
Najlepiej pamiętali lokale: „Ty, Fra-
nek, nie zapomnę, jak urwa³eś firan-
kę, no, wiesz, gdzie ta pyzata kelnerka 
by³a, namawia³eś j¹, żeby jecha³a z na-
mi, niez³e flaki tam mieli, tylko po-
posadzkę w kiblu trochę za tward¹. I 
wyblak³a by³a... - Kto, kelnerka?  - Nie, 
ta posadzka. Gdzie to by³o?”
  Kilkanaście lat później Goc zaczął
szaleć w Metpolu. Denerwowa³y go 
paniusie z biura siedz¹ce jak kwoki
na grzędach, gonienie planu pod ko-
niec miesi¹ca, przepuszczanie bubli 
przez kontrolę, dyrektor trzęs¹cy port-
kami przed sekretarzami wszystkich 
szczebli, od zak³adowego poczynaj¹c. 
Z czsem zaczę³o go wkurzać wszyst-
ko.
- Co jest, do kurwy nędzy, żeby nie 
by³o miejsca w fabryce dla wszystkich 
absolwentów przyzak³adowej szko-
³y?! Na co ten ca³y socjal! Jedni bez
przerwy po sanatoriach jeżdż¹, a dru-
gim na odprawę się sk¹pi, chociaż plan 
gonili z wywieszonymi jęzorami mie-
si¹c w miesi¹c! 
  A gdy zaczę³y się wyd³użać kolejki
Goc krzycza³: 
- Żeby wreszcie raz to wszystko szlag 
trafi³! Syn na egzaminy do Warszawy 
jedzie, cz³owiek godzinę w kolejce 
stoi, żeby kupić trochę szynki na ka-
napki, w końcu dostaje konserwę 
z mielonk¹ albo kawa³ek śmierdz¹cej 
mortadeli. Jeszcze każ¹ się cieszyć, 
w dupę jebani. Ostatnio miesi¹c trzeba 
by³o czekać na forsę za wczasy pod 
grusz¹. Później zorganizowa³ strajk 
solidarnościowy przeciwko wyrzuce-
niu z roboty niejakiego Chudzika, trak-
torzysty z pegeeru Przystań.
  Na Placu Grzybowskim w osiem-
dziesi¹tym pierwszym Olczak znalaz³ 
się przypadkiem. Zdaje się, że kupo-
wa³ wtedy na Próżnej jakieś śrubunki 
i zawory. S³oneczko wisia³o nisko, 
wieczór zaczyna³ wlewać się na ulice, 
szelest liści ustawać na skwerze, nagle 
od Królewskiej wy³oni³ się pochód.  
Zwi¹zkowe sztandary, figurka Matki 
Boskiej na czele i – w³asnym oczom 
Olczak nie móg³ uwierzyć – Goc z Ko-
tel¹, ramię w ramię, i B³aszcz z nimi, 
i Lupa, a nad g³owami sztandar Met-
polu, który poświęcać mieli. Gruchnę-
³y pieśni przed kościo³em: „Boże coś 
Polskę” i „Rota” jak pomruk burzy. I 
coś pięknego by³o w ich wyprężonych 
piersiach i otwartych spojrzeniach, jak-
by historia dobieg³a kresu, jakby sam
Pan Bóg uśmiecha³ się nad miastem. 
Wolno wchodzili po schodach i wkra-
czali do świ¹tyni, zanurzaj¹c palce 
w wodzie święconej. Wydawa³o się, 
że Goc, ch³op jak byk, wnosi w¹t³ego 
Kotelę pod pach¹. Olczak chcia³ krzy-
kn¹ć w pierwszym odruchu, pokazać 
się ch³opakom, ale poczu³ się dziwnie, 
jakby zażenowany, zawstydzony tro-
chę, jak nieproszony gość na weselu.
Ogarnę³o go zarazem nieokreślone 
uczucie niesmaku  Poczu³ się samotny 
i opuszczony. 

