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Gdy zaproponowano mi napisanie tekstu na konferencję o polskich konotacjach upadku Muru 

Berlińskiego, długo zastanawiałam się nad jego treścią. Jestem z zawodu tłumaczką, 

teoretyzowanie na tematy historyczne nie jest moją dziedziną. Zdecydowałam się zatem 

przedstawić nie coś naukowego, lecz raczej moje własne obserwacje i przemyślenia, obejmujące 

sprawy polskie i niemieckie: wspomnienia i refleksje z okresu "Solidarności" i ze stanu wojennego 

w Polsce oraz z pobytu w Berlinie od końca lat 80-tych do dziś - a więc od epoki Muru do czasów 

zjednoczonego miasta i zjednoczonych Niemiec. Jest to opis najzupełniej subiektywny, bez 

jakichkolwiek pretensji do uogólniania i kompletności. 

 

Kiedy Europejczycy wspominają dziś rewolucje z roku 1989, większość z nich myśli o upadku 

Muru Berlińskiego. W Polsce często zastanawiamy się, czy świat istotnie wie, jaką rolę w 

demontażu imperium sowieckiego odegrała "Solidarność". Bo i cóż z tego, że na obchodach 20 

rocznicy obalenia Muru właśnie Lech Wałęsa przewrócił pierwszą kostkę domina? Spektakularne 

obrazy z Berlina roku 1989 łatwo mogą wyprzeć pamięć o innych wydarzeniach, zwłaszcza gdy nie 

dają się one zredukować do jednego symbolicznego aktu. Dotyczy to na pewno Polski, w której 

walka o wolność stanowiła długi proces. A poza tym - last but not least - styl, w jakim w Polsce 

przez ostatnie lata dyskutowano o przeszłości, w jakimś stopniu zniszczył obraz naszego wkładu w 

demokratyczne przemiany.  

 

Nie jest to oczywiście sprawiedliwe, gdyż na tle eksplozji "Solidarności" przejawy protestu w NRD 

wydają się bardziej niż skromne. Dynamikę wydarzeń widać dopiero na zdjęciach z lata 1989, gdy 

zaczęły się masowe ucieczki i wielotysięczne demonstracje w Lipsku.  

 

O tym, komu ostatecznie należy się laur za obalenie Muru, można by długo dyskutować. Polakom 

czy jednak tym małym enerdowskim grupkom opozycyjnym, które w końcu rozkręciły tysiące 

rodaków? A może Gorbaczowowi i jego pierestrojce? Najbardziej oryginalną odpowiedź na to 

pytanie dał Arnold Vaatz, niegdyś NRD-owski opozycjonista, a dziś poseł CDU. Twierdzi on, że 

wszystko to miało znaczenie drugorzędne: do upadku muru doprowadziły przede wszystkim owe 

cztery miliony obywateli NRD, którzy złożyli podanie o wyjazd.  

 



 

By zrozumieć, co naprawdę wydarzyło się ponad 20 lat temu, trzeba cofnąć się jeszcze dalej. W 

latach 70 w Europie Wschodniej, w tym także w Polsce, dysydenci zdefiniowali zasady uprawiania 

polityki wobec dyktatur. Rzucając im wyzwanie, sformułowali antytezę państwo-społeczeństwo. 

Państwo było zdegenerowane i opresyjne, a sprawujący władzę - zakłamani, zdradzieccy i 

bezbożni. Społeczeństwo za to było czyste i autentyczne. Toteż w Polsce prawdziwi Polacy byli 

opozycyjni, chodzili do kościoła i biedowali, odrzucając intratne propozycje ustawienia się w życiu, 

w państwie totalitarnym zawsze uwikłane we współpracę z bezpieką.   

 

Taki korzystny obraz niejednemu by się spodobał, ale sprawa nie jest taka prosta. Bo też lata PRL 

nie oznaczały bynajmniej nieustannego buntu przeciw narzuconemu systemowi. Same lata 70 to 

dekada względnej liberalizacji. Mimo to były to czasy trudne do wytrzymania, ponieważ była to 

zarazem epoka totalnego cynizmu. W zdemoralizowanej Polsce późnego Gierka partia zatraciła 

jakąkolwiek ideowość. Jej działacze mieli gdzieś Marksa i Lenina, nie pragnęli już nikogo 

przekonywać, że Moskwa jest przyjemniejszym miastem do mieszkania niż Paryż czy Londyn, a 

ciepła oranżada lepszym napojem niż Coca Cola z lodem, interesowało ich tylko utrzymanie 

władzy. Część społeczeństwa - ocenia się, że mniej więcej jedna trzecia - czerpała z tej sytuacji 

profity. Natomiast dla całej prawie reszty PRL był czymś danym, gdzie po prostu trzeba było jakoś 

ułożyć sobie życie, idąc na niezbędne kompromisy. Zwłaszcza fatalna sytuacja mieszkaniowa 

popychała ludzi do działań, na które w innej sytuacji pewnie nigdy by się nie zdecydowali - jak w 

piosence Wojciecha Młynarskiego: "najhardziejszą ugnie głowę budownictwo mieszkaniowe". 

 

Przystosowanie było konieczne także dlatego, że trudno było sobie wyobrazić możliwość innej 

rzeczywistości. Przy tym prawie każdy rozdzielał swe zachowania w sferze publicznej i prywatnej. 

