rozpatrywania wniosk�w o finansowanie z funduszy wsp�łpracy transgranicznej, 

kt�re zawsze było we Frankfurcie, a od p�łtora roku jest w Zielonej G�rze. Niemcy są 

oburzeni. Polacy odpowiadają: Teraz to wy musicie się dostosować. 

W księgarni we Frankfurcie nie widać polskich autor�w. Mimo, że mieszka tu Karin 

Wolff, tłumaczka na niemiecki m.in. „Madame” Libery, „W ogrodzie pamięci” Joanny 

Olczak-Ronikier, a ostatnio Zapolskiej „Sezonowej miłości” na „Sommerliebe”.  

Niemcy z Frankfurtu do Polski kursują na obiad do Sfinksa, albo na 

zigarettenstrasse, po tanie zakupy. 

Po niemieckiej stronie wybetonowany brzeg Odry, po drugiej stronie szuwary i 

wędkarze z wiadrami. Dwa światy.  

Uwe 

Rzeki polskiego pogranicza to konik Uwe Rady, lat 45, dziennikarza berlińskiego „Die 

Tageszeitung”, autora m.in. książki o Polakach „Berlińscy barbarzyńcy” i „ Kraj na  

rozdrożu - europejskie historie z polsko-niemieckiego obszaru granicznego” (będzie 

polskie wydanie). 

Uwe uważa, że Odra ma dwie osobowości, polską i niemiecką. Że Polakom nigdy by 

nie przyszło do głowy zaśpiewać o Odrze tak ładnie jak o Wiśle: „Płyńże, ma miła, do 

portu morskiego, a ratuj wżdy, czym możesz, kr�lestwa polskiego”. Ale dziś we 

wsp�lnej Europie może się zdarzyć, że i Polacy i Niemcy będą m�wić o Odrze to 

samo, na przykład, w kt�rym miejscu rzeka jest zdradliwa, gdzie się można pluskać, 

gdzie przydałby się prom czy ładny most.    

Uwe Rada jeździ do Polski, zbiera materiał do kolejnych książek. - Od dawna uczę 

się polskiego, zacząłem na najtańszym kursie w na studiach dla dorosłych.  

Mieszkam we wschodnim Berlinie, na Prenzlauer Berg, muszę znać język sąsiad�w 

z kamienicy. Obok mnie jes świetna polska wsp�łczesna galeria Zero. I 

przepraszam robi mi się niedobrze, jak słyszę, że w Instytucie Polskim zn�w jest 



wystawa polskiego plakatu. Uwe aktualnie szuka dobrego tłumaczenia Orzeszkowej. 

Chce pisać o rzece Niemen, kt�ra jako jedyna ma dwie nazwy w niemieckim: Memel 

i Njemen. Aktualnie Uwe szuka też kogoś, kto mu wytłumaczy, czemu Polacy 

pielęgnują kult utraconego Lwowa i litewskiego Wilna, a prawie zapomnieli o 

Grodnie?

Antje 

- Pytałam znajomych, co wiedzą o Polsce? Odpowiadali, że nic, ale, że odczuwają 

ciekawość - opowiada polszczyzną bez cienia akcentu Antje Ritter-Jasińska, 32 lata, 

absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Humboldta. - Z koleżanką, Elisabeth 

Muenchow postanowiłyśmy to wykorzystać. Zapłaciłyśmy firmie consultingowej za 

doradztwo, jak robić fajny magazyn o Polsce. Grafik Michael Okraj, Polak 

wychowany w Niemczech wiedział, jak ma wyglądać pismo wzbudzając apetyt tutaj i 

teraz. 

