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KS. ADAM

Boniecki:

Drogi Joachimie, czy nie jest tak, że gdy kończysz 
85 lat i wszyscy znajomi składają Ci życzenia, gratu-

lują itd.,  Ty po cichu liczysz: za pięć lat (szybko zleci)  to 
będzie dziewięćdziesiąt, za 15– sto. Będzie… ale czy ja jesz-
cze będę? Piszę do Ciebie, a myślę też o sobie. Pamiętam, 
jak patrzyłem na tych czcigodnych starców pod dziewięć-
dziesiątkę. Owszem z szacunkiem, ale… Niby wiadomo, 
że człowiek się starzeje od urodzenia, ale starzeć się po 
ósmym krzyżyku to nie to samo, co starzeć się  między 
krzyżykami czwartym a piątym. Powiem wprost Joachi-
mie, dopadła nas starość. A starość to zwykle nolens volens 
odchodzenie na margines. 

Po tym melancholijnym preludium odkrycie: nie za-
wsze i niekoniecznie! Czas na akordy radosne, bo czy można 
się nie cieszyć, że ci młodzi ludzie, którzy dziś są redakcją 
„Tygodnika Powszechnego” z potrzeby serca, ale też i z wni-
kliwego przemyślenia, zrobili ten numer poświęcony Tobie?  
Taki numer! Zauważ, nie zrobili okolicznościowej laurki, 
nie chodziło im o (płatne) życzenia i gratulacje dla Jubilata, 
ale o to, żeby raz jeszcze czytelnikom „Tygodnika” dać do 
przeczytania Twoje teksty.

Znam tych naszych młodych redaktorów. Ani z moty-
wów rewerencji, ani za nic w świecie nie wydrukowaliby 
żadnych zwietrzałych staroci, nawet gdyby wyszły spod ręki 
papieża. Drukują wyłącznie teksty, które uznają (z rozma-
itych, zawsze merytorycznych racji)  za ważne.  

W dziennikarstwie różne są te ważności. Ważność  
krótkoterminowa tekstów ingerujących  w rzeczywistość 
tu i teraz, tekstów reagujących na konkretne nieprawości, 
krzywdy, demaskujących ukryte przed ludźmi kombinacje 
cwaniaczków, organów władzy, instytucji. Ważność rzeczy-
wista, choć efemeryczna. Takie teksty spokojnie trwają w ar-
chiwalnych rocznikach i tylko  czasem ktoś, kto rekonstru-
uje dawne wydarzenia, odkurzy je, zacytuje. 

Jest też ważność, która wytrzymuje próbę czasu. Nawet 
jeśli tekst powstał w związku z konkretnym wydarzeniem 
w przeszłości (dla młodych redaktorów takim dawnym wy-
darzeniem może być np. zjednoczenie Niemiec w 1990 roku),  
to  przesłanie tekstu  pozostaje nadal aktualne i ważne.

Ten numer na Twoją cześć wypełniają niemal wyłącznie 
Twoje artykuły, nie o Tobie.  Redakcja przez to chce powie-
dzieć czytelnikom: zamiast czytać o facecie, posłuchajcie, co 
ten facet mówi, wtedy zrozumiecie, dlaczego dziś „Tygodnik 
Powszechny” czci Trenknera.

Kochany Joachimie, dzięki za obecność w redakcyjnej 
stopce jako „stały współpracownik”, dzięki za ową stałość, 
za to, że od tylu lat jesteś z nami. Oby Twoje mądre teksty 
przez najbliższe 5–15 lat mogły częściej się pojawiać na ty-
godnikowych łamach. Oby nadal siły Ci dopisywały. Może 
sił tych przysporzy nasze zapewnienie, że Ciebie, z Iwonną 
oczywiście, bardzo kochamy.    ©π
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Z księdzem Adamem Bonieckim w redakcji „TP” w 2010 r.
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NASZ CZŁOWIEK 
W BERLINIE

Niemówiący po polsku berlińczyk należy do redakcji „Tygodnika Powszechnego” 
– ku wielkiej naszej satysfakcji, bo na jego tekstach można się uczyć 

dziennikarskiego rzemiosła: rzeczowości, kompetencji, jasności oraz zwięzłości.
KS. ADAM BONIECKI

Było tak – siedzieliśmy, popijając 
wino z Iwonną i Joachimem Trenk-

nerami w ich domu w Berlinie. Nie wia-
domo czemu, zacząłem opowiadać histo-
rię mojego życia. To długa historia, więc 
była opowiedziana tylko w zarysie.

Joachim, młodszy ode mnie o rok, 
uważnie słuchał i kiedy skończyłem, za-
czął opowiadać swoją. Joachim wspo-
mina tamten wieczór, tamtą rozmowę, 
a ja zarozumiale myślę, że – być może 
– była inspiracją jego opowieści. Wspo-
mina, że dla niego był to „ekscytujący dia-
log, w którym potomek pokolenia spraw-
ców (...) spotkał się z potomkiem pokole-
nia ofiar”.

I dla mnie ważny był ten wieczór i ta 
niezwykła wymiana wspomnień oraz 
doświadczeń dość długiego życia mojego 
i Joachima Trenknera. Fascynująca kon-
frontacja dwóch historii, dwóch światów 
istniejących równolegle, w tym samym 
czasie, niedaleko siebie. Krańcowo róż-
nych, a przecież niepozbawionych ana-
logii i podobieństw. Co więcej, te drogi 
jakoś coraz bardziej zbliżają się do siebie. 
Obaj przeżyliśmy II wojnę światową jako 
dzieci, ale na tyle duże, by pamiętać. Mło-
dość upłynęła nam w najlepszym z ustro-
jów, jemu w NRD, mnie w PRL. Obaj 
w latach 60. zaczęliśmy pracę dziennikar-
ską. Obu nam się udało (mnie znacznie 
krócej) terminować w wolnym świecie. 
I teraz, pod koniec naszych dróg spotkali-
śmy się w stopce redakcyjnej „Tygodnika 

Powszechnego”. Tak, w stopce, gdyż ten 
niemówiący po polsku berlińczyk należy 
do redakcji „Tygodnika Powszechnego” – 
ku wielkiej naszej satysfakcji, bo na jego 
tekstach można się uczyć dziennikar-
skiego rzemiosła: rzeczowości, kompe-
tencji, jasności oraz zwięzłości.

Widzę paralele i widzę różnice. Jo-
achim Trenkner jest znakomitym, zna-
nym w świecie dziennikarzem telewizyj-
nym i prasowym. W młodości mógł – po-
czątkowo nie było to tak trudne – opuścić 
NRD i rozpocząć życie w strefie zachod-
niej. My, to jest moja matka, rodzeństwo 
i ja, w tamtym czasie także mogliśmy 
opuścić Polskę.

Brat matki zapraszał nas do Brazylii. 
Mama jednak, z obawy, byśmy się nie 
stali apatrydami, z tej możliwości nie sko-
rzystała, za co jestem jej do dziś głęboko 
wdzięczny.

▪▪▪
Jeszcze o Joachimie: wyznaje, że „nie jest 
skłonny do zbytnich emocji”. W książce 
„Niemieckie lustro” jednak wielokrotnie 
się na swoje emocje powołuje, a mimo to 
sama opowieść jest rzeczowa i pozornie 
beznamiętna. Pozornie, bo za rzeczową 
narracją kryje się człowiek wrażliwy i pe-
łen pasji. Dlatego lektura wciąga i anga-
żuje czytelnika. Opisywanie własnych 
emocji bywa ryzykowne, jest zupełnie 
czym innym niż pisanie z pasją. Tej po-
wściągliwości w uprawianiu dzienni-

karstwa nauczył się w Nowym Jorku. 
„Tam – wspomina – na ile to możliwe, 
unika się emocji. Najważniejsze są in-
formacje i interpretacje”. Taka też jest Jo-
achima Trenknera opowieść o sobie sa-
mym, zarazem opowieść o czasach i miej-
scach, w których przyszło mu żyć. Histo-
ria człowieka na przełomie epok.

Tu godzi się oddać należny honor roz-
mówczyni Joachima Trenknera. Wywiad 
rzeka prowadzony przez Paulinę Guliń-
ską-Jurgiel jest pasjonującą opowieścią 
o losach „zwykłego człowieka” i jednocze-
śnie opisem epoki oglądanej z jego per-
spektywy. Chciałoby się powiedzieć, że 
znajomość materii pozwala jego rozmów-
czyni wydobyć z Joachima całe bogactwo 
doświadczeń i przemyśleń.

▪▪▪
Lektura, podobnie jak w tamten berliń-
ski wieczór u Trenknerów, obudziła głę-
boko ukryte wspomnienia. Jak choćby 
to sprzed 67 lat. Słoneczny, styczniowy 
dzień. Pod nasz dom zajeżdża ciemny sa-
mochód osobowy. Gestapo. Jestem w po-
koju rodziców. Rodzice, brat i oni dwaj. 
Wytworny, szczupły oficer i drugi, niż-
szy stopniem, o chłopskich rysach, z ja-
skrawoczerwonymi plackami rumień-
ców na twarzy.

Rozmowa spokojna, żadnych krzy-
ków, pogróżek. Ten wytworny zapew-
nia, uspokaja, że chodzi tylko o for-
malność, że ojciec ma z nimi jechać, by 
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Niemieckie 
lustro

JOACHIM TRENKNER

Powikłane drogi narodowych 
symboli.

Kiedy ponad osiem lat temu   
w ciągu jednej nocy upadł mur 

berliński i gdy w niespełna rok póź-
niej Niemcy zjednoczyli się, wśród ich 
europejskich sąsiadów odżyły stare 
lęki. Republika Bońska, wzorowy kraj 
i wzorowy uczeń sojuszu zachodniego, 
i NRD, wzorowy kraj i wzorowy uczeń 
sojuszu wschodniego  – z takiego połą-
czenia musiało powstać coś potężne-
go. 80 milionów Niemców znalazło się 
znów w jednym państwie. Czy potęga 
niemieckiej gospodarki i twardej, nie-
wzruszonej niemal marki nie zepchną 
na bok takich krajów jak Francja czy 
Polska? No i  – przede wszystkim – czy 
odzyskanie narodowej jedności i suwe-
renności nie ożywi dawnych, nacjona-
listycznych anty-cnót? 

Między euforią a apatią

U progu lat 90. nie brakło euforii. „My 
Niemcy, jesteśmy teraz najszczęśliw-
szym narodem na świecie” – wołał 
socjaldemokratyczny burmistrz Ber-
lina zachodniego Walter Momper 
w dzień po otwarciu muru, a Helmut 
Kohl, obiecując wschodnim Niemcom 
„kwitnące krainy”, sam siebie nazwał 
„kanclerzem jedności”. Dużo mówiło 
się wtedy o „narodzie świadomym swej 
tożsamości”: tak brzmiał tytuł wydanej 
wówczas antologii tekstów kilkudzie-
sięciu autorów, którą krytycy ochrzcili 
mianem „manifestu Nowej Prawicy”. 
By zaś szczęście, jakie spłynęło w tam-
tych dniach na udręczoną niemiecką 
duszę, było pełne, „Kaiser Franz” (Bec-
kenbauer) doprowadził niemiecką „je-
denastkę” piłkarską do zwycięstwa 
w mistrzostwach świata. Tak, Niemcy 
znowu były kimś.

Dziś niewiele pozostało z tam-
tego nastroju „narodowego zrywu”. 

 wyjaśnić jakieś niejasności meldun-
kowe.  Ojciec się z nami żegna, kre-
śli na czołach krzyżyk, całuje, prosi, 
by się za niego modlić. Ogarnia mnie 
rozpacz. Płaczę. Wiem, że nie zobaczę 
go już nigdy. Po prostu wiem. Potem 
kilka koszmarnych dni, modlitwy, sta-
rania o uwolnienie. Daremne. Po kilku 
dniach nazwisko ojca na długiej liście 
rozstrzelanych w Warszawie. Mama 
mi tłumaczy, że nie wolno nienawi-
dzić. Nienawidzić?...

Nie, skądże, nie ma we mnie niena-
wiści, jest tylko uparty wysiłek, żeby za-
pamiętać twarze tamtych dwóch. I po-
stanowienie: ja ich kiedyś znajdę, tych 
Niemców morderców, którzy zabrali 
nam ojca. Znajdę i... co? O tym nie my-
ślałem wtedy.

Czy Niemców nienawidziłem? Jeśli 
nienawiścią można nazwać poczucie 
odrazy, pragnienie, by zawsze już być 
od nich możliwie daleko, to – tak. Jeśli 
nienawiścią jest poczucie grozy na sam 
dźwięk języka niemieckiego, to – tak. 
Nie czułem przecież najmniejszej satys-
fakcji z wyroków wydanych w Norym-
berdze ani z odnajdywania ukrywają-
cych się po świecie zbrodniarzy hitle-
rowskich.

Temu, kto tego nie przeżył, pewnie 
trudno zrozumieć, że rany zadane przez 
wojnę bolą nieskończenie dłużej, niż 
trwa wojna. Straty materialne powo-
dują żal, ale nie zostawiają ran. Śmierć 
najbliższych zadana w imię obłąkanej 
ideologii i z bezinteresownego okrucień-
stwa pozostawia rany. Tego się nie zapo-
mina i dlatego nie przebacza się w wy-
niku amnezji. Pamięć się uzdrawia przez 
przebaczenie.

▪▪▪
Jeżeli „Tygodnik Powszechny” odegrał 
ważną rolę w pojednaniu polsko-nie-
mieckim, to również odegrał ją w moim 
pojednaniu. Nie, nie teksty drukowane 
w „Tygodniku”, lecz spotkania z ludźmi, 
najpierw z tymi z Aktion Sühnezeichen, 
którzy w „Tygodniku” znajdowali opar-
cie dla swojej działalności, potem z wie-
loma innymi. Dużo takich spotkań. 

I jeszcze list biskupów polskich do bi-
skupów niemieckich z debatą zmusza-
jącą do przemyślenia wszystkiego od po-
czątku, wreszcie pierwsza z trzech po-
dróży Jana Pawła II do Republiki Fede-
ralnej Niemiec (1980).

Drogi Joachimie, kiedy tak opowiada-
liśmy sobie nawzajem nasze dzieje, by-
łem już wyleczony z tkwiącej we mnie 
wiele lat odrazy, by nie powiedzieć: 
wstrętu do Niemców. Takie to niby pro-
ste i oczywiste, że urazów nie można 
przenosić ze zbrodniarzy na cały naród. 
Wiem, niestety z własnego doświadcze-
nia, że jednak można i że to może być sil-
niejsze nawet od wpojonych w dzieciń-
stwie zasad chrześcijańskich.

Lekarstwem jest spotkanie i przyjaźń 
z konkretnymi ludźmi, ich twarze, ich 
dzieje. Tak też rodzi się przyjaźń mię-
dzy narodami. Nie przez „towarzystwa 
przyjaźni”, ale przez konkretne przy-
jaźnie konkretnych ludzi z konkret-
nymi ludźmi, także przez Twoją opo-
wieść o chłopcu z Turyngii, który snuje 
ją dziś, będąc już starszym panem, ma-
jącym za sobą w istocie podobne do na-
szych młode lata w NRD.

Więzi między narodami – cóż, zakoń-
czenie musi zabrzmieć nieco wzniośle, 
nie umiem tego powiedzieć inaczej – 
tworzy się przez budowanie więzi mię-
dzy ludźmi. Budowanie to trudne, a ma-
teriał delikatny. Łatwo i szybko można 
je zniszczyć i dlatego wciąż trzeba się 
o nie troszczyć. Dziękuję Joachimie, bo-
wiem ta opowieść i Wasze z Iwonną ży-
cie, w tym także Twoja obecność w na-
szej Redakcji, jest tym budowaniem 
i troską o jego trwanie.

 ©π  ADAM BONIECKI

Tekst jest wstępem do książki Joachima 
Trenknera „Niemieckie lustro”, która ukazała 
się nakładem PWN. Rozmowy z bohaterem 
przeprowadziła Paulina Gulińska-Jurgiel.