W sferze publicznej - w pracy, w szkole, w obiegu oficjalnym - były pewne tematy, o których się nie 

mówiło. Za to w domu, z rodziną, żyło się w innym świecie. Tak w gruncie rzeczy funkcjonowała 

większość, łącznie z klerem katolickim (w wyborach do Sejmu 90% polskich księży - a więc ludzi, 

którzy już z racji wyznawanego światopoglądu znajdowali się w opozycji wobec komunizmu - 

głosowało tak, jak życzyły sobie władze: bez skreśleń!). A po roku 1976, gdy KOR-owskie 

biuletyny, przynajmniej w Warszawie, były regularnie dostępne, nie było znów tak wielu chętnych, 

żeby je czytać.  

 

I wtedy nastąpił szereg wydarzeń, które w tym kontekście wydają się cudami. Po pierwsze, wybór 

Polaka na papieża. Trzeba to obiektywnie przyznać, niezależnie od tego, czy jest się gorliwym 



 

katolikiem, czy zaprzysięgłym ateistą. W czerwcu 1979 roku Jan Paweł II przyjechał do Polski z 

pierwszą pielgrzymką. Była ona istotna nie tylko z przyczyn ideowych, nie tylko z powodu owych 

wielokrotnie cytowanych profetycznych słów wypowiedzianych w Warszawie. Była ważna także 

dlatego, że dała ludziom – temu milionowi stojącemu na Placu Zwycięstwa – możliwość 

samoorganizacji poza strukturą państwa. Znaleźli się tam oni jako suwerenne, niezależne, a przy 

tym zdyscyplinowane jednostki. A potem podobnie było podczas strajków w sierpniu 1980 roku: ta 

sama spokojna determinacja, nikt nie wybijał szyb, nikt nikogo nie bił. Była to rewolucja nowego 

typu, rozumiana zupełnie inaczej niż zryw ogarniętych amokiem mas. 

 

To jeden z powodów, dla których owe pierwsze 500 dni „Solidarności” przeszły do legendy. Ale nie 

powód jedyny. Trzeba bowiem przypomnieć, że w gdańskiej stoczni nie tylko sformułowano 21 

postulatów, nie tylko zażądano innych norm w życiu publicznym, lecz także – rzecz w Polsce 

niesłychana! – na cały czas trwania strajku wyeliminowano alkohol. Niewiarygodny był przyrost 

ruchu: w ciągu kilku pierwszych tygodni kilkadziesiąt tysięcy, po 3 miesiącach – kilka milionów. 

Przy okazji, na fali ogólnej aktywizacji, powstały inne niezależne organizacje zawodowe czy 

środowiskowe. Wszystko to jawi się dziś jako przestrzeń, gdzie realizowano wspólne ideały i gdzie  

kwitło poczucie bezinteresowności: jej symbolem byli robotnicy przemysłowi strajkujący w obronie 

interesów lekarzy i pielęgniarek, którzy sami strajkować nie mogli.     

 

Program "Solidarności" nie wyczerpywał się jednak w polemice z komunistami. Uruchomiła ona 

proces odejścia od dwójmyślenia: dość tej schizofrenii, nie będziemy mówić jednego publicznie, a 

drugiego prywatnie, nie będziemy udawać, że nie wiemy o niektórych problemach (np. o 

stosunkach polsko-sowieckich). Sformułowano pozytywny program budowania „Rzeczypospolitej 

solidarnej”: solidarności przekraczającej bariery klasowe, światopoglądowe, kulturowe, a nawet 

geograficzne (jak w apelu do narodów Europy Wschodniej). W swym głównym nurcie ruch 

podkreślał tradycje narodowe, lecz rozumiane w taki sposób, że służyło to także dowartościowaniu 

innych. Bardzo wcześnie ludzie "Solidarności" powiedzieli, iż Niemcy mają prawo do zjednoczenia. 

Powiedzieli to wtedy, gdy wydawało się to jeszcze kompletną mrzonką.  

 

Czasy pierwszej "Solidarności" są znaczące także ze względu na sojusz różnych warstw 

społecznych. Ten sojusz był jak z pozytywistycznej idylli. Warstwa oświecona, czyli inteligencja, 

uczyła lud, jak organizować się w ramach związkowych i samorządowych, wspomagała go swą 

wiedzą i przyjaźnią, realizując takie wartości jak kult wiedzy i nauki, wytrwałość, fachowość, 



 

szczere przejęcie się własną misją. Lud jawił się jako prawy, wierny, a na dodatek piękny i 

szlachetny w swej prostocie, wdzięczny za każdą pomoc, a gdy trzeba - odważny. 

 

Stan wojenny zdusił to wszystko, ale tylko częściowo. "Solidarność" - choć w radykalnie 

niekorzystnych warunkach – przeżyła, czego dowodem był w roku 1988 Okrągły Stół.  

 

Dla mnie osobiście stan wojenny był zaskoczeniem - podobnie jak i odkrycie, że byłam dla 

wojskowego rządu na tyle groźna, by objąć mnie postanowieniem o internowaniu. Najpierw trafiłam 

do więzienia w Olszynce Grochowskiej. Najbardziej brutalnych represji z lat 80-tych, a już na 

pewno tego lekkiego w sumie aresztu nie można porównywać z tym, co było w czasach 

stalinowskiej dyktatury. Mimo to internowanie do przyjemności nie należało. Dlatego tak ważne 

były wszelkie oznaki wsparcia z zewnątrz. Pamiętam, że wkrótce przyjechała do nas do więzienia 

Kalina Jędrusik, która na bramie wykłócała się tak długo i tak głośno, aż została wpuszczona z 

paczkami zawierającymi jakże potrzebną ciepłą odzież i artykuły higieniczne. W Wigilię, gdy było 

nam szczególnie smutno, słyszałyśmy, jak maszyniści pociągów przejeżdżających przez Olszynkę 

Grochowską pozdrawiają nas specjalnym sygnałem. W Nowy Rok natomiast niespodzianką były 

odwiedziny prymasa Józefa Glempa.  