  Kotela kandydowa³ później na rad-
nego, jako znany bojownik o woln¹ 
Polskę, nękany w przesz³ości przez 
Komunę z powodu „powi¹zań rodziny 
z elitami w³adzy Drugiej Rzeczpospo-
litej”. By³ „symbolem niez³omnej wia-
ry i uporu”. Jako nowy burmistrz od 
razu wzi¹³ się do roboty. Wszystkim 
lokatorom z odzyskanej kamienicy 
nowe kwaterunki za³atwi³. Nareszcie 
by³ wolny, i we w³asnym domu..
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  W każdym państwie europejskim, 
a przynajmniej we wszystkich tych, 
które dane mi by³o odwiedzić, wiele 
ciekawych rzeczy można us³yszeć o 
mieszkańcach krajów s¹siednich, lub 
o emigrantach, którzy w danych kraju 
przebywaj¹. Korzystaj¹c z tego, że mam 
możliwość odbycia semestru studiów
za granic¹, mianowicie w Bremie, po-
stanowi³am sama podobne obserwa-
cje poczynić. 
  W³aściwie nie by³o to zrazu zamie-
rzeniem celowym. Wnioski nasuwaj¹ 
się same, gdy poprzebywa się z Niem-
cami trochę d³użej, niż tylko z tymi mi-
janymi w Gdańsku na ulicy D³ugiej. 
Kilka godzin prac laboratoryjnych 
dziennie w ma³ej, dziewięcioosobowej 
grupie, w której dwie dziewczyny to 
studentki z wymiany z Polski. Można 
by pomyśleć, że w tak kameralnym 
gronie więzi zacieśniaj¹ się same, ale 
nic z tych rzeczy. 
  Z pocz¹tku myśla³am, że może za-
chowujemy się albo wygl¹damy ma³o 
zachęcaj¹co, by chcieć nawi¹zać z na-
mi rozmowę. Ale chyba jednak nie
w tym rzecz, w końcu ludzie z ca³ego 
świata, poznani w przeci¹gu dwóch 
tygodni integracyjnych, nie mieli do 
nas żadnych uprzedzeń i zdaj¹ się da-
rzyć nas sympati¹, z ogromn¹ wzajem-
ności¹ zreszt¹. Język, może to kwestia 
blokady językowej? Chyba nie, bo 
choć naszemu niemieckiemu daleko 
do perfekcji, można się z nami spo-
kojnie na każdy niemal temat poro-
zumieć. W razie problemów pozosta-
je też angielski, który znakomita więk-
szość Niemców zna doskonale. Jednak 
po miesi¹cu wspólnej pracy ktoś wre-
szcie odważy³ się spytać mnie, sk¹d 
w³aściwie jestem. „Z Polski, masz ci 
los!”. 
  Nie chcia³abym jednak, by ktokol-
wiek odniós³ negatywne wrażenie na 
temat moich niemieckich kolegów i
koleżanek. W rzeczywistości s¹ to prze-
mi³e osoby, które o cokolwiek zapy-
tane, spiesz¹ z pomoc¹ z uśmiechem
na ustach. Brakuje jednak „tego cze-
goś”, co sprawia, że już po kilku, ba!,
nawet jednym wspólnym spotkaniu 
ktoś wreszcie proponuje wspólne piw-
ko po zajęciach, lub też wyjście wie-
czorem i wspóln¹ zabawę. Nie chodzi 
o to, że my, jako Polki, sta³yśmy z bo-
ku. Oni nawet nie mieli potrzeby inte-
grować się między sob¹. Każdy cho-
dzi³ na obiad sam, najwyżej w parze 
z kimś drugim. Każdy ży³ swoim wła-
snym życiem, w którym studia od-
grywaj¹ podobn¹ rolę, jak wyjście do 
sklepu po zakupy – jest to tak samo 
nieod³¹czny, ważny i niezbędny ele-
ment życia cz³owieka, nie na tyle jed-
nak, by nawi¹zywać g³ębsze więzy 
zarówno z kolegami i koleżankami 
ze studiów, jak i z pani¹ przy kasie. 
W obu jednak przypadkach króluje 
grzeczność, uśmiech i życzenia mi³e-
go dnia.