▪TP 11/2011
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 Euforia ustąpiła miejsca powszechnej 
apatii. W polityce trwa zastój. Tytuły pra-
sowe biją na alarm: „dziura w budżecie”. 
„kryzys systemu podatkowego i emery-
talnego”, „masowe bezrobocie”, „słaby 
wzrost gospodarczy”. Większość Niem-
ców odwraca się od polityki i przygląda 
sceptycznie, jak polityczni prominenci 
gimnastykują się w niezliczonych tele-
wizyjnych talk-shows, obiecując nowe 
koncepcje. A bestsellery tej jesieni no-
szą znamienne tytuły: „Czy Niemcy 
przegrają?” (książka znanego politologa 
 Arnulfa Baringa) albo „Niemcy – wyrok 
w zawieszeniu” (autorem jest popularny 
dziennikarz telewizyjny Ulrich Wickert). 
W ósmym roku narodowej jedności nie 
ma już mowy o „narodzie świadomym 
swej tożsamości”.

Jakby tego było mało, chwiać zaczynają 
się również symbole, które zastępowały 
Niemcom ich utraconą symbolikę naro-
dową. Jeden z nich – błyszcząca, trójra-
mienna gwiazda firmy Mercedes-Benz, 
z której Niemcy są tak dumne – zachwiał 
się nawet w sensie dosłownym. Firma 
ta wypuściła bowiem na rynek bubel; 
mercedes klasy A, „maluch”, który miał 
 wypchnąć z rynku podobne konstrukcje 
Fiata, Forda i Volkswagena, „dachował” 

na ostrym zakręcie podczas próbnych 
jazd już przy prędkości 60 km/h. Jak na 
ironię, podobną trasę bez problemu poko-
nał... NRD-owski trabant. To była utrata 
prestiżu nie tylko wielkiego koncernu, 
ale i jednego z ważniejszych symboli 
 zachodnioniemieckiego sukcesu. 

Także Niemcy na wschodzie prze-
żyli w tym roku głęboki szok. Jeśli byli 
z czegoś naprawdę dumni, to z osiągnięć 
wschodnioniemieckich sportowców. 
Ciosem dla ich uczuć stało się więc osta-
teczne potwierdzenie wysuwanych od 
dawna podejrzeń, że wielu NRD-owskich 
mistrzów olimpijskich zażywało środki 
dopingujące, a niektórych szpikowano 
nimi od dzieciństwa. Za to przestęp-
stwo trenerzy i działacze NRD-owskiego 
sportu odpowiadają dziś przed sądem.

Chwiać zaczyna się także być może 
najważniejszy z niemieckich „symboli 
zastępczych”: marka niemiecka. Nie-
dawne badania Instytutu Badania Opinii 
Publicznej z Allensbach potwierdziły, że 
ze wszystkich instytucji państwowych 
to właśnie Bundesbank cieszy się naj-
większym szacunkiem i uważany jest za 
instytucję najbardziej wiarygodną, wy-
przedzając – i to znacznie – obie izby par-
lamentu. Zdaniem Instytutu marka zastą-

piła Niemcom świadomość narodową. Co 
się więc stanie, gdy już za kilka lat będzie 
ona musiała ustąpić miejsca wspólnej wa-
lucie europejskiej – euro?

W poszukiwaniu symboli

Z czego wówczas Niemcy będą dumni? 
Nie będą mogli bez zastrzeżeń powoły-
wać się na symbole suwerenności naro-
dowej: flagę, hymn czy narodowe święta. 
Wszystkie one są albo puste w treści 
– albo obciążone historycznie. W porów-
naniu z tym sąsiedzi Niemiec są w sytu-
acji doprawdy komfortowej. Francuska 
trójkolorowa flaga, Marsylianka i święto 
14 Lipca przypominają o postępowej, 
zwycięskiej rewolucji. Korzenie biało-
-czerwonego sztandaru Polaków się-
gają średniowiecza, polski hymn, pra-
wie tak stary jak rewolucja francuska,  
jest świadectwem niezłomności narodu, 
który przetrzymał wszystkie zabory i oku-
pacje, a święto Konstytucji 3 maja przypo-
mina, że to właśnie w Polsce uchwalono 
pierwszą demokratyczną konstytucję Eu-
ropy.

Niemcy nie mogą odwołać się do 
takiej ciągłości tradycji. Ich historia 
w tym stuleciu dostarcza wystarczająco 
wielu powodów do narodowej skruchy 

Po spotkaniu dyskusyjnym wokół książki „Niemieckie lustro” w Domu Norymberskim w Krakowie, październik 2011 r.
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ģ – a nie do narodowej dumy. Historia ta 
obciążyła również symbole państwowe, 
a szansa na nowy początek po odzyska-
niu narodowej jedności przynajmniej po 
części nie została wykorzystana.

Tuż przed zjednoczeniem jesienią 
1990 roku tygodnik „Die Zeit” opubli-
kował wyniki ankiety przeprowadzo-
nej wśród niemieckich intelektualistów. 
Ankieta nosiła tytuł „Symbole dla no-
wych Niemiec” – pytano o nazwę, hymn 
i święto narodowe nowego, zjednoczo-
nego kraju. Uczestnicy bynajmniej nie 
byli jednomyślni.

Najmniej kontrowersji wywołało pyta-
nie o nazwę. Niektórzy uznali, że najpięk-
niejsza byłaby „Niemiecka Republika 
Demokratyczna” – gdyby jej całkowicie 
nie zdyskredytowano. Większość pyta-
nych opowiedziała się za „Republiką Fe-
deralną Niemiec” – i wydaje się, że z tym 
akurat większość Niemców z Zachodu 
i ze Wschodu nie ma specjalnych pro-
blemów. Powojenna Republika Bońska 
oparła się w końcu na takich wartościach 
jak wolność i sprawiedliwość, na dobro-
bycie, na postępie i na zasadzie pokojo-
wego rozwiązywania wszelkich sporów 
– w sumie niezłe credo dla zjednoczonej 
Republiki Berlińskiej.

Kontrowersji nie budziła także czarno-
-czerwono-złota flaga. Ona akurat jest 
jędrnym niemieckim symbolem narodo-
wym o jednoznacznie pozytywnej trady-
cji. Trzy kolory pojawiły się po raz pierw-
szy w czasie wojen napoleońskich (ar-
mia napoleońska była dla Niemców woj-
skiem okupacyjnym). Wkrótce potem, 

w marcu 1816, mieszczki z Jeny podaro-
wały studentom z rewolucyjnych korpo-
racji czarno-czerwono-złotą chustę. Tak 
narodził się symbol dążenia do narodo-
wej jedności, podniesiony do godności 
flagi wszystkich Niemców podczas Wio-
sny Ludów, w roku 1848, przez obradu-
jący we frankfurckim kościele św. Pawła 
pierwszy niemiecki parlament.

Niemcy pozostały jednak podzielone, 
a każde książątko wolało własne barwy 
od flagi ogólnoniemieckiej. Jej kolor od-
rzuciła także II Rzesza, zjednoczona siłą 
przez bismarckowskie Prusy, przyjmując 
sztandar czarno-biało-czerwony. Dopiero 
po przegranej I wojnie światowej czerń, 
czerwień i złoto stały się narodowymi 
kolorami Republiki Weimarskiej – ale 
znów tylko na krótki okres, bo wkrótce 
przecież przyszli naziści ze swoją swa-
styką. Dopiero wówczas, gdy wszystko 
legło w gruzach, Niemcy ze Wschodu 
i z Zachodu mogli przypomnieć sobie 
o dobrych tradycjach.

Kłopoty z hymnem

Jeszcze burdziej skomplikowana jest hi-
storia niemieckiego hymnu, czyli „Pie-
śni Niemców” Hoffmanna von Fallers-
leben. Jego „Deutschland, Deutsch-
land über alles, über alles in der Welt”  
– „Niemcy, Niemcy ponad wszystko, po-
nad wszystko w świecie” – stało się powo-
dem niejednego nieporozumienia, wy-
wołując czasem gwałtowny opór, a także 
lęk. Tymczasem w roku 1841, gdy po-
wstał ten tekst, Niemiec jako jednolitego 
tworu państwowego w ogóle nie było  

– zamiast tego istniało trzydzieści suwe-
rennych państw i państewek, bez konsty-
tucji i praw obywatelskich. Hoffmann, 
który „Pieśń Niemców” napisał na an-
gielskiej wtedy wyspie Helgoland, chciał 
stworzyć utwór wyrażający uczucia nie-
mieckich demokratów, zmuszonych do 
opuszczenia Prus. Demokratów, dla któ-
rych głównymi i równorzędnymi celami 
była narodowa jedność oraz prawa i wol-
ności obywatelskie. Bo August Heinrich 
Hoffmann, urodzony w dolnośląskiej 
wiosce Fallersleben, nienawidził wszyst-
kiego co pruskie, i jego pieśń nie miała 
być wcale hymnem zwycięzców, rusza-
jących na podbój świata. Przed rewolu-
cją roku 1848 dla demokratów czymś 
oczywistym było zadanie utworzenia 
zjednoczonego i wolnego państwa nie-
mieckiego, którego granice pokrywa-
łyby się z granicami niemieckiego ob-
szaru językowego. Dlatego – i tylko dla-
tego – w hymnie Hoffmana mowa jest 
o ziemiach „von der Maas bis an die Me-
mel, von der Etsch bis an den Belt” – czyli 
„od Mozy aż po Niemen, od Adygi po cie-
śninę Belt” – bo wszędzie tam mówiono 
wówczas po niemiecku.

Gdy po trzech zwycięskich dla Prus 
wojnach (z Danią, Austrią i Francją) 
w roku 1871 powstała II Rzesza, prze-
słanie „Pieśni Niemców” zabrzmiało jak 
groźba skierowana pod adresem sąsia-
dów, przede wszystkim Francuzów. Ale 
pierwotnie nie była ona doprawdy ni-
czym więcej, jak buńczuczną nieco pie-
śnią, ułożoną przez profesora germani-
styki, którego objął ówczesny Berufsver-
bot – zakaz wykonywania zawodu. Do 
rangi hymnu narodowego „Pieśń Niem-
ców” została podniesiona oficjalnie do-
piero w Republice Weimarskiej – i to 
przez jej socjaldemokratycznego prezy-
denta Friedricha Eberta. A po roku 1933 
narodowi socjaliści wprowadzili tzw. po-
dwójny hymn, łącząc pierwszą zwrotkę 
pieśni Hoffmanna – właśnie te przewrot-
nie przez nich zinterpretowane słowa 
„Niemcy, Niemcy ponad wszystko” 
– i bojową pieśń całego „brunatnego ru-
chu”, czyli Horst-Wessel-Lied. Nic dziw-
nego, że po zakończeniu II wojny świa-
towej „Pieśń Niemców” została uznana 
za ostatecznie skompromitowaną i za-
kazana przez zwycięskie mocarstwa. 
Cóż to jednak za państwo bez hymnu?  
Gdy w 1949 utworzono Republikę Fe-
deralną, próbowano ułożyć nowy 
tekst. Nie znalazł on jednak  akceptacji 
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i w  latach 50. do łask powrócił znów 
utwór Hoffmanna – tyle że ograniczony 
do zwrotki trzeciej, zaczynającej się od 
słów: „Jedność: prawo i wolność dla nie-
mieckiej ojczyzny’’.

Kłopoty z hymnem miała także NRD. 
Napisano nowy tekst, skomponowano  
nową melodię. Ich autorzy, dwaj emi-
granci – Johannes R. Becher, poeta, uciekł 
po roku 1933 do ZSRR; Hanns Eisler, 
kompozytor, wyemigrował do Ameryki 
– reprezentowali „dobre Niemcy”. Tekst 
Bechera głosił pokój i przyjaźń między 
narodami, propagował budowę „pań-
stwa robotników i chłopów” i nie odno-
sił się w ogóle do otwartej wówczas kwe-
stii narodowej – poza jedną linijką, która 
brzmiała „Niemcy, zjednoczona ojczy-
zna” („Deutschland, einig Vaterland”). 
Ta linijka zaciążyła nad całym hymnem, 
gdy za panowania Ericha Honeckera 
„zjednoczona ojczyzna” przestała być po-
litycznym celem wschodnioniemieckich 
komunistów i ich radzieckich towarzy-
szy, władze NRD po prostu zakazały śpie-
wania tekstu: od tej chwili hymn NRD 
można było tylko grać.

Po tej pełnej zakrętów historii hymn 
Hoffmanna – a właściwie jego trzecia 
zwrotka – jest dziś śpiewany w zjedno-
czonych Niemczech i jak dotąd nikt się 
z tego powodu nie skarżył. Bo i nie ma 
po temu żadnego powodu: melodię na-
pisał w końcu cudzoziemiec, Austriak 
Joseph Haydn, a sam tekst odwołuje się 
do tradycji demokratycznej i wolnościo-
wej – któż mógłby zarzucić coś „jedności, 
prawu i wolności?”

Złe i dobre rocznice

Trudność o wiele poważniejsza poja-
wiła się za to, gdy przyszło wybierać datę 
święta narodowego dla nowych, zjedno-
czonych Niemiec. Wybór był naprawdę 
trudny: żadnej rocznicy rewolucji, jak 
we Francji, żadnej rocznicy konstytucji, 
jak w Polsce – pozostały prawie wyłącz-
nie daty okaleczone przez historię: daty, 
które już kiedyś świętowano. W cza-
sach cesarstwa świętem narodowym 
był dzień zwycięstwa nad Francuzami 
pod Sedanem w 1870 roku. W Republice 
Weimarskiej wymyślono Dzień Żałoby 
Narodowej, aby opłakiwać miliony za-
bitych w okopach I wojny. Niemcy na-
zistowskie świętowały często: w III Rze-
szy hucznie obchodzono i Dzień Pamięci 
Bohaterów (Heldengedenktag), i Dzień 
Przejęcia Władzy (Tag der Machter-

greifung, rocznicę dojścia Hitlera do wła-
dzy w 1933 r.), i wreszcie Dzień Urodzin 
Führera.

W Niemczech podzielonych święto-
wano oczywiście oddzielnie. W NRD 
dzień 9 maja ochrzczono Dniem Wy-
zwolenia, przemilczając fakt, że ten dzień 
oznaczał także totalną klęskę Niemców 
w rozpoczętej przez nich wojnie. Dzień 7 
października, rocznicę utworzenia NRD, 
obchodzono jako święto quasi-narodowe. 
Republika Federalna miała jeszcze mniej 
szczęścia: po krwawo stłumionym przez 
radzieckie czołgi powstaniu robotni-
ków we wschodnim Berlinie 17 czerwca 
1953 r. to właśnie ten dzień ogłoszono 
świętem narodowym RFN – Dniem Jed-
ności. Emocjonalna motywacja kierująca 
tym wyborem zasługuje niewątpliwie 
na szacunek, ale kolejne pokolenia nie 
zaakceptowały nowego święta. Młodzi 
Niemcy zachodni z lat 70. i 80. nie mieli 
zrozumienia dla czegoś, co zdarzyło się 
poza ich krajem. Dzień Jedności stał się 
dla polityków okazją do wygłaszania oko-
licznościowych przemówień, a dla zwy-
kłych ludzi po prostu kolejnym dniem 
wolnym od pracy, kiedy można było po-
jechać nad wodę czy w góry.

Spojrzeć w lustro

Jeżeli ktoś wierzył, że zjednoczeni 
Niemcy wyciągną nauczkę z tych błędów 
i znajdą godny dzień do wspólnego świę-
towania – ten się gorzko rozczarował. Au-
torzy niemiecko-niemieckiego traktatu 
zjednoczeniowego wybrali 3 paździer-
nika. Tego dnia w roku 1990 dokonało 
się zjednoczenie dwóch państw niemiec-
kich, choć z formalnoprawnego punktu 
widzenia chodziło raczej o przystąpienie 
pięciu wschodnich landów do teryto-
rium państwowego Republiki Federal-
nej na mocy art. 23 Ustawy Zasadniczej 
RFN, NRD przestała istnieć. Wydarzenie 
na pewno radosne, ale sprowadzające się 
przede wszystkim do aktu administra-
cyjnego. Prawdziwym dniem niemiec-
kiej jedności stał się przecież 9 listopada 
1989, gdy runął Mur i rozległ się słynny 
okrzyk: „Wir sind ein Volk” – „Jesteśmy 
jednym narodem!”.