 

W połowie stycznia przewieziono nas do ośrodka odosobnienia w Gołdapi. Najpierw była długa 

podróż milicyjnymi "sukami" i postoje na komendach w Ełku i Suwałkach. Potem znalazłyśmy się w 

okazałym budynku w środku ośnieżonego lasu: w domu wczasowym Komitetu Radia i Telewizji. W 

porownaniu z celami więziennymi pokoje byly komfortowe. Te dobre warunki miały, rzecz jasna, cel 

propagandowy: do Gołdapi przywożono regularnie zagranicznych dziennikarzy i delegacje 

Czerwonego Krzyża, by pokazać im, jak żyją internowani. My podlegałyśmy jednak nadal 

regulaminowi więziennemu, byłyśmy nękane rewizjami i przesłuchaniami. Ale dla mnie osobiście 

najbardziej dołujące przeżycie z tego okresu miało miejsce poza ośrodkiem: gdy strażniczka 

zawiozła mnie do lekarza do Gołdapi. Było styczniowe popołudnie, robiło się ciemno, paliło się 

niewiele latarń - takim bardzo słabym, oszczędnościowym światłem. W tym półmroku widać było 

szare, ponure miasto, błoto na ulicach, upiornie puste sklepy, a w tym wszystkim przemykających 

jakby ukradkiem nielicznych ludzi. Widok ten był wyjątkowo przygnębiający, zwłaszcza gdy miało 

się jeszcze przed oczami ożywione ulice Warszawy podczas karnawału "Solidarności".     

 

W ogóle internowanie i stan wojenny wspominam jako wydarzenie z jednej strony dramatyczne, z 



 

drugiej zaś niebywale groteskowe. W pamięci mam iście surrealistyczne epizody: strażniczka w 

Olszynce Grochowskiej, czytająca nam więzienny regulamin i z trudem zachowująca powagę; 

uwięzienie w domu wczasowym, znanym niektórym internowanym z wcześniejszych pobytów 

urlopowych; pilnujący nas uzbrojeni żołnierze, którym w mroźne noce spuszczałyśmy przez okna 

na sznurku słoiki z gorącą kawą. Było w tym coś nierealnego, poczucie, że żyjemy w jakiejś 

pomyłce, w fałszywej rzeczywistości, która lada chwila pęknie niczym bańka mydlana. I myślę, że 

to przeświadczenie pozwoliło mi przetrwać siedem miesięcy internowania w jako tako dobrym 

stanie.  

 

Potem wielu z nas komunistyczne władze skutecznie przeszkadzały w powrocie do normalnego 

życia. Niektórym uniemożliwiono ukończenie studiów czy pracę zawodową. Trudno także pogodzić 

się z tym, że w czasach wywalczonej przez siebie wolności sporo tych zaangażowanych kobiet 

znalazło się poza głównym nurtem polityki. Ale były sprawy bardziej bolesne. W rozmaitych 

oficjalnych laudacjach dla kobiet zaangażowanych w opozycji czy w "Solidarności" podkreśla się 

stale, że wykonywały te same zadania co mężczyźni i płaciły podobną cenę. To niezupełnie tak, w 

przypadku kobiet cena bywała wyższa: rozpad małżeństwa lub rodziny. Bo o ile było jasne, że 

żona aresztowanego opozycjonisty ma do spełnienia rolę towarzyszki walki i pracy, dającej 

wsparcie, o tyle od mężów opozycjonistek nikt poświęceń nie oczekiwał i wydawało się niejako 

naturalne, że po pewnym czasie tracili cierpliwość i znajdywali sobie nowe partnerki, o odmiennych 

zainteresowaniach i mniej zdecydowanych poglądach. Temat tego - mówiąc współczesnym 

językiem feministycznym - nierównego statusu nie był jednak wtedy podejmowany. Bo też 

"Solidarność", walcząc z zakłamaniem na poziomie politycznym, nie tykała wielu innych 

społecznych tabu, nader dotkliwych dla kobiet, jak np. przemoc domowa czy problemy życia 

rodzinnego, kłócące się z sielankową wizją.   

 

       * 

 

Pod koniec roku 1987 wyjechałam na studia do Berlina Zachodniego. Ten chwilowy wyjazd 

ostatecznie zmienił się w emigrację. Z drugiej strony bronię się przed tym określeniem, gdyż 

niezupełnie oddaje ono sytuację. Polska była stale blisko, na wyciągnięcie ręki, a odkąd znikły 

ograniczenia paszportowo-wizowe, spędzam tam mniej więcej jedną czwartą roku, tak z powodów 

prywatnych, jak i zawodowych.  

 



 

Wtedy jednak, w grudniu 1987 roku, gdy znalazłam się w Berlinie Zachodnim, największym 

szokiem było nie upajające powietrze wolności, nie bogato zaopatrzone sklepy, lecz rzeczy jeszcze 

bardziej prozaiczne: chodniki bez dziur oraz punktualna i sprawna komunikacja. W tej sytuacji w 

środku zimy nawet mróz był łatwiejszy do zniesienia, a śnieg wydawał się bielszy. Mur stał jeszcze 

w najlepsze i nic nie zapowiadało, że wkrótce go nie będzie. Po obu jego stronach były dwa 

kompletne, samodzielne miasta. Tylko raz przemknęła mi przez głowę absurdalna myśl, jakiż to 

moloch by powstał, gdyby obie części kiedyś się połączyły.  