Luty 2007 r., pierwszy numer kwartalnika, cena 3,5 euro. Dystrybucja: Niemcy, 

Austria, Szwajcaria i Polska. Inwestycja własna. Redakcja w berlińskim prywatnym 

mieszkaniu w dzielnicy Pankow. Przy trzecim numerze dofinansowanie daje 

Fundacja Wsp�łpracy Polsko-Niemieckiej. - Wyjaśniłam tylko, że nie będzie o 

papieżu, wojnie i wypędzeniach - m�wi Antje. - Dołączyłam gotowy numer. Udało 

się. Komentował Kerski, z „Dialogu”: „Cieszę się, ale na litość boską niech te 

dziewczyny nie piszą, że żal im zanikającej kultury polskich bar�w mlecznych”. Fakt, 

w „Polenplus” nawet zdjęcie rozklekotanej kolejk podmiejskiej Warszawa-Radom 

wygląda jak landrynkowa atrakcja. Są też wywiady z Brzezińskim, Kołakowskim, 

Stasiukiem. Antje pisze o Władysławie Starewiczu z Kowna, kt�ry na początku XX w. 

zbiera robaki, robi im zdjęcia, i wpada na pomysł, żeby je animować. 

- Wychowałam się na „Bolku i Lolku” pokazywanym w NRD, wiem o trwającej 30 lat 

walce o prawa autorskie tw�rc�w. Bolek i Lolek też byli skł�ceni. Duży wredny dla  

małego. To takie polskie. I spos�b przedstawiania tych relacji, widzę go we 

wszystkich polskich filmach, to autentyczne pokazywanie małych ludzkich słabości. 

Lubiłam też w „Zaczarowanym oł�wku” polski kult majsterkowicza i zaradności. „Kot 

Filemon” w każdym odcinku musiał się czegoś nauczyć. 

„Pomysłowy Dobromir” to kult metody zr�b to sam. Antje sama zaczęła uczyć się 

polskiego, z miłości. Był ślub na warszawskiej star�wce, i wesele w Quchni  

Artystycznej.  



Tanja 

W Polsce kocha się Tanja, lat 36, pisarka z Berlina, stypendystka Stowarzyszenia 

Villa Decius z Krakowa, wsp�łautorka „Stadt Land Krieg”, w kt�rej młodzi Niemcy 

przerabiają na nowo trudną przeszłość. Tanja z ciekawości odwiedziła Polskę, teraz 

z tęsknoty jeździ do Krakowa i Gdyni, martwi się, że może robi się zbyt propolska. 

Wytyka Niemcom uprzedzenia do wschodnich sąsiad�w: - To tak, jak być 

Fachidioten - specjalistą jednej dziedziny na własnym podw�rku, a za jego 

granicami - ignorantem. 

Tanja D�kers bez litości wałkuje temat zasłużonych według niej wypędzeń z teren�w 

po wojnie przyłączonych do Polski. Polemizuje z G�nterem Grassem i jego książką 

„Idąc rakiem” o katastrofie statku „Wilhelm Gustloff”, storpedowanym przez Rosjan; 

napisała opowiadanie „Latarnik” o śmierci niewinnych cywil�w, ale też oddanych 

sojusznik�w Hitlera.  

- Odchodzi pokolenie świadk�w i chce nam zostawić po sobie pamięć lepszą od 

historycznej - wyjaśnia D�kers. - Czuję wielką odpowiedzialność. I wiem, że to moje 

pokolenie, ludzi gł�wnie z Berlina, ale też z Kolonii, Hamburga czy Monachium, 

kt�re interesuje się Polską, wkr�tce przełamie wszelkie bariery w stosunkach  

polsko-niemieckich.   

Norbert 

Pracą ze stereotypami już zajmuje się inny Berlińczyk. Norbert Schmidt, lat 40, 

policjant z komisariatu przy Oudenarderstrasse, gdzie trafił pewien Polak zgłosić 

kradzież laptopa i nikt mu nie uwierzył. 

- To ja spisałem raport - m�wi Schmidt. - Było mi wstyd za koleg�w. Potem 

rozmawiałem z nimi. Zapytałem: Czy na pewno Polacy robią więcej capcarap niż 

Niemcy, Ruscy, Turcy i Ukraińcy? 

Schmidt ma żonę Polkę i syna, Kubę.  - Ja, eksmilicjant z NRD, a żona wychowana 

w domu, gdzie nie podaje się ręki komunistom - wzdycha Schmidt. - Ale do teści�w 

m�wię mamo tato nawet, jak kł�cimy się o Kaczyńskich.

Ślub był w Berlinie. Rodzice Aleksandry w drzwiach urzędu cywilnego minęli się ze 

świeżo zaślubioną parą lesbijek. - Z polską rodziną łączy nas teraz dom 60 km od 

Gniewa. Obok jest biedna wieś. Wozimy pomoc, kupiliśmy po to dużego Citro�na 

busa.