Tyle że 9 listopada jest w historii Nie-
miec dniem naprawdę szczególnym, aż 
przeładowanym symboliką. Wielu inte-
lektualistów opowiedziało się we wspo-
mnianej ankiecie tygodnika „Die Zeit” za 
uznaniem go za nowe święto narodowe, 
nowy dzień pamięci, który jak żaden inny 

przypomina o najciemniejszych i naj-
smętniejszych momentach najnowszej 
historii Niemiec.

9 listopada 1918 r. socjaldemokrata 
Philipp Scheidemann ogłosił z balkonu 
Reichstagu powitanie pierwszej niemiec-
kiej republiki, kończąc w ten sposób 
epokę wilhelmińską; 9 listopada 1923 r.  
nieznany szerzej polityk faszystow-
ski nazwiskiem Hitler podjął nieudaną 
próbę puczu przeciwko znienawidzo-
nej republice: w nocy z 9 na 10 listopada 
1938 (ten sam Hitler był już od pięciu lat 
dyktatorem) w całej Rzeszy bojówki na-
zistowskie podpaliły synagogi, co stało 
się znakiem nadchodzącego Holocau-
stu; i wreszcie 9 listopada 1989 padł Mur. 
Trudno wyobrazić sobie datę, która sym-
bolizowałaby większe sprzeczności: dwa 
wydarzenia pozytywne i dwa momenty 
narodowej hańby, a wszystko to w jed-
nym stuleciu. Historię postrzega się czę-
sto jak lustro, w którym przeglądają się 
narody, aby rozpoznać samych siebie. 
9 listopada jest takim lustrem, które – jak 
w bajce braci Grimm – mówi całą prawdę 
o historii Niemiec w tym stuleciu. Były 
prezydent RFN, Richard von Weizsäcker, 
powiedział kiedyś: „Spojrzeć w głąb tej 
historii – to naprawdę wymaga siły”. Być 
może właśnie dlatego 9 listopada nie zo-
stał narodowym świętem pamięci. Naj-
wyraźniej Niemcy nie byli w stanie zdo-
być się na taki wysiłek.

Niemcy nie mogą odwoływać się do 
ciągłości historycznej i do jednej pozy-
tywnej, nieprzerwanej tradycji. Ale też 
pod koniec tego burzliwego wieku nie 
ma niebezpieczeństwa, aby mieli oni 
z powodu swej liczebności i siły ekono-
micznej znowu popaść w narodową py-
chę. Zbyt są zaprzątnięci problemami 
dnia codziennego – prawdziwymi i uro-
jonymi, zbyt mocno zintegrowani ze 
strukturami jednoczącej się Europy. 
Słuchałem niedawno wykładu londyń-
skiego historyka żydowskiego pocho-
dzenia, Waltera Laqueura, który z ro-
dzinnego Wrocławia musiał uciekać 
przed nazistami na emigrację. „Gdyby 
Heinrich Heine myślał o dzisiejszych 
Niemczech – powiedział Laqueur, na-
wiązując do wiersza Heinego „Nocne 
rozmyślania” („Nachtgedanken”) – nic 
nie zmąciłoby jego snu. Nawet w nocy”. 
 © JOACHIM TRENKNER
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Z kamerą za żelazną 
kurtyną

JOACHIM TRENKNER:

W sumie to proste: gdy jesienią 1989 r. tworzyła się historia, 
byliśmy tam, na miejscu, gdzie to się działo.

Jak trafiłeś do telewizyjnego pro-
gramu „Kontraste”? Co to był za 
program?
Pracę w redakcji „Kontraste” zapropo-

nował mi ówczesny redaktor naczelny za-
chodnioberlińskiej stacji telewizyjnej Sen-
der Freies Berlin (SFB), należącej do pierw-
szego programu telewizji publicznej ARD. 
Chciał on, by magazyn „Kontraste”, utwo-
rzony w 1968 r., informował głównie o Eu-
ropie Wschodniej, a więc o tym obszarze, 
który od 1945 r. dla Niemców z Zachodu 
pozostawał terra incognita. Była to więc, 
dziennikarsko, praca pionierska, na po-
czątku dość niełatwa, w apogeum „zim-
nej wojny”, gdyż władze za „żelazną kur-
tyną” patrzyły z wielką podejrzliwością na 
każdego dziennikarza z Zachodu.

Ale mieliśmy też ważną „akuszerkę” 
i sojuszniczkę: nową Ostpolitik kancle-
rza Brandta. Ona otwierała nam wiele 
drzwi, zwłaszcza w Polsce, potem też 
w ZSRR. W Polsce stawialiśmy pierwsze 
kroki bardzo ostrożnie, świadomi tego, 
co Niemcy uczynili Polakom podczas 
wojny, świadomi faktu, że Polska była 
pierwszą ofiarą nazistowskich Niemiec. 
Dlatego, przyjeżdżając z kamerą do PRL 
na początku lat 70., podejmowaliśmy  

WOJCIECH PIĘCIAK: Jak zaczęła 
się Twoja dziennikarska przygoda 
z Europą Wschodnią?
JOACHIM TRENKNER: Wyrastałem w ko-

munistycznej NRD i dlatego w jakiejś mie-
rze przynależałem do Europy Wschodniej 
nie tylko geograficznie, lecz zdecydowa-
nie też politycznie. System polityczny, 
który po wojnie zapanował nad Europą 
Wschodnią, był mi więc dobrze znany. Jak 
wielu innych uciekłem z NRD w 1959 r., 
potem przez Berlin Zachodni trafiłem 
do Nowego Jorku, zostałem dziennika-
rzem. Tam po raz pierwszy spotkałem lu-

dzi z innych krajów Europy Wschodniej, 
z niektórymi połączyła mnie przyjaźń. 
To byli Polacy, polscy Żydzi, którzy prze-
żyli Holokaust i jako tzw. dipisi, displa-
ced persons, dotarli do USA. Oni obudzili 
moje zainteresowanie wschodnią czę-
ścią Europy, zwłaszcza Polską. Oczywi-
ście gdyby wtedy, w latach 60. XX wieku, 
ktoś mi powiedział, że już dekadę później 
będę jeździć wzdłuż i wszerz po Europie 
Wschodniej jako reporter zachodniej te-
lewizji, albo że pod koniec mojej dzienni-
karskiej kariery będę pisać dla polskiej ga-
zety, pewnie uznałbym go za szalonego.

75. urodziny w redakcji „TP” w 2010 r.; na zdjęciu z redaktorem Wojciechem Pięciakiem
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najpierw „miękkie” tematy, jak życie kul-
turalne, konkurs imienia Chopina czy Fe-
stiwal Wieniawskiego. Szybko zauważy-
liśmy, że władze, od których musieliśmy 
uzyskiwać akceptację dla realizowanych 
tematów, pozwalały na trochę więcej niż 
w ZSRR czy NRD. Mogliśmy np. zrobić 
reportaż na tak drażliwy temat, jak prze-
stępczość młodzieżowa w socjalizmie. 
Nie mieliśmy też problemów, gdy robili-
śmy materiał o kłopotach zaopatrzenio-
wych w PRL; w NRD czy ZSRR byłoby to 
nie do pomyślenia. Punktem kulminacyj-
nym naszej pracy w Polsce był oczywiście 
rok 1980 i Solidarność.

Jednak zainteresowanie Europą 
Wschodnią wśród ludzi na Zacho-
dzie, także w RFN, było wówczas 
chyba raczej umiarkowane?
Mieliśmy „sojusznika”, na którym 

można było polegać: powracające cyklicz-
nie kryzysy systemu komunistycznego. 
Gdy w styczniu 1968 r. po raz pierwszy 
trafiliśmy na antenę, zapowiadała się Pra-
ska Wiosna i próba zbudowania tam „so-
cjalizmu z ludzką twarzą”, zakończona 
inwazją Układu Warszawskiego. Od po-
łowy lat 70. tematem zaczęły stawać się 
coraz częściej ruchy protestu, np. w NRD 
znaczącym wydarzeniem było wydalenie 
barda Wolfa Biermanna w 1976 r. i jego 
skutki. Rok 1980, Solidarność i stan wo-
jenny zwróciły uwagę zwłaszcza na Pol-
skę. W latach 80. sporo uwagi poświęcali-
śmy też ruchom opozycyjnym w NRD, aż 
do upadku muru berlińskiego w 1989 r.

Większość mieszkańców NRD mogła 
oglądać zachodnią telewizję, w tym 
Wasz program, który stał się w NRD 
bardzo popularny. I znienawidzony 
przez władze. Dlaczego?
Dla ludzi z NRD staliśmy się ważni 

chyba po prostu dlatego, że mówiliśmy 
prawdę o ich życiu. Enerdowska telewizja 
opowiadała o świecie nieistniejącym, to 
była czysta propaganda. A do tego nuda. 
Mówiąc o strajkach w Polsce, enerdow-
ska telewizja mówiła o „kontrrewolu-
cji” opłacanej przez Zachód. My mówili-
śmy prawdę i dawaliśmy głos takim lu-
dziom, jak Lech Wałęsa czy zmarły nie-
dawno Tadeusz Mazowiecki. Ale był też 
jeszcze jeden szczególny powód, dla któ-
rego „Kontraste” stały się w latach 80. dla 
ludzi z NRD – jak wynikało z relacji zza 
muru – programem, którego starano się 
nie przegapić: koncentrowaliśmy się na 

życiu w Niemczech wschodnich. A do-
kładniej na tych problemach, które były 
kompletnie przemilczane w enerdow-
skiej telewizji – jak zanieczyszczenie śro-
dowiska, łamanie praw człowieka i wiele, 
wiele innych.

W 1984 r. zostałeś szefem redakcji 
„Kontraste”. W następnych latach 
udało się Wam zbudować w NRD 
swego rodzaju siatkę ludzi, którzy 
dostarczali potajemnie nakręco-
ne materiały filmowe. Jak to było 
możliwe?
Przede wszystkim dzięki ludziom. Po 

pierwsze, szefem SFB został Jürgen En-
gert, który podobnie jak ja spędził mło-
dość w komunistycznych Niemczech 
i w latach 50. uciekł na Zachód. Po drugie 
– i przede wszystkim – do naszej redakcji 
trafiło dwóch młodych kolegów, którzy 
mieli pomysł, jak można trochę namie-
szać w NRD, dziennikarsko, przy pomocy 
metod zupełnie niezwyczajnych. Byli to 
Peter Wensierski i Roland Jahn. Wensier-
ski przyszedł z Ewangelickiej Agencji Pra-
sowej EPD, gdzie sporo pisał o NRD i już 
jako młody dziennikarz stał się znany 
dzięki swym książkom. Z kolei Jahn nie 
miał doświadczenia dziennikarskiego, ale 
miał inne: był liderem środowiska opozy-
cyjnego w Jenie, siedział w enerdowskim 
więzieniu i został wydalony z tamtego 
kraju na Zachód, zresztą wbrew swej woli. 
Obaj utworzyli niezwykle efektywny tan-
dem. W redakcji „Kontraste” Wensierski 
był dziennikarską głową tego tandemu, 
a Jahn organizatorem.

Wcześniej wyglądało to tak, że jeśli 
chcieliśmy nakręcić w NRD jakiś mate-
riał, musieliśmy się zgłosić do urzędów 
w Berlinie Wschodnim. Jeśli wydały 
one zgodę, ekipa mogła jechać i kręcić, 
ale cały czas pod kontrolą ludzi, którzy 
oficjalnie mieli pomagać, a z reguły byli 
współpracownikami tajnej policji Stasi. 
Nie mogły to być więc tematy newral-
giczne, a swoboda poruszania się była 
ograniczona. Za sprawą Wensierskiego 
i Jahna sytuacja zmieniła się radykalnie: 
stworzyli oni w NRD tajną siatkę ludzi 
o opozycyjnych poglądach, którzy mieli 
dość odwagi i fantazji, by wymykać się 
uwadze wszechobecnej Stasi i kręcić ma-
teriały filmowe, na koniec nawet całe re-
portaże. Dzięki pomocy kolejnych ludzi 
dobrej woli kasety wideo były szmuglo-
wane przez granicę do Berlina Zachod-
niego, do naszej redakcji, gdzie na pod-

stawie nagranego materiału Wensierski 
i Jahn przygotowywali reportaże, emito-
wane potem na antenie.

Sposób, w jaki kasety docierały do 
Berlina Zachodniego, to osobna histo-
ria. Pierwszego przerzutu podjęła się po-
słanka Zielonych do Bundestagu, Petra 
Kelly. Wensierski i Jahn dobrze ją znali 
i gdy miała pojechać oficjalnie do Berlina 
Wschodniego, poprosili ją o pomoc. Kelly 
miała spotkanie z Erichem Honeckerem, 
pierwszym sekretarzem partii komuni-
stycznej, a potem odwiedziła też kilku 
dysydentów, którzy dali jej nagraną ka-
setę. Przewiozła ją przez granicę. Później 
Wensierski i Jahn zbudowali cały system 
logistyczny, zapewniający dostawy ze 
Wschodu na Zachód; wtajemniczonych 
było w to niewiele osób. Dziś wiemy, że 
była to trafna taktyka.

Jakie były tematy tych potajemnych 
nagrań?
Zanieczyszczenie środowiska przez 

przemysł, degradacja wschodnioniemiec-
kich miast, działania ruchów opozycyj-
nych, raz nawet enerdowscy neonaziści. 
Nagrań dokonywano amatorską kamerą 
wideo, kupioną w NRD w sieci Intershop 
[odpowiednik peerelowskich Pewexów, 
gdzie towary można było kupić za za-
chodnią walutę – red.], za pieniądze z na-
szego budżetu.

A umożliwili to wszystko dwaj ludzie 
związani z opozycją: Siegbert Schefke 
i Aron Radomski. Obaj byli filmowcami 
amatorami, ale muszę powiedzieć, że 
z kamerą pracowali po mistrzowsku. Byli 
niezwykle odważni, gotowi na ryzyko, 
a przy tym pomysłowi – udawało im się 
wykiwać Stasi. To właśnie im należą się 
szczególne słowa uznania. Oni byli też ci-
chymi bohaterami pokojowej rewolucji 
jesienią 1989 r.

Skoro o tym mówimy: właśnie paź-
dziernik 1989 r. stał się punktem 
kulminacyjnym nie tylko enerdow-
skiej rewolucji, ale też Waszej pracy 
dziennikarskiej. Można bez przesady 
powiedzieć, że nakręcone przez Was 
wtedy obrazy tworzyły historię. Jak 
do tego doszło?
W sumie to proste: gdy tworzyła się 

historia, byliśmy na miejscu, gdzie to się 
działo. Na początku października 1989 r. 
Schefke nagrywał potajemnie wiel-
kie demonstracje w Lipsku, nagrania 
szybko trafiały do nas i zaraz na antenę,  
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Taksówką do Berlina

JOACHIM TRENKNER

Audycja na żywo z Warszawy nie doszła do skutku. Historia 
zakpiła sobie z nas, dziennikarzy: 9 listopada znaleźliśmy się 
w niewłaściwym miejscu. Trzeba było sobie radzić.

NRD, to niechciane państwo, ota-
czające „mój” Berlin Zachodni 

i wcześniej dostatecznie często zagraża-
jące istnieniu naszej „wolnej wyspy na 
morzu czerwonym”, zdawało się trząść 
w posadach – wtedy, 25 lat temu. Choć 
jego władcy zachowywali się tak, jak-
by mieli rządzić wiecznie. Ledwie kilka 
miesięcy wcześniej Erich Honecker wy-
powiedział słynne zdanie, że „mur [ber-
liński] będzie stać jeszcze sto lat”.

Wtedy, latem i wczesną jesienią, ty-
siące młodych Niemców z NRD zdą-
żyły już uciec na Zachód – przez Węgry 
i ambasady RFN w Pradze i Warszawie 
– wywierając presję na władze. Ale waż-
niejsze od tego exodusu było coś innego: 
w NRD ludzie przezwyciężali strach 
i wychodzili na ulice, dając upust nie-
zadowoleniu. Najpierw tysiące, potem 
dziesiątki tysięcy, najpierw w Lipsku, 
później także w innych miejscach.