 

Z pięter domów po zachodniej stronie, które z Murem sąsiadowały, widać było nocą łunę 

reflektorów, wieżyczki obserwacyjne, zasieki i uzbrojone patrole. Mur rozbijał naturalną 

rzeczywistość, fizyczna bliskość Berlina Wschodniego kontrastowała z jego politycznym 

oddaleniem. Zatelefonowanie do znajomej za Murem było przedsięwzięciem znacznie 

trudniejszym niż rozmowa z Ameryką. Jadąc metrem mijało się nieczynne stacje po stronie 

wschodniej: na peronach leżały porzucone bilety i zużyte opakowania, poza tym było pusto, 

zupełnie jak gdyby obecnych tam ludzi jakiś nagły kataklizm zaskoczył, wymiótł niczym bomba 

neutronowa. Na tych stacjach pociągi zawsze zwalniały - jak mówiono, by w razie czego mogły się 

zatrzymać, gdyby komuś udało się tam dostać. Pomnik w pobliżu lotniska Tempelhof 

dokumentował niezwykły i jedyny w swoim rodzaju akt solidarności Zachodu: most powietrzny, 

dzięki któremu podczas blokady miasta w roku 1961 skutecznie obroniono ten wyjątek w świecie 

radzieckiej dominacji. A przejście graniczne Checkpoint Charlie, gdzie w tym samym czasie stanęły 

naprzeciw siebie, lufa w lufę, czołgi niegdysiejszych aliantów, uświadamiało, jak cienka była w 

Berlinie granica między wojną zimną a gorącą. Nota bene właśnie na Checkpoint Charlie, na 

ścianie jednej z kamienic, doskonale widocznej po drugiej stronie Muru, przez całe lata drażnił 

wschodnioniemieckich strażników wielki napis „Solidarność’”.  

 

W latach 60-tych Witold Gombrowicz pisał: "Berlin Zachodni to błyskotka o amerykańskim profilu z 

pulsującymi, mrugającymi i oślepiającymi neonami. Na wschód od Muru panują ciemności aż po 

Władywostok". Nic dodać, nic ująć, miasto było witryną zachodniej prosperity najbliżej granicy z 

siermiężną Rosją. Było także - mimo swej wielkości - przejrzyste i na swój sposób przytulne. Bo 

też Mur nie tylko otaczał więzienie, jakim stało się NRD, lecz także, paradoksalnie, zdawał się 

chronić wyspę wolności przed tamtą rzeczywistością. Gdyby go porównać z innymi murami 

znanymi z historii, był tyleż Ścianą Płaczu co Murem Chińskim, broniącym cywilizacji przed 

zalewem barbarzyństwa. A gdy w końcu padł, to jak mur Jerycha - w ciągu jednego dnia. 



 

 

W Berlinie Zachodnim żyło się nieźle dzięki hojnym subwencjom z Bonn. Mieszkańcy uchodzili za 

tolerancyjnych, przypisywano im otwartość na świat i przychylność dla indywidualizmu oraz 

bardziej wyostrzoną świadomość: że postrzegali więcej niż ich rodacy na Zachodzie. Toteż nie 

przypadkiem właśnie to miasto stało się najpierw centrum rewolty roku 1968, a potem 

alternatywnego stylu życia. W Berlinie Zachodnim noce zaczynały się szybko i kończyły późno, był 

europejskim Big Apple, które nigdy nie śpi. Był także potęgą kulturalną, zarówno w odniesieniu do 

sztuki klasycznej, jak i przede wszystkim awangardy. Ekscentryczne formacje artystyczne bowiem 

potrafiły wyjątkowo trafnie oddać atmosferę tej zamkniętej metropolii: miasta na wariackich 

papierach, odczuwającego stale niepokój o własne przetrwanie.  

 

W czerwcu roku 1989 Polacy dali znać reszcie demoludów, że komunizm można obalić za pomocą 

kartki do głosowania. Ale w samym Berlinie forpoczta polskich przemian pojawiła się wcześniej, bo 

już w roku 1988: pod postacią ulicznych handlarzy. Po zniesieniu obowiązku wiz masowo 

handlowali oni na położonym nieopodal Filharmonii tzw. Polenmarkt, budując mozolnie podstawy 

nowej, kapitalistycznej już egzystencji. Ci handlarze byli często krytykowani, także przez ludzi 

opozycji. A przecież ich działalność to również był protest, wyraz niezgody na biedę i brak 

perspektyw. Tę atmosferę wokół Polenmarkt doskonale oddawała popularna wtedy piosenka 

zespołu Big Cyc: 

 

Jakaś karafka, stary zegarek 

Trzeba zarobić te parę marek 

Renta, stypendium, wyżyć się nie da 

Tu kupisz, tam sprzedasz, nie weźmie cię bieda. 

 

Berlin Zachodni, Berlin Zachodni  

Tu Polak stoi co drugi chodnik  

Za każdym rogiem czai się Turek 

Sprzedasz mu wszystko, tylko nie skórę. 

 

Nasza bieda nas rozgrzesza 

Polski handel, Trzecia Rzesza /.../ 

 



 

Pilsnera wypić trzema łykami 

Opylić fajki, kupić salami 

Gdy Polizei, to dawać chodu 

Wrócisz do kraju, będziesz do przodu 

Bo tu w dzień jeden zarobisz tyle  

Co górnik w miesiąc w trudzie i pyle. 