Ulrike

Ulrike Meitzner, lat 33, na polską wieś jechała szukać ślad�w majątku rodzinnego w 

Starym B�gpom�ż na Pomorzu, skąd po wojnie wysiedlono jej mamę, ciotki i babkę.  

Już wcześniej, ku zdziwieniu rodziny, Ulrike interesowała się Polską, kochała w 

wąsach Wałęsy, zaczytywała Kapuścińskim. Od zeszłego roku, raz w tygodniu 

bierze lekcje polskiego.  - Chcę odwiedzać Polskę, więc wypada znać język. Umiem  

już liczyć do tysiąca. Polski jest piękny, staram się nie m�wić, że coś jest super 

tylko, że świetne. Teraz tłumaczę z polskiego „Lottę z ulicy Awanturnik�w”, jedno 

zdanie 10 minut. 

Matijas i koledzy 

- Lubią liczyć, więc przeliczamy ceny z euro na złot�wki  - m�wi Małgorzata Mrosek, 

właścicielka szkoły Progresssprachen w Berlinie. - Widać boom na polski, myślę, że 

za jakieś trzy lata spotkamy się w dużym szkolnym budynku. Sytuacja gospodarcza 

Niemiec popycha do rozglądania się za pracą u sąsiada. Polskiego uczą się u mnie 

architekci, prawnicy i inne wolne zawody, osoby w wieku 25–40 lat. W programie 

szkolnym raz w miesiącu piwo w Klubie Polskich Nieudacznik�w, projekcje „Rejsu” i 

„Misia” w kinie Babylon. W szkole zamiast m�wić: Co w polskim sprawia trudność, 

m�wi się: Co jest inne. Zamiast: Inna jest fonetyka, inny obyczaj - Co nowego? Co 

słychać? Polak odpowie w pięciu zdaniach, że jest chory, że mało zarabia, a 

Niemiec: Dziękuję, wszystko dobrze (inaczej byłoby niegrzecznie ). 

- Oni ucząc się nowego języka zyskują nową osobowość - m�wi Małgorzata Mrosek. 

- Po polsku potrafią narzekać i chętnie dzielą się problemami natury osobistej. 

Wśr�d uczni�w: Matijas, sprzedaje ciężki sprzęt do Polski, lubi dialogi na temat 

serwisowania maszyn; J�rg - napisał przewodnik dla Deutsche Bahn (niemieckich 

kolei) po Polsce. Beate - doradca w firmie Vattenfall, zna już czeski, wzięła się za 

polski, pracuje nad interferencjami. Viki - nauczycielka matematyki, przygotowuje się 

do certyfikatu. Chce go mieć do cv. 

Cecylia, Veronika 

Cecylia L�ffler-Elsener i Veronika Dehnhard, na co dzień sąsiadki. Cecylia, lat 66, 

m�wi po polsku: - Język jest trudny, dlatego miałam na niego ochotę. Muszę ćwiczyć 

m�zg, jestem emerytką. Zaczęłam z koleżanką jeździć do Polski, na rower i pod 



namiot. Podobała mi się prostota i ludzie na Podhalu, zawsze odpowiadali na dzień 

dobry.  

Veronika, lat 70, po polsku: - Zaczęłyśmy pisać listy, na przykład do kobiety, kt�ra 

ma 85 lat i była więźniarką Ravensbr�ck. Do Haliny. Ale ona nie chce m�wić o 

wojnie, tylko jak podczas okupacji w tajnej szkole uczyła się francuskiego, łaciny i 

matematyki.  

W Ustroniu Morskim, na plaży spotkały Tadeusza z Wrocławia (miał 16 lat, jak był w 

obozie w Berlinie) i Jana z Kołobrzegu (był przymusowym robotnikiem w 

K�nigsberg). - Oni zarezerwowali dla nas całą kawiarnię i powiedzieli tak, żebyśmy 

zrozumiały, bardzo wyraźnie i nie za szybko: Kochane, co było, a nie jest, nie pisze 

się w rejestr. Piszemy do siebie.

(Natalia Gańko, Polityka, Nr 21. vom 24. Mai 2008)