Demonstracje poniedziałkowe w Lip-
sku – one stały się legendą. Także dla-
tego, że nagrania z Montagsdemos emi-
towane były przez telewizję – zachodnią. 
Nagrywane potajemnie przez dwóch 
odważnych Niemców z NRD, szmuglo-
wane na Zachód, trafiały najpierw do 
nas: do programu „Kontraste”, którego 
redakcją wtedy kierowałem.

Pamiętam tamten dzień, 4 listo-
pada 1989 r. Była pochmurna sobota, 
gdy spotkaliśmy się w pracy, w gru-
pie kilku kolegów, by planować ob-
sługę wizyty kanclerza Kohla, który za 
chwilę miał lecieć do Warszawy. Wi-
zytę pierwszego zachodniego polityka 
u Tadeusza Mazowieckiego, pierw-
szego niekomunistycznego premiera, 
chcieliśmy relacjonować na żywo – 
z komentarzami z Warszawy, Bonn 
i Berlina Zachodniego.

Ktoś włączył telewizor i powiedział: 
„Patrzcie, co dzieje się po drugiej stro-
nie!”. Zwrot „po drugiej stronie” ozna-

czał wschodnią część miasta, stolicę 
NRD. To, co zobaczyliśmy, było nie-
zwykłe – mimo że mieliśmy już za sobą 
obrazy z Lipska. Oto na berlińskim Ale-
xanderplatz zebrał się nieprzeliczony 
tłum (może nawet milion ludzi), by 
protestować przeciw NRD-owskim re-
aliom. Ta największa demonstracja 
w historii NRD została zorganizowana 
przez znanych artystów, a transmito-
wana była na żywo i bez cenzury przez 
wschodnią telewizję państwową. Rato-
wać, co jeszcze uratować można: taka 
dewiza zaczynała przyświecać wielu lu-
dziom, lojalnym dotąd wobec państwa.

Zadaliśmy sobie pytanie: czy w takiej 
sytuacji możemy opuścić Berlin? Odpo-
wiedzi były zgodne: oczywiście tak, bo 
cóż jeszcze może zdarzyć się w NRD? Ko-
lejna demonstracja? Że za parę dni, 9 li-
stopada, granica zostanie otwarta i mur 
berliński się zawali (najpierw symbo-
licznie, potem faktycznie) – tego, przy 
całym dramatyzmie wydarzeń, nikt nie 
mógł sobie wyobrazić. A poza tym: wy-
darzenia w Polsce, zmierzające w kie-
runku demokracji, wyprzedzały inne 
kraje. Byliśmy ciekawi, co dzieje się 
w Warszawie.

Kilka dni później, już w polskiej sto-
licy, wiatr wolności można było od-
czuć niemal fizycznie. Zdawało się, że 
w Warszawie, która podczas wcześniej-
szych wizyt, za socjalizmu, potrafiła 
być nieprzyjemna i odpychająca, teraz 
wszystko jest inne. Zakwaterowanie 
w niedawno otwartym hotelu Marriott, 
przyjacielska gotowość do pomocy ze 
strony oficjeli, swobodny dostęp do za-
chodniej prasy, poczucie, że żaden bez-
pieczniacki „ogon” nie depce po piętach. 
„Warszawa to nowy Zachód” – powie-
dział jeden z kolegów.

Aby od razu uprzedzić dalsze wyda-
rzenia: wielka audycja na żywo z War-
szawy nie doszła do skutku. Historia 

nie tylko naszego programu, ale też naj-
ważniejszych audycji informacyjnych  
w Niemczech i Europie, a tą drogą 
także do mieszkańców NRD, którzy 
zobaczyli, co dzieje się w Lipsku, i sami 
zaczęli wychodzić na ulice w swoich 
miastach.

Czy wiadomo dziś coś więcej 
o działaniach Stasi wobec Waszej 
redakcji?
Oczywiście „Kontraste” były na ce-

lowniku Stasi, zwłaszcza odkąd za-
częliśmy puszczać materiały nagrane 
w NRD bez zezwolenia. Ale nie rozbili 
naszej siatki. Na ile dziś wiadomo, nie 
udało im się też zinfiltrować naszej re-
dakcji, tj. nie mieliśmy wśród nas żad-
nego konfidenta. Na marginesie: ich 
operacja, której celem były „Kontraste”, 
nosiła kryptonim „Wodopój”.

Wieczorem 9 listopada 1989 r., 
gdy nagle upadł mur berliński, 
byłeś w Warszawie, w ekipie 
dziennikarzy towarzyszących kanc-
lerzowi Kohlowi w jego podróży 
do Polski. Jak przeżywałeś ten 
moment?
No cóż, dla dziennikarza to oczywi-

ście dramat: kiedy nie jesteś na miej-
scu w takim momencie, zwłaszcza że 
to miejsce to twoje własne miasto... 
Konsekwencją tego była bezsenna noc 
i ogromny rachunek za taksówkę. Po 
prostu wsiadłem w Warszawie do tak-
sówki i ruszyłem w drogę do Berlina. 
Ale przynajmniej miałem poczucie, że 
w Berlinie działa dobrze funkcjonująca 
redakcja, zwłaszcza Jahn i Wensierski, 
który zresztą – jako jedyny w naszej re-
dakcji – dość wcześnie zaczął twierdzić, 
że mur musi upaść.

Dziś, prawie ćwierć wieku później, 
ludzie z naszego ówczesnego zespołu 
nadal są czynni. Siegbert Schefke jest 
znanym kamerzystą w telewizji ARD, 
Peter Wensierski dziennikarzem tygo-
dnika „Der Spiegel” i autorem wielu 
materiałów, które trafiały na okładkę, 
a Roland Jahn szefem „niemieckiego 
IPN”. Zaś ja jestem korespondentem 
„Tygodnika Powszechnego”. Najwyraź-
niej wszyscy jesteśmy, jak to się mówi 
z niemiecka, Überzeugung stäter: to, co 
robimy, robimy z przekonania.   
 ©π Rozmawiał WOJCIECH PIĘCIAK

▪ TP 47/2013 (dodatek Anamneses)



11

1 8  W R Z E Ś N I A  2 0 2 0

chodniej. A my siedzieliśmy – w Warsza-
wie. Nigdy wcześniej i nigdy później nie 
doświadczyłem tak gorzko starej dzien-
nikarskiej mądrości: że nie ma nic gor-
szego, jak być w niewłaściwym czasie na 
niewłaściwym miejscu. Większość ko-
legów, po raz pierwszy w Polsce, rzuciła 
się na lotnisko i dworzec, aby wrócić zre-
zygnowana do hotelu. Tej nocy nic już 
nie leciało ani nie jechało do Niemiec. 
Co robić? „Zadzwonię do Bogdana” 
– oświadczyła moja żona, urodzona war-
szawianka, która towarzyszyła naszej 
ekipie jako producentka. Bogdan – to 
był sympatyczny taksówkarz, prywatny, 
z którego usług korzystaliśmy podczas po-
bytów w Warszawie. Chwilę później to-
yota corolla w kolorze lipowej zieleni stała 
pod hotelem, z Bogdanem pełnym zapału, 
by mnie i dwóch kolegów zawieźć do Ber-
lina, 600 km po drogach innych niż dziś.

Była to najdłuższa i najważniejsza po-
dróż, jaką odbyłem taksówką w całym 
moim życiu. Wyjechaliśmy tuż po pół-
nocy. Droga była upiornie pusta. Minęli-
śmy wymarły Konin, bezludny Poznań. 
Świtało, gdy zbliżyliśmy się do granicy. 
Kontrola była nieskomplikowana, zero 
napięcia. Nawet NRD-owscy pogranicz-
nicy starali się o dobry nastrój, jakby 
pojęli, że wszystko się zmienia. A gdy 
przekroczyliśmy Odrę i znaleźliśmy się 
w potoku trąbiących trabantów, wśród 
roześmianych ludzi zmierzających 
w stronę Berlina Zachodniego, uświado-
miłem sobie, że właśnie wjechaliśmy na 
drogę, która prowadzi ni mniej, ni wię-
cej, tylko do zjednoczenia Niemiec. ©

 Tłum. WOJCIECH PIĘCIAK

▪ TP 45/2014

 zakpiła sobie z nas, dziennikarzy (a także 
z polityków). Późnym popołudniem 9 li-
stopada Kohl przyleciał do Warszawy, 
a wraz z nim armia doradców, przed-
siębiorców i przedstawicieli bońskiej 
prasy. Większość zakwaterowano, jak 
nas, w Marriotcie. Przybyli i poznikali 
w swych pokojach – aby nagle, dobrą go-
dzinę później, jak na komendę zjawić się 
tłumnie w hotelowym lobby. Zdenerwo-
wanie było ogromne, a wszyscy powta-
rzali jedno pytanie: jak najszybciej do-
stać się do Berlina?

Cóż się wydarzyło? Wszyscy, także ja, 
włączyliśmy – odruch dziennikarski – 
wiadomości telewizyjne niemieckiej ARD 
czy brytyjskiej BBC (było to już w Polsce 
możliwe). I zobaczyliśmy, że w Berlinie 
dzieje się coś niewyobrażalnego: granica 
była otwarta, fala mieszkańców wschod-
niej części miasta płynęła do części za-
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Z księdzem Adamem Bonieckim w redakcji „TP” w 2010 r.
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Wieluń, czwarta czterdzieści

JOACHIM TRENKNER

60 lat temu wybuchła II wojna światowa.

Symbolem rozpoczęcia II wojny światowej stało się  
Westerplatte, ostrzelane przez pancernik ,,Schleswig-

-Holstein” 1 września o godzinie 4.45. Jednak w istocie woj-
na zaczęła się wcześniej w wielu miejscach polsko-niemiec-
kiego pogranicza – a jednym z nich był Wieluń. Jest to fakt 
prawie nieznany, podobnie jak to, że Wieluń był pierwszym 
miastem niemal doszczętnie zniszczonym podczas tamtej 
wojny.

Wieczorem 31 sierpnia 1939 r. w Warszawie obowią-
zywało już zaciemnienie. Mieszkańcy przestrzegali go sta-
rannie. Uszczelniano także pomieszczenia przewidziane 
jako schrony na wypadek ataku gazowego – bo najbardziej 
obawiano się użycia przez Wehrmacht gazów bojowych.  

,,Tego wieczoru – pisał we wspomnieniach pianista Włady-
sław Szpilman – wszyscy byli już pewni, że wojna z Niem-
cami jest nieunikniona. Tylko niepoprawni optymiści hoł-
dowali złudnej nadziei, że w ostatniej chwili Hitler przestra-
szy się zdecydowanej postawy Polski”.

W tym samym czasie, kilkaset kilometrów na Za-
chód, w tę ostatnią noc pokoju Berlin jaśniał światłami 
wielkiej metropolii. Ale choć w stolicy Rzeszy nie naka-
zano jeszcze zaciemnienia, miasto pogrążone było w de-
presyjnym nastroju. ,,Z kimkolwiek rozmawiałem, każdy 
był przeciwny tej wojnie. Ludzie mówili o tym między 
sobą zupełnie otwarcie. Jak kraj może prowadzić wojnę, 
jeżeli jego ludność jest temu tak przeciwna?” – notował 
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ģ

w pamiętniku William Shirer, korespondent amerykań-
skiego radia CBS.

Tego wieczoru brytyjski ambasador Arthur Henderson 
meldował w pilnej depeszy do Londynu, że „powszechne na-
stroje w Berlinie cechuje skrajny pesymizm”. Nawet Gestapo 
w raportach dla kancelarii Rzeszy sygnalizowało, że w społe-
czeństwie ,,brak jest wojennego entuzjazmu”.

▪▪▪
Jednak w oddanym niedawno do użytku, nowym i pom-
patycznym gmachu kancelarii Rzeszy nie przyjmowano 
takich raportów do wiadomości, a tym bardziej nie tej 
nocy. Kilka godzin wcześniej tegoż 31 sierpnia Adolf Hi-
tler wydał Wehrmachtowi rozkaz uderzenia na Polskę. 
 Obersturmbannführer Reinhard Heydrich rozpoczął już re-
alizację planu, który miał być propagandowym pretekstem 
do rozpoczęcia działań bojowych. Tej nocy 150 mówiących 
po polsku esesmanów zaatakowało niemiecką radiostację 
w Gliwicach – dając powód do rozpoczęcia „kontrofensywy”.

Wcześnie rano 1 września Warszawa pogrążona była 
jeszcze w ciszy. Władysław Szpilman zanotował później: „Od-
głos eksplozji wyrwał mnie ze snu. Było już jasno. Spojrzałem 
na zegarek: dochodziła szósta. Wojna... Zaczęło się”.

W Berlinie niebo zakrywały ciężkie szare chmury. O wy-
buchu wojny mieszkańcy dowiedzieli się dość późno. Do-
piero około dziesiątej wszystkie stacje radiowe zaczęły nada-
wać słynne przemówienie Hitlera. Wszyscy mogli usłyszeć 
jedno z największych kłamstw XX wieku: ,,Od godziny pią-
tej czterdzieści pięć odpowiadamy ogniem! Od tej chwili na 
każdą bombę odpowiedzią będzie bomba!”.

Hitler powiedział: „piąta czterdzieści pięć”. Według czasu 
obowiązującego wówczas w Polsce – gdzie nie stosowano jesz-
cze zmiany czasu na letni – była to czwarta czterdzieści pięć. 
Dokładnie o tej godzinie pancernik szkolny ,,Schleswig-Hol-
stein” zaczął ostrzeliwać polską składnicę na Westerplatte.

Tak rozpoczęła się II wojna światowa. Westerplatte stało 
się symbolem i jako symbol znalazło się w podręcznikach 
szkolnych – polskich i niemieckich. Ale tak naprawdę atak 
Niemiec na Polskę zaczął się trochę wcześniej, w kilku miej-
scach wzdłuż granicy.

Jednym z nich był Wieluń. Miejsce pozbawione jakiejkol-
wiek symboliki – nie Berlin, nie Warszawa, nie Gdańsk. Pro-
wincjonalne miasteczko. Lecz początek wojny, jaki rozegrał 
się w Wieluniu, był tak brutalny, że w pewnym sensie nawet 
symboliczny – jako zwiastun tego, czym miała być ta wojna.

▪▪▪
31 sierpnia, punktualnie o dwudziestej, w dowództwie 
4. Floty Powietrznej Luftwaffe pod Wrocławiem doszło 
do spotkania, które zadecydowało o losie Wielunia.

Generał-major Werner von Richthofen – weteran nie-
mieckiego ,,Legionu Condor” z wojny domowej w Hiszpa-
nii – wezwał dowódców 2. i 76. eskadry bombowców nur-
kujących, zwanych potem w Niemczech ,,Stuka”, a w Pol-
sce ,, sztukasami”. Richthofen zapoznał obu oficerów z celem 
operacji. Był nim Wieluń. Godzinę startu samolotów wyzna-
czono na piątą rano (czwartą według czasu polskiego).

Miasteczko pozbawione było jakiegokolwiek znaczenia 
militarnego: nie stacjonowały w nim oddziały wojskowe, 

nie było żadnych umocnień ani obrony przeciwlotniczej; nie 
było nawet węzłem komunikacyjnym. Rozkaz ataku był za-
tem działaniem nowego rodzaju, które w czasie trwania tej 
„wojny totalnej” miało się stać czymś oczywistym.

Wieluń był wtedy miastem prawie granicznym: 20 ki-
lometrów na południowy zachód zaczynały się Niemcy. 
Nadchodząca wojna na pewno była tematem rozmów dla 
15  tysięcy mieszkańców, spośród których większość stanowili 
rzemieślnicy, kupcy i rolnicy. Ale starsi pamiętali, że wojna,  
choć brutalna, jest w pierwszym rzędzie rzeczą żołnierzy, 
nie cywilów.

31 sierpnia w mieście ogłoszono wprawdzie alarm prze-
ciwlotniczy, ale zaraz oznajmiono, że to tylko próba, i że nie 
ma się czego obawiać. Bo niby dlaczego Niemcy mieliby za-
atakować Wieluń?