 

* 

 

Pamiętnego 9 listopada obchodziliśmy urodziny koleżanki z akademika. Siedząc wieczorem w 

zacisznej włoskiej restauracji w dzielnicy Wannsee, nie mieliśmy pojęcia, co się stało. Po powrocie 

do akademika późną nocą wszyscy niezwłocznie udaliśmy się na spoczynek, ignorując sensacyjne 

opowieści sąsiadki z piętra. Dopiero rankiem okazało się, co przespaliśmy: oto berlińczycy zmienili 

świat nie ruszając się z miasta, a tylko robiąc dziurę w Murze. Tę dziurę zresztą wkrótce 

własnoręcznie powiększyłam, gdy udałam się pod Mur z młotkiem i odłupałam kawałek 

pomalowany na zielono. Tak więc również z moim skromnym udziałem rozpoczął się - najpierw 

amatorski, potem fachowy - demontaż Muru i zamknęła się lista jego ofiar. A co by było, gdyby 

wtedy Muru nie obalono, gdyby podczas owej konferencji prasowej włoski dziennikarz nie zadał 

słynnego pytania, a Günter Schabowski był bardziej powściągliwy w mowie? W ciągu Jesieni 

Ludów upadały po kolei, jeden po drugim, reżimy komunistyczne, ale jest możliwe, że NRD długo 

jeszcze opierałaby się przemianom, że przez lata byłaby politycznym skansenem - na 

podobieństwo Białorusi, ale nieporównanie bardziej groźnym.  

 

Tak czy owak po tym 9 listopada i w ogóle po roku 1989 znaleźliśmy się w diametralnie odmiennej 

rzeczywistości, bardzo często niezgodnej z oczekiwaniami. Po 20 latach można już wyciągnąć 

wnioski i aż się prosi, by porównać lekcję polską i niemiecką.  

 

Jeżeli chodzi o Polskę, to od roku 1989 mamy niepodległość, panuje u nas demokracja i wolność.  

Polska należy do NATO i do Unii Europejskiej, może uczestniczyć w światowej gospodarce i 

rozwoju. Minione dwudziestolecie to okres, w którym po raz pierwszy od lat mamy bezpieczne 

granice. Można więc powiedzieć, że "Solidarność” wygrała.  

 

Ale w to epokowe zwycięstwo wpisana jest wielka porażka. Bo jako ruch społeczny i związek 



 

zawodowy "Solidarność" przegrała. 30 lat po Sierpniu sytuacja społeczna jest w dużej mierze 

antytezą nadziei, jakie żywili ludzie zaangażowani w tamtą zmianę.  

 

Miało być solidarne i równe społeczeństwo – jest rozwarstwienie i bieda. Miała być samorządność i 

aktywność społeczna - jest słabe uczestnictwo w instytucjach społeczeństwa obywatelskiego. 

Zapowiadano społeczną gospodarkę rynkową - a tymczasem dominuje ideologia neoliberalna w 

dość prostackiej wersji: z naiwną wiarą w rynek, z instalowaniem go także tam, gdzie się nie 

sprawdza lub wymaga ścisłej regulacji. Mówi się, że w roku 1989 każdy miał swoją szansę i jedni 

ją wykorzystali, a drudzy nie. Otóż nie jest to prawdą, bo wielu takiej szansy nigdy nie miało i mieć 

nie mogło. W solidarnej wspólnocie zadaniem wygrywających jest zainteresowanie się losem tych 

drugich. Tymczasem nie powstał żaden większy ruch społeczny na rzecz wyrównywania szans. 

 

Po roku 1989 „Solidarność” przemieniła się w konfesyjną, prawicową organizację polityczną. Wielu 

opozycjonistów weszło w skład władz państwowych, a znanemu powszechnie uwłaszczaniu 

nomenklatury, czyli przejmowaniu najbardziej atrakcyjnych zakładów pracy przez partyjnych 

dyrektorów, towarzyszyło uwłaszczanie niektórych elit związkowych, także z „Solidarności”, oraz 

walka o przywileje. Przykładem może być zaciekła batalia toczona przez działaczy związków 

górniczych o uznanie ich pracy w związku za równie ciężką co praca pod ziemią, co dawałoby im 

szczególne uprawnienia emerytalne.  

                                                 
 

Symbol "Solidarności" bywa dziś nadużywany w walce o zachowanie przywilejów wlasnej grupy 

zawodowej - gdy na przykład posługują się nim demostrujący robotnicy, którzy przy okazji 

demolują miasto. Chociaż bojowość związków zawodowych bardziej byłaby potrzebna tam, gdzie 

istotnie łamane są prawa pracownika (co ma miejsce chociażby w osławionych hipermarketach).   

 

Za tę porażkę można winić albo rozmaite okoliczności zewnętrzne (przede wszystkim stan 

wojenny, który rozbił pierwotną siłę ruchu) albo jakiś błąd w założeniach. I w tym chyba leży 

problem. W latach 80-tych lansowano pogląd, że istnieje gotowy fundament, na jakim można się 

oprzeć, dokonując koniecznych przemian: dobre z natury, połączone w jedność społeczeństwo. 

Nie istnieją w nim różnice mogące prowadzić do sporu, bo przecież opiera się ono na moralności i 

cnotach, a nie na podziale bogactwa i władzy. Póki walka trwała, konflikty można było ignorować, 

ale po 1989 r. nic nie mogło zahamować ich ujawnienia. Do głosu doszedł wolny naród, wielość 



 

podmiotów, których interesy często stały w skrajnej sprzeczności. I tu "Solidarność" okazała się 

całkowicie bezradna. Oczekiwania co do jedności powodowały rozczarowanie i wycofywanie się 

ludzi z wszelkich wspólnotowych projektów – jeśli wspólnota nie może być doskonałą jednością, to 

niech nie będzie jej wcale. Natomiast wymiar praktyczny i lokalny solidarności, np. 

odpowiedzialność za najbliższe otoczenie, nie doczekał się w ciągu minionych dwóch dekad dobrej 

podbudowy.   