  Na wymianę do Niemiec jecha³am 
z lekk¹ wręcz obaw¹, że ciężko mi bę-
dzie się rozstać z miastem (to akurat
prawda) i poznanymi tam ludźmi. Nie-
stety, a może na szczęście, nie zaistnia-
³y między nami więzi, które mia³yby 
owe rozstanie utrudnić.
  Przyk³ad ludzi ze studiów nie jest 
jedynym, który można przytoczyć dla
ukazania różnic pomiędzy Niemcami 
a Polakami. Kolejnym jest w³aściciel-
ka mieszkania, które wynajmujemy. 

MARTYNA FILIPSKA
Osoby tak bardzo licz¹cej każdy cent 
(choć do osób biednych nie należy), 
i tak okropnie martwi¹cej się, by ani 
centa na niczym nie stracić, nigdy 
jeszcze nie widzia³am. Ale być może 
w³aśnie ta cecha przyczyni³a się do 
takiego rozwoju gospodarczego Nie-
miec w czasach, gdy moi rodzice o-
gl¹dali puste pó³ki sklepowe.
 Czy jednak tylko Niemcy tak bardzo 
różni¹ się od nas, Polaków? Z dłuż-
szych pobytów za granic¹ mam na
koncie jeszcze jeden, trzymiesięczny, 
w Anglii. Jak niejeden m³ody cz³o-
wiek po maturze, postanowi³am w do-
bie dobrze prosperuj¹cego funta nieco 
pieniędzy zarobić, a przy okazji spę-
spędzić interesuj¹ce wakacje z kole-
żankami. Tam na miejscu również
by³o mi dane poznać ludzi przeróż-
nych narodowości, g³ównie Anglików,
choć mieszkanie dzieli³am z obywate-
lami Estonii i Kurdystanu. Ta ciekawa 
mieszanka kulturowa udowodni³a, że 
życie poza prac¹ można o wiele cie-
kawiej spędzić raczej ze wspó³lokato-
rami, aniżeli tubylcami. Ci drudzy, po-
dobnie jak Niemcy, choć ogólnie prze-
sympatyczni ludzie, z którymi praco-
wa³o się najlepiej jak można sobie tyl-
ko wyobrazić, wykazywali zerow¹ lub 
prawie zerow¹ inicjatywę w kontak-
tach wykraczaj¹cych poza restaurację, 
w której wszyscy pracowaliśmy.  
  Po wielu dyskusjach ze znajomymi, 
także tymi poznanymi tutaj, dosz³am 
do wniosku, że jakkolwiek obiektyw-
nie nie spojrzy się na cz³owieka, i jak-
kolwiek ma³o zwraca³oby się uwagę 
na granice kulturowo-językowe, prę-
dzej czy później wysun¹ się one na 
pierwszy plan. Zacznie brakować pol-
skiego podawania kapci w drzwiach 
wejściowych, polskiego zastawiania 
sto³u zamiast podawania po³owy buł-
ki na śniadanie, choć tyle razy powta-
rza³o się mamie, że „kto to wszystko 
zje?”. Polskiego t³umu zmierzaj¹cego 
na cmentarz pierwszego listopada, za-
miast t³umów kibiców wracających
z meczu Werder Bremy tego dnia 
(mam to szczęście, że stadion widać 
z okna), polskich wyrazów, które, 
w zależności od użytego kontekstu, 
mog¹ wyrazić każd¹ emocję, od za-
chwytu poprzez radość, na z³ości koń-
cz¹c. Poza tym brakuje także ogórków 
kiszonych, dobrego chleba (dostępne-
go za mniej niż 3 euro), bia³ego twa-
rogu i smalcu ze skwarkami.
  Sk¹d bior¹ się te różnice? W końcu 
geograficznie rzecz ujmuj¹c, tak nie-
wielka odleg³ość nas dzieli, tak nie-
daleko leży Hamburg od Gdańska, że 
o Szczecinie nie wspomnę. Czy jest to 
kwestia historii, ustroju politycznego,
tycznego, pochodzenia, a może reli-
gii? Dlaczego poczucie humoru Pola-
ków tak bardzo różni się od niemiec-
kiego? Czy różni¹ nas tylko tematy 
żartów, a może jest to kwestia języka? 