▪▪▪
Nocą z 31 sierpnia na 1 września na lotnisku wojsko-

wym w Nieder-Ellguth pod Opolem warunki nie były naj-
lepsze. Nad ziemią utrzymywała się gęsta mgła, utrudnia-
jąca widoczność. Ale dla Waltera Sigla nie był to dosta-
teczny powód, aby odwołać operację. Kapitan Walter Sigel,  
dowódca 76. Eskadry, musiał poderwać swoje maszyny. Ope-
racja ta była dla niego pierwszą szansą zrehabilitowania się 
za poważny wypadek, jaki wydarzył się w sierpniu na poli-
gonie w Neuhammer.

Zniszczeniu uległo wtedy aż 13 „sztukasów”, pozostają-
cych pod jego dowództwem.

Według dziennika bojowego 76. Eskadry dokładnie 
dwie minuty po piątej (w Polsce mijała czwarta) z lotniska 
w Nieder-Ellguth wystartowało 29 „sztukasów”. Dowodził 
Sigel. Lot trwał 20 minut. Rozkaz brzmiał: zniszczyć zachod-
nią część Wielunia.

Około 5.35 (w Polsce była 4.35) pierwsze „sztukasy” za-
jęły pozycje do ataku, aby za chwilę runąć w dół z piekiel-
nym wyciem. Pięć minut później wybuchły pierwsze bomby.

Podczas tego pierwszego nalotu piloci Sigla zrzucili łącz-
nie 29 półtonowych bomb oraz 112 mniejszych ładunków 
o wadze 50 kilogramów. ,,Cel zniszczony, zaobserwowano 
pożary” – zapisał Sigel w raporcie po tym, jak wszystkie ma-
szyny wróciły spokojnie do Nieder-Ellguth.

▪▪▪
Te pierwsze bomby, które według czasu polskiego spadły 
o 4.40, trafiły w szpital. Będąc kilka lat temu w Wieluniu, 
rozmawiałem z Zygmuntem Patrynem, 86-letnim lekarzem, 
który przeżył nalot w tym szpitalu.

Wspominał: – Do łóżka położyłem się dość wcześnie. 
Następnego dnia rano obudził mnie huk samolotów. Nagle 
na terenie szpitala wybuchła bomba. Szyby w oknach pękły 
i spadły na moje łóżko. Zerwałem się, złapałem ubranie i wy-
biegłem jak szalony z budynku na wolną przestrzeń. W tej 
chwili budynek za mną zawalił się.

– Wszędzie widziałem ruiny, a spod ruin wydobywały 
się jęki – mówił Patryn. – A samoloty wróciły potem po raz 
drugi, i jeszcze raz. Za trzecim razem znów zbombardowały 
szpital. Jedna z bomb wyrwała w ogrodzie tak wielki kra-
ter, że  zmieściłoby się w nim pół domu. W szpitalu zginęło 
26 chorych, dwie zakonnice i cztery pielęgniarki.
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ģ Drugi nalot zaczął się około pół godziny po pierwszym. 
Tym razem celem ataku była wschodnia część miasta. Trzeci 
atak, w którym znowu uczestniczyło 29 maszyn, prowadził 
major Oskar Dinort, dowódca 2. Eskadry „Immelmann”. 
Ostatnią bombę zrzucił osobiście „prosto na rynek” – jak 
chwalił się potem w prasie nazistowskiej.

Józef Musiał miał wtedy osiem lat i niewiele rozumiał 
z tego, co się wokół działo. Jasne było jedno: to wojna.

Musiałowie mieszkali na przedmieściu i stamtąd oglą-
dali nalot. Józef wspominał: – To były wielkie czarne samo-
loty z krzyżami. Nadleciały jakoś koło czwartej rano. Potem 
ludzie uciekali z centrum miasta do nas, na przedmieście. 
Kiedy było już po nalocie, poszliśmy do centrum zobaczyć, 
co tam się stało. Było dużo ruin i wielu zabitych. Ja byłem 
chyba w szoku, nie mogłem na to patrzeć. W końcu byłem 
dzieckiem. Nigdy nie zapomnę tego widoku: wszędzie le-
żały trupy i poodrywane kawałki ciał: ręce, nogi, jakaś głowa.

Bilans nalotów na Wieluń był okrutny: w sumie 
380 bomb o wadze 46 ton zabiło 1200 ludzi – niewinnych cy-
wilów, dzieci, chorych. Miasto zostało zniszczone w 70 proc., 
a samo centrum w 90 proc.

Na miejscu zbombardowanego szpitala po wojnie zawi-
sła tablica pamiątkowa o treści: ,,Tu dokonał się 1.9.1939 r. 
o godz. 4.40 pamiętny akt bezprawia, przemocy i zbrodni hi-
tlerowskiej na bezbronnej ludności miasta Wielunia”. Ale 
świadomość, że pierwsze bomby spadły tutaj, zanim „Schle-
swig-Holstein” ostrzelał Westerplatte, poza Wieluniem wła-
ściwie nie istnieje.

▪▪▪
W południe 1 września w Berlinie ministerstwo spraw za-
granicznych Rzeszy przekazało polskiej ambasadzie – jeszcze 
nie zamkniętej – notę dyplomatyczną o dość cynicznej treści: 
„Ministerstwo pozwala sobie zakomunikować, że niemieckie 
lotnictwo otrzymało rozkaz ograniczenia działań bojowych 
w Polsce do celów wojskowych”.
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W rzeczywistości samoloty Luftwaffe Göringa od po-
czątku wojny nie robiły różnicy między celami wojsko-
wymi i cywilnymi. W kampanii wrześniowej Wieluń był 
tego straszliwym początkiem, a Warszawa punktem kulmi-
nacyjnym. Do końca września tylko na stolicę Polski spadło 
sześć tysięcy ton bomb. Wiele poszlak wskazuje na to, że do-
wództwo Luftwaffe świadomie wybrało bezbronny Wieluń 
jako cel nalotu. Być może chciano przetestować nową broń:  
bombowiec nurkujący JU 87 B z fabryki Junkersa w Dessau.

Kiedy 2 września do Wielunia dotarły pierwsze oddziały 
niemieckiej piechoty, miasteczko było wyludnione. Więk-
szość przerażonych mieszkańców uciekła. Nikt nie pozbierał 
zabitych; groziła epidemia. Dopiero po jakimś czasie uchodźcy 
zaczęli powracać do ruin.

– Od tamtych Niemców nie zaznałem niczego innego 
poza brutalnością – wspominał czasy okupacji 90-letni Wła-
dysław Taczanowski, przed wojną inżynier w cukrowni. – 
Skłamałbym, gdybym powiedział o nich coś dobrego. Każdy 
bał się o życie. Każdy bał się, że powie coś nie tak i trafi do Nie-
miec jako robotnik przymusowy.

Naziści mieli wobec Wielunia plany ambitne i długofa-
lowe. Niemiecki burmistrz Werner Pfarschner, mianowany 
w 1942 r., miał rządzić aż do roku 1954 – tak przewidziano 
już w chwili nominacji. Celem była germanizacja: Wieluń 
nazywał się teraz Welungen, był centrum regionu nazwa-
nego Weluner Gebiet. W mieście były wyłącznie niemieckie 
szkoły. SS planowało nawet zbudowanie na ruinach wzorco-
wego niemieckiego osiedla; gotowy był już jego model. Znik-
nąć miało wszystko, co polskie.

Planów tych nie zrealizowano. Odbudowa Wielunia 
zaczęła się dopiero po roku 1945 i została zakończona w po-
łowie lat 50.

▪▪▪
Dziś Wieluń liczy około 23 tys. mieszkańców. Dorasta trze-
cie powojenne pokolenie. Prawie nikt nie pamięta już tamtej 
nocy. Nikt nie zna nawet nazwisk niemieckich dowódców, 
którzy 60 lat temu zrównali miasto z ziemią.

Kapitan Sigel kierował pierwszym nalotem, major Di-
nort zrzucił ostatnią bombę. Obaj dowódcy oraz ich piloci 
musieli wiedzieć, że atakują nie cel wojskowy, ale cywilny. 
Nigdzie nie widzieli wojska, o którym nie ma też mowy 
w dziennikach bojowych eskadr. A rozkazy z 31 sierpnia 
były na tyle szczegółowe, że pomyłka jest wykluczona

Sigel zginął w 1944 r. jako podpułkownik. Dinort dosłu-
żył się Krzyża Rycerskiego – jednego z najwyższych odzna-
czeń. Zmarł w 1965 r. w Kolonii.

W Wieluniu wydarzenia sprzed 60 lat upamiętnia dziś 
tylko ta niewielka tablica z brązu – oraz wystawa w Muzeum 
Ziemi Wieluńskiej.

Każdy kraj potrzebuje miejsc, które jako symbole będą 
upamiętniać jego zwycięstwa i klęski – bo pamięć jest prze-
cież częścią tożsamości. Prowincjonalne miasteczka raczej 
nie mają szans wejść do Historii. Dlatego opowiedziano tę hi-
storię – o tym, co stało się w Wieluniu 60 lat temu, o czwartej 
czterdzieści rano. © JOACHIM TRENKNER

 Tłum. WOJCIECH PIĘCIAK

▪ TP 36/1999
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Berlin – Berlin – Mój Berlin

JOACHIM TRENKNER

„Zwariowałeś, moje dziecko, 
Musisz jechać do Berlina,

Gdzie są szaleni ludzie,
tam jest twoje miejsce”

Żartobliwa piosenka z okresu grynderskiego z końca XIX w.

Berlin jest modny, to najfajniej sze 
miasto w Europie,  imprezowa stoli-

ca świata. Takie głosy docierają do Nie-
miec z zewnątrz. Wielkie gazety w An-
glii i Ameryce piszą o Berlinie z entuzja-
zmem – teraz pod koniec 2018 i u progu 
2019 roku. Londyński „Times” zachwyca 
się Berlinem jako „tytanem Europy”, Eco-
nomist potwierdza „nowoczesną między-
narodowość” miasta, „New York Times” 
postrzega Berlin jako „raj dla dzieci” z do-
skonałym systemem transportu publicz-
nego i chwali jednocześnie różnorodność 
nocnej sceny rozrywkowej.  Brytyjski 
„Guardian” zachwyca się barwną sceną 
berlińskich start-upów jako „hip hub dla 
innowatorów”, a nawet widzi powstającą 
nową Dolinę Krzemową.

Wow! Tyle pochwał dla niemieckiej 
stolicy to rzadkość. Ale to prawda: w Berli-
nie bardziej niż gdziekolwiek indziej prak-
tykuje się, poniekąd udane, bezklasowe 
współistnienie, nazywa się to  multi-kulti 
– wielokulturowością. To miasto libe-
ralne, wszystkim oferujące swoją prze-
strzeń. Tolerancja była tu od dawna pisana 
dużymi literami, już król Prus Fryderyk II 
obiecywał swoim podwładnym, że „każdy 
może być szczęśliwy na swój sposób”. Je-
śli chodzi o kulturę i gastronomię, Berlin 
jest dziś wysokiej klasy supermarketem 
pod względem jakości i ilości po stosun-
kowo korzystnych cenach. Sztuka, teatr, 
muzyka („Times” nazwał Berlin kiedyś 
„światową stolicą muzyki” z Berlińskimi 
Filharmonikami, czterema innymi zna-
komitymi orkiestrami i trzema teatrami 
operowymi), ale także kluby techno, bary, 
hale targowe, scena kulinarna, branża 
mody i projektanci też mają co pokazać. 
Wszystko to przyczynia się do atrakcyjno-
ści Berlina. Być może utrzymuje się nadal 
wielki entuzjazm z lat po upadku muru 
berlińskiego: nieprzerwane party, me-
tropolia dla ludzi cieszących się życiem, 

tego, co eksperymentalne i niedokoń-
czone, ta wielka obietnica wolności, którą 
Berlin wysyłał wtedy w świat. „O radości, 
iskro bogów” – pod tym hasłem niezapo-
mniany Leonard Bernstein poprowadził 
wówczas słynną IX Symfonię Beethovena 
w Filharmonii Berlińskiej.

Wszystko to może się odnosić do dzi-
siejszego Berlina z jego stale i szybko ro-
snącą populacją, z czego co czwarta osoba 
ma obce korzenie. Mieszka tu ponad 
3,7  miliona ludzi ze 190 krajów – granica 
4 milionów jest niemal w zasięgu ręki. 
Do tego dochodzi turystyka masowa, Ber-
lin zajmuje obecnie trzecie miejsce w Eu-
ropie pod względem liczby odwiedzają-
cych, tuż za Londynem i Paryżem. I dawni 
berlińczycy mogą być trochę dumni z roz-
woju miasta na przestrzeni ostatnich dzie-
sięcioleci i tylu pochwał na całym świecie. 
Ale w głębi duszy reakcja zasiedziałego 
berlińczyka jest raczej sceptyczna. Zbyt 
wiele pochwał kwituje lapidarnie: „Proszę 
trochę spuścić z tonu“.  

Berlin jest właściwie tylko „osadą ger-
mańskich rolników i wendarskich (a więc 
słowiańskich) rybaków”, która stała się 
milionowym miastem, jak stwierdził po-
nad sto lat temu słynny krytyk sztuki Karl 
Scheffler w swoim krytycznym eseju „Ber-
lin – los miasta”. Berlin zawsze był swego 
rodzaju „miastem kolonialnym” i pozo-
stał nim do dziś, miastem przybyszów lub, 
jak by się teraz powiedziało, migrantów, 
miastem wciąż na nowo pożądanym. Po-
czątkowo byli Słowianie, później Żydzi 
wygnani z Hiszpanii i hugenoci, którzy 
uciekli z Francji. Śląscy rzemieślnicy i pol-
scy robotnicy zaludnili miasto po rewolu-
cji przemysłowej pod koniec XIX wieku, 
w czasach podziału po II wojnie świato-
wej byli to odmawiający służby wojsko-
wej, przybywający ze wszystkich zachod-
nioniemieckich regionów (w Berlinie Za-
chodnim nie było bowiem obowiązkowej 

służby wojskowej), a potem, po upadku 
muru, w ponownie zjednoczonym mie-
ście osiedlali się początkujący przedsię-
biorcy ze Szwabii i bońscy urzędnicy. 
Poza tym mnóstwo obywateli UE ponow-
nie z Polski czy Rumunii i jeszcze więcej 
uchodźców z Syrii i Afganistanu, nie mó-
wiąc o wielu Turkach, Rosjanach i Wiet-
namczykach, którzy byli tu już od dawna. 
Wielka mieszanka narodów: żyła i żyje 
obok siebie i ze sobą dość pokojowo i na 
ogół kreatywnie w tym wielkim ludzkim 
laboratorium, Berlinie.

TYSIĄC DZIEWIĘĆSET – 49

Moje pierwsze spotkanie z Berlinem 
miało miejsce w 1949 roku. Miałem wtedy 
niecałe 14 lat, ale ta jednodniowa wizyta 
wywarła na mnie decydujący i trwały 
wpływ. Dokładnie mam przed oczami 
obraz, jak moi rodzice jechali ze mną na-
szą rozklekotaną przedwojenną dekawką 
znaną drogą wyścigową zwaną AVUS 
(najstarszy odcinek autostrady w Berlinie 
– przyp. tłum.), potem zobaczyli maszt ra-
diowy i wreszcie skręcili w Kurfürsten-
damm, słynny „Kudamm”. Jechaliśmy 
przez morze ruin. Nie minęły jeszcze na-
wet cztery lata od zakończenia II wojny 
światowej, od nocnych bombardowań, 
„bitwy o Berlin”, zaciętej walki o każdy 
dom. Wszędzie widoczne były skutki 
wojny, która 10 lat wcześniej, w sierp-
niu 1939 roku, została w Berlinie zapla-
nowana i rozpoczęta z Berlina napaścią 
na Polskę. Ale nie przez berlińczyków. Ci 
w dużej mierze nie ulegali nazistom i nikt 
spośród zbrodniczych hitlerowskich przy-
wódców nie pochodził z tego miasta. 