 

Ostatnim gwoździem do trumny "Solidarności" było przekształcenie jej w mit, w pomnik, co na 

dobre odcięło ją od współczesnych wyzwań. Skoro zrobiła swoje - obaliła wszak komunizm - niech 

sobie stoi na postumencie. A póki tam stoi, cały utopijny (w najlepszym tego słowa znaczeniu) 

ładunek zawarty w jej tradycji służy usprawiedliwieniu obecnej sytuacji, w tym także obecnych 

niesprawiedliwości. A jest ich niemało, bo od zawsze były także i u nas "rachunki krzywd" różne od 

tych wywodzących się z totalitarnego państwa, np. kwestie związane z płcią. Zbywano je w 

najlepszym razie wzruszeniem ramion, jako niepoważne wobec prawdziwej walki o wolność. 

Jedynym celem było wyzwolenie od komunizmu. A skoro komunizm upadł, to teraz nie ma się już 

czego domagać.

 

Interesujące wnioski wynikają także z doświadczeń niemieckich. Kto dziś przyjedzie do Niemiec w 

ogóle, a do Berlina w szczególności, zauważy swoisty renesans NRD - począwszy od artefaktów 

po lokale nawiązujące stylem do minionej epoki. Reklamuje się nostalgiczne imprezy, np. rejsy po 

Bałtyku, urozmaicone występami enerdowskich zespołów rockowych i pokazami enerdowskiej 

mody. Entuzjazm wywołują  trabanty, organizowane są specjalne wycieczki, by przejechać się tym 

samochodem, zwiedzając pokomunistyczne blokowiska. W samym Berlinie Mur stał się jedną z 

atrakcji turystycznych, podobnie jak wędrówki jego szlakiem i pamiątki po nim (przy Unter den 

Linden duże kolorowe kawałki muru kosztują od 400 do 1500 euro za sztukę). Mur oferowany jest 

także w formie niezliczonych gadżetów (ostatnio jako przycisk do papieru i jako materac).  

 

Obok tych raczej nieszkodliwych tęsknot pojawiają się inne, znacznie groźniejsze: gdyby RFN była 

państwem mniej stabilnym, można by nawet żywić obawy, że hydrze odrasta łeb. Oto bowiem 

dawni komuniści spotykają się na uroczystościach, Margot Honecker mówi o roku 1989 jako o 

zdradzie, a byli funkcjonariusze Stasi zakładają stowarzyszenia i organizują demonstracje, 

domagając się uznania i lepszego traktowania. Z wydanych w ostatnich latach książek byłych 

oficerów tych służb można by utworzyć sporą bibliotekę. Wszyscy ci ludzie są dumni ze swej pracy 



 

i twierdzą, że walczą o prawdę historyczną. Snują opowieść o NRD jako o szczęśliwym kraju, w 

którym panowała sprawiedliwość, a społeczeństwo było zadowolone i kochało swych przywódców.  

 

To jest oczywiście margines, ale takie poglądy, w wersji mniej radykalnej, nie należą do rzadkości. 

Rok temu satyryk niemiecki Martin Sonneborn nakręcił film dokumentalny "Heimatkunde". Reżyser 

wędrował wzdłuż dawnego Muru i rozmawiał z napotkanymi osobami. Z tych rozmów wynika, że 

wielu ludziom na Wschodzie upadek Muru kojarzy się z załamaniem gospodarczym i masowym 

bezrobociem, co skłania niektórych do marzeń o powrocie NRD. Wielu rozmówców nie kryje 

niechęci do demokratycznych rządów i narzeka, że w 20 lat po upadku Muru życie w nowych 

landach wciąż nie osiągnęło zachodnich standardów. Są sfrustrowani z powodu braku uznania dla 

ich życiowego dorobku i przekonani, że oficjalnie propagowany obraz byłej NRD jest zbyt 

jednostronny. Młodzi Ossis, znający przeszłość jedynie z opowiadań rodziców, mówią, że za 

Honeckera wcale nie było tak źle, i mają kłopoty z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, w której 

części Niemiec przed rokiem 1989 panowała dyktatura. Jeden z rozmówców wyjaśnia, że 

Niemców z Zachodu rozpoznaje po tym, iż są aroganccy i zarozumiali.  

 

Ci aroganccy i zarozumiali Wessis również wygłaszają sceptyczne uwagi. Nie mówią już o 

braciach i siostrach ze Wschodu, lecz o lamentujących Ossis. Na szybką rewizję tych uprzedzeń 

nie ma raczej widoków, bo niemal połowa z nich nigdy nie pofatygowała się, by odwiedzić  

wschodnią część kraju. W uboższych rejonach Niemiec zachodnich z nostalgią wspomina się 

Republikę Bońską, którą poświęcono na ołtarzu zjednoczenia, a w której żyło się dostatnio, 

bezpiecznie i dużo radośniej niż w dzisiejszych Niemczech.   

 

W stolicy Niemiec także czuje się ten konflikt. Przez całe dziesięciolecia Berlin uosabiał walkę 

między systemami - i ta konfrontacja trwa nadal, aktualnie z wynikiem na niekorzyść Zachodu. W 

niektórych zachodnich dzielnicach bezrobocie jest obecnie wyższe niż we wschodnich. Wszelkie 

znaczące inwestycje realizowane są we wschodniej części lub na terenie dawnego Muru. W 

Berlinie Zachodnim dworzec Zoo i ulica Kurfürstendamm utraciły pozycję niekwestionowanego 

centrum. Planowane jest zamknięcie teatrów w zachodniej części, a tamtejsze dzielnice 

alternatywne ulegają degradacji. Całe życie kulturalne przenosi się na Wschód, do dzielnic 