Jazda przez zniszczony  Kurfürsten-
damm zdawała się – przynajmniej w mo-
jej pamięci – nie mieć końca. Dopiero gdy 
zbliżyliśmy się w okolice zoo było wi-
dać, że tam już obudziło się nowe życie,  
niektóre charakterystyczne  budynki  
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ģ zostały już jako tako odremontowane, 
były kawiarnie i parę kin. Jeździły błysz-
czące chromem nowe samochody. 
W sklepach oferowano egzotyczne pro-
dukty, buty na grubych kauczukowych 
podeszwach, zwane „Sambalatschen” 
i kolorowe hawajskie koszule. Zachod-
nia moda z Ameryki. Wszystko to na na-
stolatku ze wschodnioniemieckiej pro-
wincji robiło wielkie wrażenie. Mój oj-
ciec zaparkował swoje niepozorne DKW 
przed jednym z kin tuż obok auta z Ame-
ryki, gigantycznego buicka. Był to za-
bawny kontrast: maleńkie, stare, szare 
auto z karoserią z drewna i plastiku obok 
ogromnego „krążownika szos” z bla-
chy i chromu z  siedzeniami z    czerwonej 
skóry.  Wszystko to przed berlińskim ki-
nem, w którym grano właśnie „Ameryka-
nina w Paryżu” z jazzową muzyką Geor-
ge’a Gershwina.

Berlin – okupowany po II wojnie świa-
towej przez zwycięskie mocarstwa i po-
dzielony między Brytyjczyków, Francu-
zów, Amerykanów i Sowietów na cztery 
sektory, przeżył właśnie pierwszy po-
ważny kryzys okresu powojennego, tzw. 

blokadę. W 1948 r. Związek Radziecki 
prawie na rok całkowicie zamknął szlaki 
komunikacyjne do zachodnich sekto-
rów byłych sojuszników z czasów wojny 
– Ameryki, Francji i Wielkiej Brytanii, 
tylko ruch powietrzny między zachod-
nimi Niemcami a Berlinem Zachodnim 
nie był utrudniony. Skutek: przez jede-
naście miesięcy przede wszystkim Ame-
rykanie zaopatrywali ponad 2 miliony 
zachodnich berlińczyków z powietrza 
za pomocą „mostu powietrznego”. Woj-
skowe, a przede wszystkim moralne mi-
strzostwo, które szybko zmieniło oku-
pantów w opiekunów. Sowiecka blo-
kada, która została zniesiona w maju 
1949 roku, stanowiła początek „zimnej 
wojny” w Europie, a zarazem początek 
podziału Berlina. Ale Berlińczycy na ra-
zie odetchnęli i przypomnieli sobie swoje 
motto z końca wojny: Hurra, jeszcze ży-
jemy!

Wtedy można było jeszcze jeździć 
bez przeszkód między częścią wschod-
nią i zachodnią, ale politycznie i ekono-
micznie miasto było już podzielone. Od 
czasu wprowadzenia marki niemieckiej 

w 1948 roku w obu częściach miasta obo-
wiązywały dwie różne waluty. W kawiar-
niach na Kurfürstendamm akceptowane 
były oczywiście tylko pieniądze zachod-
nie, których my, Niemcy ze Wschodu, nie 
mieliśmy. Pomógł nam jeden z wielu kan-
torów: po kursie wymiany wynoszącym 
z reguły 1 marka zachodnia za 4 marki 
wschodnie weszliśmy w posiadanie po-
żądanej zachodniej waluty. Po tej pozor-
nie niesprawiedliwej transakcji mogli-
śmy wreszcie zatrzymać się w jednej z ka-
wiarni na Kudammie. Pamiętam jeszcze 
dokładnie, co zamówili moi rodzice: dla 
ojca piwo, dla matki szprycer, ja dostałem 
coca-colę. Niesamowite! Pierwsza cola mo-
jego życia. A więc tak smakował złoty Za-
chód. Tak smakował Berlin. Tak smako-
wała wolność.

Uszczęśliwieni jechaliśmy pod wieczór 
przez opustoszały, prawie pozbawiony 
drzew Tiergarten, obok zbombardowa-
nego Reichstagu, przez poturbowaną 
wojną Bramę Brandenburską do wschod-
niej części miasta, by za marki wschod-
nie zjeść tanią kolację. Stamtąd wybo-
istymi autostradami powoli wracaliśmy  
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Spotkanie dyskusyjne wokół książki „Niemieckie lustro” w Domu Norymberskim, październik 2011 r.
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do rodzinnej Turyngii. Od tamtej pory 
Berlin nigdy mnie nie porzucił.

TYSIĄC DZIEWIĘĆSET – 59

Dokładnie dziesięć lat później nadeszła 
pora. W listopadzie 1959 roku, po szkole 
w Turyngii i studiach w Lipsku, pota-
jemnie i nielegalnie opuściłem nielu-
biane drugie państwo niemieckie, które 
nazywało się NRD. Celem był Berlin, na-
turalnie Berlin Zachodni. Byłem jednym 
z wielu, którzy wtedy najpierw „podróżo-
wali” do Berlina Wschodniego, a potem 
S-Bahnem za 20 fenigów do Berlina Za-
chodniego – bez biletu powrotnego. Mię-
dzy utworzeniem NRD w 1949 roku a bu-
dową muru berlińskiego w sierpniu 1961 
roku uciekły w ten sposób na Zachód po-
nad 3 miliony mieszkańców NRD. Wszy-
scy oni uważali Berlin Zachodni za furtkę 
do wolności, większość z nich jechała 
stamtąd do Republiki Federalnej. 

Berlin był wtedy chyba najdziwniej-
szym miastem świata – i dokładnie tam 
chciałem być. Były to czasy „zimnej 
wojny”, tej zaciekłej rywalizacji między 
dwoma przeciwstawnymi systemami 
wartości i gospodarki. Wschód prze-
ciwko Zachodowi, ZSRR przeciwko USA. 
Sowieci odnosili wtedy nawet sukcesy, 
a w wyścigu o podbój wszechświata wy-
przedzali Amerykanów. Jednak grubo 
ciosany sowiecki przywódca Chruszczow 
znalazł się również w obliczu ogromnych 
problemów: socjalistyczna zła gospodarka 
doprowadziła w ogromnym imperium so-
wieckim do poważnych braków zaopa-
trzenia. Największym problemem był 
jednak Berlin, „najbardziej niebezpieczna 
rana w świecie komunistycznym”, jak 
uważał Chruszczow. Berlin był dla ko-
munizmu najbardziej czułym punktem, 
był piętą achillesową Sowietów. Exodus 
ze Wschodu na Zachód przez Berlin Za-
chodni utrzymywał się nadal bez prze-
szkód i stawał się dla Wschodu trudny do 
zniesienia. Nazywano go „głosowaniem 
nogami”: socjalizm i dyktatura czy kapi-
talizm i wolność?

Moje pierwsze berlińskie lato było sło-
neczne i łagodne. Przewrażliwione poli-
tycznie podwójne miasto z różnymi wa-
lutami i różnymi systemami społecz-
nymi po wielu niebezpiecznych kryzy-
sach zdawało się łapać oddech. W za-
chodnich rozgłośniach radiowych RIAS 
i SFB rozbrzmiewał najnowszy hit Elvisa 
Presleya „It’s now or never”, w kinach 
na Kurfürstendamm grano hollywoodz-

kie filmy „Exodus” o powstaniu Izraela 
i amerykański dramat społeczny „Skłó-
ceni z życiem” z Marilyn Monroe. Latem 
1960 roku, nie mając jeszcze 25 lat, pi-
sałem z Berlina Zachodniego do moich 
wschodnioniemieckich rodziców w Tu-
ryngii: „Moje nowe miejsce pracy mieści 
się praktycznie po drugiej stronie ulicy 
od granicy sektora do Berlina Wschod-
niego. Tak szalone jest to miasto: tylko 
kilka kroków i jesteś w innym świecie. 
Życie tutaj nie jest pozbawione niebezpie-
czeństw. Jako zachodni berlińczyk, który 
jeszcze niedawno mieszkał na Wscho-
dzie i stamtąd uciekł, nie mogę dać się zła-
pać wschodniej policji w czasie wizyty 
na Wschodzie. Ale »podwójne życie« ma 
również zalety, bo piwo w knajpce na 
rogu kosztuje po wschodniej stronie, za-
leżnie od kursu wymiany, tylko parę feni-
gów, we wschodniej księgarni dwie ulice 
dalej płaci się za książki lub płyty tylko 
kilka marek. Berlin Wschodni to dla nas, 
ludzi z Zachodu rodzaj bezcłowego portu”. 
Oczywiście, będąc mieszkańcem Berlina 
Zachodniego, miało się wtedy wiele korzy-
ści: wolność i zachodni luksus, a na doda-
tek niedrogie zakupy we wschodnim Ber-
linie. Płaciło się za to wysoką cenę: był nią 
strach. Strach przed nowymi szykanami 
ze strony Związku Radzieckiego i nie-
kiedy wątpliwość co do wytrwałości za-
chodnich aliantów w dalszej obronie bez-
pieczeństwa i wolności eksklawy, jaką był 
Berlin Zachodni. 

Latem następnego roku zbudowano 
mur berliński. Berlińczycy nic nie wie-
dzieli o precyzyjnych przygotowaniach 
w obu częściach miasta, w którym do-
tychczas ruch wciąż jeszcze odbywał 
się bez przeszkód. Ale po mieście krą-
żyło coraz więcej plotek. Na spektaku-
larnej konferencji prasowej wschodnio-
niemiecki przywódca partii i państwa, 
Walter Ulbricht, kłamał: „Nikt nie ma 
zamiaru zbudować w Berlinie muru”! 
Wprawdzie mało kto mógł sobie wy-
obrazić, że tak wielkie miasto można 
przeciąć murem, ale strach przed czymś 
okropnym narastał z dnia na dzień. Na 
początku sierpnia 1961 roku tak opisa-
łem swój nastrój w liście do rodziców: 
„W tej chwili wygląda to tak niepew-
nie, że na tej beczce prochu, jaką jest Ber-
lin, nie można robić wielkich planów. 
Jestem przekonany, że Berlin zostanie 
wkrótce dla Wschodu zamknięty”. 

13 sierpnia 1961 roku o godzinie 1.00 
w nocy zaczęło się zamykanie granicy. 

Weszły patrole, saperzy z armii NRD po-
stawili zapory przeciwczołgowe i zasieki 
z drutu kolczastego. Linie metra i S-Bahn 
między dwoma częściami miasta zostały 
przerwane, zniszczono miejską sieć tele-
foniczną. Koło Bramy Brandenburskiej, 
symbolu Berlina, NRD-owscy żołnierze 
zaczęli rozbijać młotami pneumatycz-
nymi nawierzchnię ulicy.  Od drugiej 
w nocy błyskawicznie rozchodziły się 
na świat specjalne komunikaty zachod-
nich mediów. Gdy berlińczycy obudzili 
się w ten niedzielny poranek, świat się 
zmienił. Ich świat, ich miasto, moje mia-
sto, zostało przez noc brutalnie przecięte 
na dwie części. Przez środek biegła rysa – 
a Brama Brandenburska na długo pozo-
stała zamknięta. Mur berliński, oficjalnie 
nazywany przez NRD „antyfaszystow-
skim wałem ochronnym”, był najbardziej 
wyraźnym symbolem „zimnej wojny”. 
Na długości 43,1   kilometrów dzielił cen-
trum miasta, na długości 111,9 kilome-
tra, ciągnął się wokół Berlina Zachod-
niego i oddzielał podzielone miasto od 
wschodniego otoczenia. Betonowe płyty 
wysokości 3,6 m, 285 wież strażniczych, 
psy i armia policji granicznej uniemożli-
wiały odtąd ucieczkę ze Wschodu na Za-
chód. Kto mimo to odważył się uciekać, 
ryzykował zdrowie i życie. Dokładna 
liczba ofiar śmiertelnych na murze ber-
lińskim nie jest znana, prawdopodobnie 
było to 200 osób zastrzelonych podczas 
prób ucieczki.

TYSIĄC DZIEWIĘĆSET – 69

Miałem ten przywilej, że nie musiałem 
spędzać pierwszych, depresyjnych lat 
w otoczonym murem Berlinie Zachod-
nim. Stypendium umożliwiło mi pobyt 
studyjny i rozpoczęcie kariery dzienni-
karskiej w USA. Ale kiedy opuszczałem 
Berlin pod koniec 1961 roku, wiedzia-
łem dokładnie, że tu wrócę. Spędziłem 
ekscytujące i pomyślne lata w Nowym 
Jorku, w tej światowej stolicy prawie 
wszystkiego, o której Frank Sinatra śpie-
wał: „If you can make it there, you make 
it anywhere” (Jeśli uda ci się tam, uda ci 
się wszędzie). Potem nadszedł czas, by 
powrócić do Berlina. Atrakcyjna oferta 
pracy pozwoliła mi w 1969 roku wrócić 
do tego będącego wyspą, wciąż jeszcze 
otoczonego murem miasta.

 Powrót z Nowego Jorku akurat do 
Berlina Zachodniego był czymś tro-
chę  zwariowanym. Wielu ludzi py-
tało, jak tam w ogóle można żyć, na tak 
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ģ  ograniczonej przestrzeni, otoczonej wro-
gim terenem, oddalonej 150 kilometrów 
od zachodniego świata? Odpowiedź 
brzmi dziś tak samo: to był wspaniały 
czas. Właśnie w latach 70. minionego 
stulecia Berlin Zachodni stał się zróżni-
cowanym biotopem dla wszelkich spo-
łecznych eksperymentów. Jakkolwiek 
by to nie brzmiało, mur berliński skon-
solidował sytuację polityczną, a strumień 
uchodźców ze Wschodu na Zachód za-
trzymał się praktycznie z dnia na dzień. 
Najbrzydsza budowla na świecie stała już 
10 lat. Podział miasta na wieki wieków – 
tego chyba nikt nie chciał, ale jakoś się do 
tego przyzwyczajono. W obu częściach 
miasta berlińczycy odczuwali coś w ro-
dzaju „nienormalnej normalności”.

Berlin Zachodni był obszarem miej-
skim niewiele większym terytorial-
nie od leżącej w Pirenejach Andory, li-
czył 2,2 miliona mieszkańców, prawie 
400 tys. samochodów, 70 tys. psów, około 
7 tys. lokali – i jedno więzienie z jednym 
jedynym więźniem, nazistowskim zbrod-
niarzem wojennym Rudolfem Hessem. 
Suwerenność państwowa była w rękach 
zachodnich aliantów, pieniądze pocho-
dziły z Republiki Bońskiej i płynęły tak 
obficie, jak nigdy dotąd. Berlin Zachodni 
stał się wizytówką zachodniego kapita-
lizmu w morzu socjalistycznej gospo-
darki niedoboru. W swoich „Notatkach 
berlińskich” polski autor emigracyjny 
Witold Gombrowicz pisał wtedy o „Ber-
linie Zachodnim, tej błyskotce z amery-
kańskim profilem”, o „pulsujących, mru-
gających, oślepiających światłach”. Tu-
taj spódniczki młodych kobiet były krót-
sze niż w Londynie, dyskoteki tak dzikie 
jak w Nowym Jorku, protesty studenc-
kie równie buńczuczne jak w Paryżu czy 
Berkeley – i lokale otwarte na okrągło. 
Już wtedy Berlin Zachodni był stolicą za-
bawy, areną dla hedonistów, eldorado 
dla gejów i lesbijek. Jakoś się urządzono 
w tym miejscu otoczonym murem, a kto 
chciał dzięki nowej  Ostpolitik  Willy’ego 
Brandta jechał teraz autostradami tran-
zytowymi, względnie bez przeszkód, 
do Republiki Federalnej, albo leciał po 
znacznie subwencjonowanej cenie do 
Republiki Federalnej, a stamtąd w sze-
roki świat. 

TYSIĄC DZIEWIĘĆSET – 89

W latach 80. zainteresowanie budziła 
przede wszystkim wschodnia część mia-
sta, która nazywała się „stolicą NRD”, 

w której mieszkało 1,1 miliona lu-
dzi i która – jak Berlin Zachodni – była 
mocno subsydiowana, oczywiście przez 
rząd NRD, ku dużemu niezadowole-
niu pozostałych wschodnich Niemców 
w Saksonii czy Turyngii. We wschodniej 
części od dawna mieszkała większość 
klasy robotniczej: nie bez powodu dok-
tor i pisarz Alfred Döblin umieścił w 1929 
roku na wschodzie miasta akcję bestselle-
rowej powieści „Berlin – Alexanderplatz” 
– znakomity obraz środowiska ludzi ubo-
gich. Na zachodzie Berlina od zawsze lo-
kował się duch i pieniądze, natomiast 
wschód Berlina był raczej zawsze żołąd-
kiem i bicepsem metropolii. 

Na początku lat 80., pod wpływem 
 Solidarności w sąsiedniej Polsce, mło-
dzież z Berlina wschodniego zaczęła pro-
testować przeciwko dominacji socja-
listycznego państwa. Ruch pokojowy 
NRD nabrał odwagi dzięki potężnemu, 
ale pokojowemu protestowi Polaków. 
Teraz również zbuntowana młodzież 
wschodniego Berlina (a także w Lipsku 
czy w Jenie) nie dała się już zastraszyć re-
presyjnymi metodami budzącej lęk taj-
nej policji Stasi.  Zmierzch bogów w Ber-
linie wschodnim. Protesty przeciwko sys-
temowi socjalistycznemu trwały prawie 
nieustannie. Od „wielkiego brata” w Mo-
skwie nie można już było oczekiwać 
pomocy.  Wręcz przeciwnie: reformy 
Gorbaczowa, nazywane pierestrojka 
i  głasnost, działały na „buntowników” 
na wschodzie jak akcelerator. W nocy 
9 listopada 1989 roku nadeszła pora. 
Mur berliński pękł pod naciskiem po-
kojowej rewolucji. To był najszczęśliw-
szy moment w długiej i zmiennej histo-
rii miasta. A berlińczycy, i na wschodzie, 
i na zachodzie, znani ze swojej tradycyj-
nej błyskotliwości i dowcipnej riposty 
– tej nocy dosłownie zaniemówili. Wy-
dawali się tak oszołomieni, że krzyczeli 
tylko słowo „szaleństwo”. „Szaleństwo” 
zostało potem wybrane „słowem roku”.

DWA TYSIĄCE – 19: Perspektywy

Od upadku muru berlińskiego minęło 
29 lat, a boom, który nastąpił w mieście 
prawie 30 lat temu, nieprzerwanie trwa. 
Ze wszystkimi opisanymi na początku 
zaletami, ale i rozmaitymi wadami. Jak 
to zawsze bywa w życiu Berlina, wy-
chodzą na jaw sprzeczności. Oto tylko 
kilka przykładów. Integracja nowych, 
głównie muzułmańskich uchodźców  
w  dużej mierze się powiodła, ale od 

czasu do czasu szaleje wojna między 
wrogimi arabskimi klanami, które 
chcą żyć we własnym świecie i wo-
bec których policja i wymiar sprawie-
dliwości zdają się być bezsilne. Dalej, 
sprawa nowego berlińskiego lotniska 
BER, które jakoś nie chce być gotowe. 
To oczywiście sprawa przykra i często 
wywołuje  drwiny. Z drugiej strony nie-
mal niezauważalnie i w pewnym stop-
niu dzięki przekornej reakcji na blamaż 
budowy lotniska, Berlin rozwinął się 
w światowej sławy ośrodek naukowy 
z kilkoma elitarnymi uniwersytetami 
i licznymi uczelniami.  Tak, miasto jest 
dumne ze swej atrakcyjności i dyna-
micznego wzrostu, ale żeby stać się ta-
kie, jak Londyn, gdzie prawie tylko ro-
syjscy oligarchowie z ciężkimi milio-
nami lub bankierzy inwestycyjni z Azji 
mogą sobie pozwolić na mieszkanie 
w centrum miasta – tego nie chce nikt. 
Dlatego broni się z całą mocą przed 
wciąż  rosnącymi czynszami i cenami  
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nieruchomości – ze zmiennym powo-
dzeniem. Nawet i tu istnieje rażąca 
sprzeczność: terenów budowlanych 
jest wprawdzie mniej niż kiedykol-
wiek, ale mimo to chce się przeznaczyć 
ogromny teren byłego lotniska Tem-
pelhof w środku miasta na darmowy 
plac zabaw i wszelkiego rodzaju hobby-
styczne zajęcia dla niezliczonej rzeszy 
miejskich neurotyków. 

Berlin, jedyna prawdziwa metropolia 
europejska w UE na wschód od Paryża, 
żyje ze swoich paradoksów. Teraz znów 
są na przykład na ustach wszystkich lata 
dwudzieste, legendarne „Złote lata dwu-
dzieste”. Hype wywołał wychwalany, od-
noszący sukcesy międzynarodowe, ale 
beznadziejnie przereklamowany serial 
telewizyjny pod tytułem „Babylon Ber-
lin”. Pokazany jest w nim Berlin okresu 
międzywojennego: rozpusta seksualna, 
rausz i emancypacja, jazz i kokaina, 
a także przestępczość. Jeśli wierzyć temu 
serialowi, Berlin był wtedy jednym wiel-

kim siedliskiem grzechu, opanowanym 
przez wszelkiej maści gangsterów. Ale 
to tylko połowa prawdy. Jedynie przez 
krótki czas Berlin był w latach dwudzie-
stych uważany za europejską metropo-
lię dekadencji i światowe miasto kultury, 
w którym ludzie swój lęk przed przyszło-
ścią leczyli kokainą. Przede wszystkim 
jednak po pierwszej, przegranej wojnie 
panowała nędza i horror inflacji, od czasu 
do czasu kilka lat znośnej normalności, 
po czym – po światowym kryzysie gospo-
darczym 1929 roku – ponownie zuboże-
nie i masowe bezrobocie, które doprowa-
dziły do faszyzmu. 

Paradoks Berlina z jego burzliwą histo-
rią ukształtował również jego mieszkań-
ców. Typowy berlińczyk ma upodoba-
nie do absurdu i sprzeczności. Berliński 
taksówkarz, zapytany krótko po drugiej 
wojnie światowej o przyszłość, miał od-
powiedzieć swojemu prominentnemu 
pasażerowi: „Ach, wie pan, przyszłość 
też już nie jest taka, jak była kiedyś”. 

Taki jest berlińczyk.  Dopiero wtedy, gdy 
może naprawdę ponarzekać na swoje 
ukochane miasto, czuje się dobrze – po-
narzekać na korki na miejskiej autostra-
dzie i na wiele placów budowy, na nie-
zliczonych nowych berlińczyków, nie-
kompetentną miejską administrację czy 
ciągłe demonstracje przeciwko wszyst-
kiemu i wszystkim. Na to, co nie zostało 
dokończone i na ciągłe zmiany. Już cyto-
wany na początku historyk miasta Karl 
Scheffler zanotował dobre sto lat temu: 
„Rozrastający się Berlin jest miastem ska-
zanym na to, by ciągle się stawać i ten 
proces nigdy się nie zakończy”. To wła-
śnie sprawia, że miasto jest tak interesu-
jące, tak fascynujące i tak sympatyczne. 
 © JOACHIM TRENKNER

 Tłum. ELŻBIETA MICHAŁOWSKA

▪ Tekst ukazał się w „Przeglądzie 
Politycznym” nr  151/152 2018

Spotkanie dyskusyjne wokół książki „Niemieckie lustro” w Domu Norymberskim, październik 2011 r.

G
R

A
ŻY

N
A

 M
A

K
A

R
A



Gdańsk, wrzesień 2020 r.

Kochany Joachimie, drogi Jubilacie, 

WRZESIEŃ TO W TYM ROKU dla Ciebie i Twoich przyjaciół 
czas szczególny. 18 września obchodzisz 85. urodziny. 
To okazja dla nas, Twoich Przyjaciół, aby życzyć Ci jeszcze 
wielu lat zdrowego i szczęśliwego życia z Iwonną, Twoją 
ukochaną żoną. 

Twój jubileusz to także okazja, aby wyrazić wdzięczność 
za przyjaźń, którą nas obdarzyłeś.  Należeć do grona 
Twoich przyjaciół to wielki dar, jeden z największych, 
który mnie spotkał w życiu. Poznaliśmy się w drugiej 
połowie lat 90. w Berlinie. Pracowałeś wówczas jako 
redaktor naczelny dla berlińskiej telewizji publicznej SFB 
(Sender Freies Berlin). Rozpoczynałeś wtedy współpracę 
z „Tygodnikiem Powszechnym”. Ponad dwie dekady byłeś 
autorem krakowskiego czasopisma. Nie znałeś polskiego, ale 
dobrze czułeś potrzeby, perspektywę polskiego czytelnika. 
W rozmowach z nami, polskimi przyjaciółmi w Berlinie 
starałeś się wybadać oczekiwania polskich czytelników, 
aby wejść z nimi w dialog. Redakcja „Tygodnika”, podróże 
do Krakowa, były częstym motywem naszych pierwszych 
rozmów. Potem doszła Twoja współpraca z gdańskim 
„Przeglądem Politycznym” i z prowadzonem przeze mnie 
Magazynem Polsko-Niemieckim „DIALOG”. 

Nasze rozmowy o Berlinie, mieście podzielonym przez mur 
i stolicy zjednoczonych Niemiec, o Twoich latach w redakcji 
amerykańskiego „Newsweeka” oraz o Twoich podróżach 
do Polski w czasach podzielonej żelazną kurtyną Europy  
były dla mnie lekcjami historii, zaś dla Ciebie dialogiem, 
podczas którego rodziły się pomysły na nowe eseje, 
które pisałeś dla „DIALOGU”, „Przeglądu Politycznego” 
i „Tygodnika”. Twoimi opowieściami wprowadzałeś mnie 
w demokratyczne, antyhitlerowskie tradycje Niemiec, 
w myśl polityczną i dzieła muzyki, sztuki i literatury,  
które Cię ukształtowały. 

W Nowym Jorku poznałeś żydowskich, niemieckich 
emigrantów ze środowiska czasopisma „Aufbau”. Byli oni 
Twoimi nauczycielami, rodziną zastępczą, jak podkreślałeś. 
Ty mi opowiadałeś o niemieckich emigrantach w Stanach, a ja 
o Giedroyciu, Czapskim, Stempowskim  i Herlingu. Pomogłeś 
mi odnaleźć antytotalitarne tradycje niemieckie, które 
mnie, emigrantowi z Polski i Iraku, dały szansę kulturowego 
i politycznego zakorzenienia we współczesnym Berlinie.  
Jestem Ci za to bardzo wdzięczny. 

Dziękuję także za Twoją uwagę, troskę, empatię, przyjacielską 
czułość. Zawsze Cię interesuje nie tylko wymiana opinii 
o lekturach prasy i książek, rozmowa o polityce przy dobrej 
kawie, ale także moje i moich najbliższych zdrowie i los. 
Należysz do tych przyjaciół, którzy potrafią się dzielić 
przyjaciółmi, łączyć ich. To rzadka umiejętność. 

Sporo jest ostatnio w naszych rozmowach troski o los 
Ameryki i Europy, Polski i Niemiec. Nasze rozmowy były 
i są nie tylko pełne obaw o polityczny rozwój kontynentu, 
lecz także pełne chwil politycznego szczęścia. Nie zapomnę 
Twojej dumy z rozwoju zjednoczonego Berlina, ze stabilności 
demokratycznych Niemiec, którą wyrażałeś często w ciągu 
ostatnich dwóch dekad. Twój piękny konstytucyjny 
patriotyzm jest wyrazem wdzięczności człowieka, który 
przeżył najważniejsze momenty europejskiej historii 
ostatnich dekad, czarne i jasne rozdziały niemieckiej historii, 
człowieka, który poznał niszczącą siłę nacjonalizmu, rasizmu 
i antysemityzmu. Jako dziecko przeżyłeś upadek Trzeciej 
Rzeszy, jako nastolatek w NRD doświadczyłeś stalinowskiego 
totalitaryzmu. Z komunistycznej dyktatury uciekłeś na 
Zachód, poznałeś adenauerowską republikę. Twoją szkołą 
obywatelską i dziennikarską były Stany Zjednoczone. Jako 
dziennikarz przyczyniłeś się do konsolidacji demokracji 
niemieckiej i do pojednania z sąsiadami, szczególnie z Polską. 

Bardzo jestem Ci wdzięczny nie tylko za wiedzę historyczną, 
którą się ze mną dzieliłeś. Wdzięczny jestem także za 
etos dziennikarski, który starałeś się nam, młodszym 
dzienikarzom, redaktorom i publicystom, przekazać. 
Szczególnie dziś w Polsce doświadczamy, jak fundamentalne 
jest znaczenie niezależnych, broniących demokracji i praw 
człowieka mediów, jak potrzebni są tacy dziennikarze jak 
Ty, drogi Joachimie, aby obronić naszą demokratyczną, 
antyautorytarną cywilizację. Dziękuję bardzo za to, że 
przypominasz nam, komu służymy i jakich wartości bronimy. 

Cieszę się na spotkania i rozmowy z Tobą i Iwonną. 
Mam  nadzieję, że już niebawem po zakończeniu pandemii 
będziemy mogli świętować Twój jubileusz z Twoimi polskimi 
przyjaciółmi w Gdańsku i w Krakowie.

Happy Birthday, sto lat, lieber Joachim!  
Ściskam Twoją dłoń i bardzo serdecznie pozdrawiam.  
 BASIL KERSKI          
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ģ

Berlin ma smak coca-coli

JOACHIM TRENKNER

Moje pierwsze spotkanie z Berlinem było wynikiem przypadku, 
omyłki mego ojca, która miała niezwykle doniosłe znaczenie.

Stało się to podczas gorącego lata 
1949 r. Po raz pierwszy od zakończe-

nia wojny moi rodzice mogli sobie po-
zwolić na urlop nad morzem. Spędzili-
śmy kilka beztroskich tygodni w Ahl-
beck na wyspie Uznam. Jak stwierdził 
mój ojciec, tylko jedna rzecz uległa zmia-
nie w porównaniu z tym, jak było tu kie-
dyś: teraz tuż za Ahlbeck przebiegała gra-
nica, za nią zaczyna się Polska, a Swine-
münde nazywa się teraz Świnoujście – 
żadne z nas nie umiało tego prawidłowo 
wymówić. Powrotna podróż rozklekota-
nym DKW w nasze rodzinne strony do 
Turyngii dostarczyła nam przeżyć szcze-
gólnego rodzaju. Jadąc autostradą okrą-
żającą Berlin, mój ojciec wybrał omył-
kowo niewłaściwy zjazd. Zamiast na 

Lipsk i Erfurt, pojechaliśmy w kierunku 
centrum autostradą AVUS, znaną tra-
są rajdów samochodowych, i wkrótce 
mogliśmy już zobaczyć wieżę radiową. 
Moja matka, która pod koniec lat dwu-
dziestych spędziła dobry rok w Berlinie, 
umiejętnie wskazywała nam drogę przez 
to wielkie, zrujnowane miasto. A ja, wte-
dy niespełna czternastoletni, z podniece-
nia prawie nie mogłem usiedzieć na tyl-
nym siedzeniu naszego zdezelowanego 
auta. Nigdy jeszcze nie oglądałem takich 
szerokich ulic, tylu ludzi i takich wiel-
kich domów. Nie bardzo nawet zważa-
łem na to, że wtedy, cztery lata po wojnie, 
większość budynków leżała w gruzach 
lub przynajmniej nosiła znaczne ślady 
zniszczeń. Nie mogłem wiedzieć, że pra-

wie nic nie zachowało się z elegancji i le-
gendarnego berlińskiego tempa czasów 
przedwojennych. Niezwykle zafascyno-
wał mnie ruch uliczny, szerokie aleje, 
niekończące się ulice z wejściami do me-
tra i piętrowe autobusy.