Prezlauer Berg, Friedrichshain i Mitte (złośliwi mówią, że w dzielnicy Mitte jest dziś więcej galerii 

sztuki niż koszy na śmieci). W części wschodniej ostatnio odnowiono wielkie gmachy muzealne, 

tam też powstał nowy, futurystyczny Plac Poczdamski, a niedaleko od niego zbudowano 



 

monumentalny pomnik Holokaustu. Wyremontowana została aleja Unter den Linden oraz ulica 

Friedrichstrasse, okolice Gendarmenmarkt i Alexanderplatz. Po stronie wschodniej powstał 

Hauptbahnhof, największy i najnowocześniejszy dworzec w Europie. Właśnie te miejsca uznawane 

są dziś za serce Berlina. A pruski budynek Reichstagu, przykryty nowoczesną szklaną kopułą, stał 

się symbolem prawdziwej demokracji: jego przezroczysty dach wyraża transparentność polityki, a 

ludzie, przechadzając się po galeriach, wysoko nad politykami, dosłownie demonstrują swe 

zwierzchnictwo nad władzą, która ma im służyć.  

 

Zjednoczona wokół jednej idei wspólnota, której istnienie zaklinano w Polsce, nie ma racji bytu 

także i w Niemczech. Po krótkiej euforii roku 1989 Niemcy ze Wschodu i Zachodu uświadomili 

sobie, jak wiele ich dzieli. Gdy uważnie przyjrzeć się berlińczykom, można zauważyć, że ci z 

Zachodu inaczej się zachowują, inaczej są ubrani, używają innych zwrotów. A ci ze Wschodu 

uparcie trwają przy swoich wartościach i przy swoim stylu życia. Nie pozwolili zlikwidować u siebie 

tramwajów, nie czytają zachodnich gazet, nie chcą nawet jeść pieczywa z Zachodu, bo wolą swoje.  

 

Jaki jest morał z tego utrzymującego się pęknięcia na Wschód i Zachód? Przede wszystkim taki, 

że niemieckie problemy z przeszłością to nie tylko wypędzenia. Doświadczenie Berlina pokazuje w 

małej skali, niczym w laboratorium, jak wielkie różnice powstały wskutek długotrwałego podziału 

kontynentu - w mentalności, postawach, sposobie myślenia i odczuwania. Nie wystarczy wycofać 

czołgi i znieść system przemocy, by to wszystko znikło. W Berlinie czyni się duże wysiłki w celu 

zniwelowania różnic, a mimo to miasto pewnie długo jeszcze będzie ponosić konsekwencje swego 

wyjątkowego losu. Bo jeżeli rację miała Hannah Arendt - która, definiując pojęcie greckiej polis, za 

jej główną cechę uznała nie infrastrukturę, ale ludzi działających wspólnie na pewnej przestrzeni i 

związki między nimi - to nasuwa się pesymistyczny wniosek, że być może Berlin stanie się 

naprawdę jednym organizmem dopiero wtedy, gdy umrą wszyscy ci, którzy pamiętają Mur.  

 

* 

 

Dzisiejszy Berlin jest miastem kosmopolitycznym. Obok wielu innych nacji żyje w nim około 100 

tysięcy Polaków. Ich obecność w mieście jest zauważalna tak w sensie pozytywnym, jak i 

negatywnym. Dobrze wypadają polskie firmy, gorzej jest z reprezentacją oficjalną. W najlepszym 

miejscu Berlina, w samym sąsiedztwie Bramy Brandenburskiej od jakiegoś czasu straszy 

zniszczony i nieużywany budynek polskiej ambasady, służący aktualnie za wieszak na polityczne 



 

bannery. Pokazywane w takim kontekście obrazy heroicznej przeszłości - Solidarności i wyborów 4 

czerwca - wywołują w naszych rodakach irytację, a niemieckich obserwatorów skłaniają do 

refleksji, że Polacy to tacy ludzie, którzy może i umieją obalać imperia, ale nie potrafią rozebrać 

kompromitującej rudery i zbudować nowej siedziby, godnej dużego europejskiego narodu.   

 

Biorąc pod uwagę sporą liczebność grupy polskiej, można by oczekiwać, że w Berlinie istnieje silny 

sektor polskich organizacji. Niestety tak nie jest, generalnie kondycja polskich organizacji w 

Niemczech nie jest dobra. Niski jest poziom profesjonalizacji, podobnie jak umiejętność współpracy 

z niemieckimi partnerami. A nie trzeba chyba powtarzać, jak bardzo jest to ważne: Berlin od 

granicy z Polską dzieli zaledwie kilkadziesiąt kilometrów, Warszawa jest najbliższą Berlinowi 

stolicą, lecz przy braku autentycznych kontaktów może to pozostać tylko prawdą geografii, a nie 

polityki. W tej sytuacji doświadczenie pokazuje, że najlepiej funkcjonują stowarzyszenia mieszane: 

Polacy i Niemcy zainteresowani Polską. I taka jest właśnie kobieca organizacja, której od pół roku 

mam przyjemność przewodniczyć: Fraueninitiative Berlin-Warschau.  

 

Aktualnie jest nas 28, głównie Niemek, przedstawicielek różnych grup wiekowych i zawodowych.  