Zatrzymaliśmy się przy Kurfürstendamm,  
tym słynnym bulwarze w zachodniej 
części miasta. Zaparkowaliśmy naszą 
małą dekawkę za potężnym monstrum 
z chromu i błyszczącej blachy, na którego 
chłodnicy widniała obco brzmiąca nazwa 
Chrysler. Takie samochody z Ameryki 
nazywaliśmy krążownikami szos. Mijały 
nas, idąc śpiesznie, tłumy ludzi, a wszy-
scy oni wyglądali jakoś inaczej niż w na-
szych stronach: byli ubrani kolorowo, 
bardziej rzucali się w oczy. Niektóre ko-
biety nosiły buty na osobliwie wysokich 
obcasach, natomiast męskie stopy tkwiły 
w szerokich butach na grubej podeszwie, 
zwanej ,,słoniną”. Po drugiej stronie ulicy 
znajdowało się kino o nazwie  UFA-Palast, 
a ogromny kolorowy afisz zapraszał do 
obejrzenia filmu „Amerykanin w Paryżu” 
z Gene’em Kellym. W lokalu z ogród-
kiem w pobliżu Hotelu am Zoo znaleź-
liśmy wolny stolik i siedzieliśmy już 
na sfatygowanych składanych krzesłach,  

75. urodziny w redakcji „TP” w 2010 r.
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ģ gdy mojej matce przypomniało się, że 
już od jakiegoś czasu nie można płacić 
w Berlinie Zachodnim pieniędzmi, które 
były uznanym środkiem płatniczym we 
wschodnim Berlinie i u nas w domu. Jesz-
cze rok wcześniej w całych Niemczech 
płaciło się starymi markami Rzeszy, po-
tem jednak przeprowadzono reformy wa-
lutowe i teraz na wschodzie i zachodzie 
Niemiec obowiązywały inne waluty; był 
to początek podziału Niemiec i Berlina.

W kantorach można było wymienić 
,,nasze pieniądze” na ,,zachodnie pienią-
dze”. Za pięć marek wschodnich dawali 
jedną zachodnią. Kantory znajdowały 
się prawie na każdym rogu, szybko do-
konaliśmy więc tej finansowej transakcji. 
Wymienione pieniądze ledwie starczyły 
na zapłacenie rachunku w lokalu. Moi 
rodzice chyba nigdy jeszcze nie zapłacili 
tak drogo za kilka napojów. Dla mnie jed-
nak pozostało to niezapomnianym prze-
życiem: w centrum Berlina, o którym tyle 
słyszałem w radiu, mój ojciec za obce pie-
niądze zamówił dla mnie nieznany, brą-
zowy, lodowato zimny, słodki napój, 
który nazywał się coca-cola.

Potem pojechaliśmy dalej, do drugiej 
części miasta. Jechaliśmy przez Tiergar-
ten, wielki park w centrum Berlina, któ-
rego drzewa i krzewy padły ofiarą działań 
wojennych – albo też po wojnie, podczas 
surowej zimy posłużyły jako opał. Minę-
liśmy ruinę Reichstagu i przejechaliśmy 
przez Bramę Brandenburską, na której 
nie było jednak kwadrygi z boginią zwy-
cięstwa z brązu. W Berlinie Wschod-
nim mogliśmy już zjeść kolację, płacąc 
naszymi pieniędzmi, było tanio, a kel-
ner małymi nożyczkami wycinał kartki 
na mięso i tłuszcz z naszych kartek żyw-
nościowych. Mama pokazała mi jeszcze, 
gdzie stał kiedyś słynny hotel Adlon, i po-
wiedziała, że gigantyczna ruina, jaką mo-
gliśmy zobaczyć z okna restauracji, to ber-
liński zamek, w którym dawniej mieszkał 
cesarz. Wieczorem pojechaliśmy w dalszą 
drogę z powrotem do Turyngii, tym razem 
już właściwą autostradą. Jest mało praw-
dopodobne, abym już wtedy, jako czterna-
stolatek, pojął, jak dziwna i zapalna była 
sytuacja Berlina. Bądź co bądź, Berlin Za-
chodni wtedy właśnie przetrwał swoją 
pierwszą próbę ogniową: blokadę przez 
Sowietów. Ale jedno wiedziałem dokład-
nie już po tym pierwszym spotkaniu: że 
znowu przyjadę do tego podniecającego, 
wielkiego miasta – i że Berlin, to znaczy 
Berlin Zachodni, ma smak coca-coli.

Dziesięć lat później, po skończeniu 
szkoły i studiów, wprowadziłem się do 
mojego pierwszego berlińskiego miesz-
kania. Był to maleńki, umeblowany 
pokój w dość ubogiej dzielnicy miesz-
kaniowej w zachodniej części miasta. 
Wreszcie stałem się berlińczykiem, i to 
mieszkańcem Zachodniego Berlina. By-
łem z tego niezmiernie dumny. Bez ze-
zwolenia przeszedłem z jednej strony na 
drugą, przeprowadziłem się ze Wschodu 
na Zachód bez zamiaru powrotu. By-
łem jednym z wielu. W 1959 r. blisko 
200 tys. ludzi opuściło bez zezwolenia 
Niemcy Wschodnie. W NRD nazywało 
się to ,,ucieczką z Republiki” i stanowiło 
przestępstwo. Brzmi to tak, jakby cho-
dziło o ryzykowną ucieczkę, tymczasem 
rzecz była właściwie prosta. Wsiadało 
się w Berlinie Wschodnim do szybkiej 
kolejki miejskiej S-Bahn, najlepiej bez 
bagażu ze względu na przeprowadzane 
wyrywkowo kontrole, kupowało się bi-
let za 20 fenigów i jechało do Berlina Za-
chodniego – tylko w jedną stronę. Na-
prawdę dziecinnie łatwe – a jednak było 
to coś więcej niż przeprowadzka, więcej 
niż tylko zmiana miejsca zamieszkania. 
Była to pierwsza samodzielna decyzja ży-

ciowa, oznaczająca wyrwanie się z drob-
nomieszczańskiej ciasnoty NRD-owskiej 
prowincji. A jeśli już Berlin – to Berlin Za-
chodni. Przede wszystkim jednak był to 
wybór życia w warunkach większej wol-
ności.

Tę decyzję o zmianie miejsca pobytu 
i ustroju poprzedziło wiele wizyt w Ber-
linie. W połowie lat pięćdziesiątych, pod-
czas studiów w Lipsku, wizyty te stały się 
niemal regułą. Coraz to na nowo wyrusza-
łem do tego wielkiego miasta, które pro-
wadziło tak osobliwe, podwójne życie. 
W jednej części było całkiem wschodnie, 
tak jak Lipsk czy nasza  rodzinna Turyn-
gia, zaś w drugiej części całkiem zachod-
nie, tak jak Republika Federalna – a może 
jak Ameryka? W Berlinie Wschodnim 
chodziło się do teatru. Niezapomnianym 
przeżyciem było obejrzenie „Matki Co-
urage” Brechta z Heleną Weigel w roli 
głównej w słynnym Berliner Ensem-
ble. Na Zachodzie można było za tanie 
pieniądze iść do kina, głównie na holly-
woodzkie filmy, których nie pokazywano 
na Wschodzie. Czytało się tam też gazety, 
które były ciekawsze i uczciwsze niż 
prasa w NRD – no i przy okazji każdej wi-
zyty wypijało się chociaż jedną coca-colę.  

Z żoną Iwonną, 75. urodziny w redakcji „TP” w 2010 r.
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Przeprowadzka na Zachód – jak się wydaje 
dzisiaj – była wówczas już tylko kwestią 
czasu. W końcu jesienią 1959 r. kupiłem 
bilet na S-Bahn – tylko w jedną stronę. 

Na początku była biurokracja. Oby-
watele NRD wprawdzie byli uważani za 
Niemców, ale do mutacji Niemca wschod-
niego w Niemca zachodniego lub miesz-
kańca Berlina Zachodniego potrzebna 
była tak zwana ,,doraźna procedura przy-
jęcia”. Każdy, kto przybył ze Wschodu 
i chciał pozostać na Zachodzie, musiał 
zameldować się w beznadziejnie zatło-
czonym obozie dla uchodźców i zaliczyć 
niekończące się, nudne oczekiwanie oraz 
jeszcze nudniejsze czynności urzędowe. 
Jedynie ,,przesłuchania” przez funkcjona-
riuszy zachodnich służb specjalnych nie 
były pozbawione pewnego komizmu. 
Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi trak-
towali każdego nowo przybyłego – a przy-
najmniej tak to wyglądało – jako ,,szpiega, 
który przybył ze śmiertelnego chłodu”. 
Koniec końców, trwała „zimna wojna”, 
a istnienie Berlina Zachodniego w końcu 
lat pięćdziesiątych zostało już po raz drugi 
zagrożone w wyniku tzw. ultimatum 
Chruszczowa. Przebywanie tej urzędowej 
śluzy trwało trzy długie tygodnie – potem 
wreszcie otrzymywało się upragniony, 
nowy dowód osobisty. Wręczenie tego 
dokumentu wydało mi się niemalże pa-
sowaniem na rycerza. Teraz wreszcie by-
łem ,,pełnowartościowym obywatelem”.

Do pokonania była jednak jeszcze jedna 
przeszkoda, i to nawet wysoka. Po ,,doraź-
nym przyjęciu” wszyscy uchodźcy z NRD 
byli z reguły przerzucani drogą lotniczą 
do Niemiec Zachodnich, gdzie mieli szu-
kać sobie pracy. Z uwagi na znaczne bez-
robocie i trudną sytuację mieszkaniową 
w Berlinie mogły tam pozostać tylko te 
osoby, które były w stanie wylegitymo-
wać się uprawnieniami do wykonywania 
tzw. deficytowego zawodu. Ja studiowa-
łem w Lipsku budowę maszyn, ale w Ber-
linie Zachodnim było wielu bezrobotnych 
inżynierów. Poszukiwano natomiast ślu-
sarzy. Przynamniej raz przydało mi się 
na coś szkolenie zawodowe, które trzeba 
było przejść przed rozpoczęciem studiów. 
Tylko uprawnienia do wykonywania za-
wodu ślusarza pozwalały na pobyt w Ber-
linie Zachodnim, a pracę w zakładzie bu-
dowy maszyn udało się szybko znaleźć.

Moi koledzy nazywali mnie z po-
czątku Sachsenscheisse (Saksońskie g...). 
Przyczyną tego niezbyt  życzliwego po-
witania była moja środkowoniemiecka 

wymowa. Saksoński dialekt był wów-
czas w Berlinie, a już zwłaszcza w Ber-
linie Zachodnim, bardzo nielubiany. 
Saksończycy uchodzili wtedy w tym 
,,podwójnym” mieście – obok Amery-
kanów, Brytyjczyków, Francuzów i Ro-
sjan – za ,,piąte mocarstwo okupacyjne”. 
Zbyt wielu pilnych Saksończyków zaj-
mowało bowiem w Berlinie Wschodnim 
wysokie urzędy państwowe lub sprawo-
wało funkcje partyjne. Szczególnie znie-
nawidzony był zaś komunistyczny przy-
wódca, przewodniczący partii SED Wal-
ter Ulbricht z Lipska, którego nosowa, 
saksońska wymowa brzmiała nie tylko 
pospolicie, lecz również śmiesznie. Moja 
wymowa, jak mi się dziś wydaje, szybko 
upodobniła się do żargonu berlińskiego. 
Któż by chciał nosić na dłuższą metę 
przezwisko ,,saksońskie g...”?

,,Mój” zakład znajdował się tuż przy 
granicy. Fabryka i ulica, prowadząca do 
niej, należały do Berlina Zachodniego, 
ale już po drugiej stronie ulicy zaczynał 
się Wschód. Wtedy jednak granica ta nie 
była jeszcze prawdziwą granicą. Po dru-
giej stronie ulicy obowiązywały wpraw-
dzie inne prawa, panował inny ustrój 
i inny światopogląd, ale ludzie po obu 
stronach niewiele się od siebie różnili. 
Wszyscy byli berlińczykami i z reguły 
mogli swobodnie przechodzić przez gra-
nicę, poruszając się między Wschodem 
a Zachodem. Tylko od czasu do czasu 
władze Berlina Wschodniego przeprowa-
dzały kontrole dokumentów w  ważnych 
punktach na granicy lub w wagonach  
S-Bahn. 

Taki ,,uciekinier z Republiki” jak ja, 
który nielegalnie opuścił NRD, musiał 
unikać takich kontroli. Niemal z reguły 
takie osoby wówczas zatrzymywano, po 
czym otrzymywały one wieloletnie wy-
roki więzienia. Mimo to zapuszczałem 
się niekiedy, najczęściej razem z przyja-
ciółmi, do wschodniej części miasta. Nie 
kierowało mną fałszywie pojęte bohater-
stwo, tylko pokusa była zbyt silna. To, co 
dziś może wydawać się opowieścią z dale-
kiego, tajemniczego świata, było wówczas 
dziwaczną rzeczywistością Berlina. Ktoś, 
kto zarabiał w markach zachodnich, był 
wówczas krezusem. Dla niego cena piwa 
w knajpie po wschodniej stronie ulicy sta-
nowiła – w zależności od kursu wymiany 
– zaledwie jedną trzecią, czy nawet jedną 
czwartą ceny, jaką musiał uiścić w knaj-
pie po zachodniej stronie ulicy. My, miesz-
kańcy Berlina  Zachodniego, chodziliśmy 

za grosze do fryzjera po wschodniej stro-
nie, kilkadziesiąt fenigów kosztowały 
nas bilety do opery czy do Berliner En-
semble, a za kilka marek mogliśmy kupo-
wać płyty i książki w państwowych NRD-
-owskich sklepach. W zakresie niektórych 
produktów Berlin Wschodni był rajem 
dla kupujących, podobnie jak bezcłowa 
strefa w porcie. Nie można było tylko dać 
się złapać, kiedy z cennym łupem jechało 
się lub szło piechotą z powrotem do Ber-
lina Zachodniego.

Nie mieliśmy wówczas pojęcia, jak 
długo wschodnioniemieckie państwo bę-
dzie jeszcze pozwalało na taką wyprzedaż 
i jak długo będzie w stanie wytrzymać 
nieustający odpływ ludności, strumień 
uchodźców bowiem płynął nieprzerwa-
nie. Najpóźniej jednak od wiosny 1961 r. 
sprawa ta stała się stałym tematem roz-
mów. W gronie przyjaciół czy kolegów 
odbywały się żywe dyskusje, wyczuwało 
się, że stanie się coś dramatycznego – ale 
mur w poprzek miasta, jak niekiedy przy-
puszczano? Nie, to przekraczało naszą 
wyobraźnię.

Tamtej soboty wróciłem późno do 
domu. Po kilku godzinach wyrwał mnie 
ze snu telefon, dochodziła piąta rano. Była 
to niedziela 13 sierpnia 1961 r. Po drugiej 
stronie drutu przyjaciel nakłaniał mnie 
bardzo zdenerwowanym głosem: „Włącz 
radio RIAS, oni blokują Berlin”! RIAS 
(Rundfunk im amerikanischen Sektor 
– Radio w Sektorze Amerykańskim) był 
wówczas najpopularniejszą rozgłośnią ra-
diową w Berlinie, a ,,oni” – to byli wschod-
nioniemieccy komuniści.

Jakieś poł godzinny później spotkali-
śmy się w pobliżu Bramy Brandenbur-
skiej, tego najbardziej symbolicznego 
miejsca na granicy między Wschodem 
a Zachodem. Dostępu do tej potężnej 
bramy, znajdującej się na terytorium Ber-
lina Wschodniego, bronili już funkcjo-
nariusze straży granicznej i tak zwane 
fabryczne grupy bojowe. Pneumatycz-
nymi młotami żłobili otwory w asfalcie, 
inni wznosili bariery z drutu kolczastego; 
nieco dalej w tyle stały w szyku bojowym 
pojazdy opancerzone. Po zachodniej stro-
nie Bramy Brandenburskiej zgromadziło 
się kilkaset osób; zwracała uwagę panu-
jąca wśród nich cisza.  

 © JOACHIM TRENKNER
 Tłum. HANNA HARTWIG

▪ Tekst ukazał się w „Przeglądzie 
Politycznym” nr  57/58



wylicytuj portret Conrada
Wylicytowaną kwotę przeznaczymy na rozwój Festiwalu Conrada,

którego pomysłodawcą i współorganizatorem, wspólnie z Miastem Kraków 
i KBF, jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.

Dzięki temu zwyciężczyni bądź zwycięzca aukcji
nie tylko stanie się właścicielem cennego dzieła sztuki – portretu najchętniej 

czytanego na świecie pisarza z Polski 
autorstwa krakowskiego artysty transmedialnego Albina Talika 
– lecz również wesprze największy festiwal literacki w Polsce.

Więcej szczegółów 
w następnym wydaniu

„Tygodnika Powszechnego”
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