Łączy nas zainteresowanie Polską. Spotkania z nią miały miejsce dla niektórych już w 

dzieciństwie, dla innych w późniejszym wieku lub po roku 1989. Historia stowarzyszenia odbija w 

sobie historię Polski i Niemiec ostatnich dziesięcioleci. Jesienią 1990 roku mieszkanka Berlina, 

Christa Vielhauer, zorganizowała wykład polskiej socjolożki Grażyny Firlit-Fesnak. Wykład nosił 

tytuł "Kobieta jako obiekt manipulacji. Rola polskiej kobiety w rodzinie, w zawodzie i w 

społeczeństwie". Słuchaczki tego wykładu uświadomiły sobie, jak ograniczona jest ich wiedza o 

kraju, który po upadku Muru znalazł się tak blisko Berlina, i jak bardzo stosunki polsko-niemieckie 

obciążone są stereotypami. Doszły także do wniosku, że jedynie bezpośrednie spotkania mogą 

zmienić ten stan rzeczy i zaowocować prawdziwymi kontaktami. W październiku 1991 roku 18 

kobiet z Berlina po raz pierwszy pojechało do Warszawy, gdzie spotkały się z polskimi 

organizacjami kobiecymi. By zapewnić finansowanie takich spotkań, w listopadzie 1992 roku w 

Berlinie założono i oficjalnie zarejestrowano stowarzyszenie Fraueninitiative Berlin-Warschau.   

 

Pierwszym punktem współpracy z Polkami była pomoc społeczna, głównie transporty ubrań (dziś 

takich działań już nie prowadzimy, bo w Polsce potrzeby są inne). Od 1995 roku stowarzyszenie 

corocznie organizuje w semestrze zimowym cykl wykładów z udziałem referentów z Polski i  

Niemiec: wykłady dotyczą historii i kultury polskiej, stosunków polsko-niemieckich i zagadnień 



 

społecznych. W lecie organizowane są podróże do różnych zakątków Polski. Realizujemy także 

projekty wydawnicze, jak np. dwujęzyczna książka "Zbliżenia" - teksty napisane przez członkinie 

Fraueninitiative i przedstawicielki zaprzyjaźnionych organizacji z Polski.  

 

Wraz z polskimi partnerami organizujemy seminaria na temat szeroko pojętej polityki kobiecej (np. 

ostatnio dwa o polityce równego statusu w obu krajach). W zeszłym roku zrealizowałyśmy projekt 

pod nazwą "Herstoria - pamięć kobiet": o deportacjach polskiej i niemieckiej ludności cywilnej 

podczas i po II wojnie światowej. Uznałyśmy bowiem, że to temat zbyt ważny, by pozostawić go 

osobom pokroju Eriki Steinbach. Celem było pokazanie tych wydarzeń z perspektywy kobiet, a 

także zapoznanie publiczności niemieckiej z niestety mało znaną w Niemczech kwestią wypędzeń 

Polaków. W ramach projektu zostały zebrane relacje Polek i Niemek, a zebrany materiał 

opracowany i wydany w wersji dwujęzycznej na płytach DVD.   

 

Szczególnym punktem w naszej działalności są Sosny. Jest to miejscowość w powiecie 

gorzowskim, w okolicach miasta Witnica, położona malowniczo wśród terenów leśnych i jezior. 

Składa się z dawnego zespołu pałacowo-parkowego: zabudowań folwarcznych, klasycystycznego 

pałacu oraz parku dworskiego. Do 1945 roku Sosny nosiły nazwę Charlottenhof i należały do 

rodziny von Klitzing. Było to także miejsce urodzenia jednej z członkiń naszej organizacji, Annemy 

von Klitzing. Po ucieczce z Charlottenhof w roku 1945 w wieku 12 lat zobaczyła ponownie swe 

rodzinne strony dopiero w roku 1976. Nie została jednak wtedy dobrze przyjęta: ludzie mieszkający 

w Sosnach bali się wpuścić ją do środka. Potem przyjeżdżała tam jeszcze kilkakrotnie, ale za 

każdym razem mogła na dom swego dzieciństwa tylko popatrzeć z daleka. W roku 1999 

dowiedziała się, że Sosny kupiła Joanna Marciniak, Polka z Wrocławia, która y ogromnym 

zaangażowaniem zajęła się ratowaniem zniszczonych budowli. Dawna i obecna właścicielka 

Sosen spotkały się i zaprzyjaźniły, a Joanna, aktualnie również członkini naszego stowarzyszenia, 

dała Annemie drugie klucze do dworu jej dzieciństwa. Przy renowacji budynków w Sosnach 

pracowali razem wolontariusze z Polski i Niemiec. W miejscowości tej organizujemy - wspierając 

założone tam niedawno lokalne stowarzyszenie - warsztaty, koncerty i imprezy dla dzieci. Stwarza 

to liczne okazje do kontaktów polsko-niemieckich i pozwala stwierdzić, że młodsze pokolenia nie 

zwracają uwagi na resentymenty. Dla nich liczy się wzajemna sympatia, czasem pragmatyzm, ale 

historia znacznie mniej. 

 

* 



 

 

Nadałam temu wystąpieniu tytuł "Gdy padają mury". Muru Berlińskiego wprawdzie już nie ma, ale  

między Polską a Niemcami, a także w Europie w różnych miejscach nadal istnieją mury w 

głowach, mury ekonomiczne, mury między starą a nową Europą. O nich mówi się stosunkowo 

często. Dlatego chciałabym przypomnieć, że w kilku miejscach na świecie wznoszą się nadal nie 

metaforyczne, lecz jak najbardziej dosłowne mury. Jak choćby ten w Izraelu, odgradzający strefę 

Gazy, czy mur w Nikozji, między grecką i turecką połową tej bądź co bądź europejskiej stolicy. 

Napięcia polityczne w obu tych regionach nie pozwalają niestety liczyć na szybkie usunięcie owej  

betonowej hańby. Ale przecież i w przypadku Muru Berlińskiego nie oczekiwano szybkiego końca, 

a niektórzy nawet w roku 1989 zarzekali się, że pozostanie jeszcze przez 100 lat...  

 

Byłoby szczęściem dla świata, gdybyśmy tak samo pomylili się w odniesieniu do Cypru i Bliskiego 

Wschodu.  