Od osób dwujęzycznych dowiaduję 
się na przyk³ad, że w innym języku 
nie da się tak smakowicie żartować, 
ironizować i przeklinać, jak po polsku. 
Chociażby s³owo „Zajebiście!” niesie 
ze sob¹ o wiele więcej emocji niż „Das 
ist aber schön!” – szczyt niemieckiego 
entuzjazmu. 
  Nasuwa się wiele hipotez na temat 
owych przyczyn. Najczęstsz¹, któr¹ 
s³yszy się powszechnie w otoczeniu 
rodziny i znajomych jest, zdaje się, 
problem biedy i dobrobytu. Nie jest to 

uzasadnienie zupe³nie bezpodstawne. 
Nie od dziś spotykamy się z sytuacja-
mi, w których to w³aśnie biedni ludzie 
okazuj¹ innym więcej serca i dobro-
ci, obdarowuj¹c przy tym biblijnym 
„wdowim groszem”. Natomiast ci, 
którym jak najbardziej na wszystkim 
zbywa, często ogl¹daj¹ każd¹ oddan¹ 
z³otówkę tysi¹c razy, jakby chc¹c u-
pewnić się, czy trafia ona w odpowied-
nie ręce. Nie będę odkrywcza pisz¹c, 
że znacznie więcej poczciwości drze-
mie w³aśnie w ludziach ubogich i do-
świadczonych przez los, jak gdyby
owa poczciwość by³a dla nich praw-
dziwym i jedynym skarbem, jakim 
mog¹ się z innymi podzielić lub też 
zwyczajnie poszczycić. I nie da się 
przy tym ukryć, że mieszkańcy kra-
jów Europy Zachodniej żyj¹ w znacz-
nie większym dostatku, niż ci po dru-
giej stronie Odry.
  Czy czynnikiem mog¹cym mieć 
również wp³yw na kszta³towanie cha-
rakterów i cech ludzkich jest język, ja-
kim się pos³uguj¹? Czasami odnoszę 
wrażenie, że zależnie od tego, jak da-
ny język brzmi, w takim też tonie wy-
rażane s¹ emocje.  Subiektywnie rzecz 
ujmuj¹c, podoba mi się sk³adnia i 
brzmienie języka angielskiego, że o 
hiszpańskim nie wspomnę. Przyjem-
nie s³ucha się również francuskiego i 
szwedzkiego. Jeśli chodzi o niemiec-
ki, być może jest to kwestia przyzwy-
czajenia, jako że od dziecka mam 
styczność z tym językiem i krajem, 
podoba mi się również, a jego nauka
przychodzi mi ³atwo. Jednak więk-
szości wydaje się on twardy, suchy i
przywo³uj¹cy na myśl skojarzenia ra-
czej negatywne. I rzeczywiście, choć 
dla mnie osobiście ma on ca³kiem 
przyjemn¹ dla ucha melodię, to jednak 
po przeczytaniu ostatnio dwóch ksi¹-
żek Tomasza Manna (najpierw w t³u-
maczeniu, następnie w oryginale) nie 
da się nie spostrzec, że by³a ona pisa-
na faktycznie po niemiecku – w języ-
ku, w którym brak pojedynczych, lecz 
czasami naprawdę niezbędnych do 
nadania myślom odpowiedniej war-
tości, wyrazów. Poza tym proza nie-
miecka, poprzez bardzo starann¹, sche-
matyczn¹ i uporz¹dkowan¹ sk³adnię 
charakteryzuje się w³aśnie stereotypo-
wym „Ordnung muss sein”.
 Nasuwa się wniosek o ogromnym 
wp³ywie języka macierzystego na spo-
sób wyrażania uczuć, myśli i emocji.
Czy to zwyk³y przypadek, że umys³y, 
dajmy na to, Nietschego czy Hitlera 
myśla³y w³aśnie po niemiecku?
  Chcia³abym jeszcze rozwin¹ć w¹tek 
wspomnianej granicy biegn¹cej rzeko-
mo „wzd³uż rzeki Odry”. Czy rzeczy-
wiście jest tak, że na zachód od Nie-
miec zaczyna się cywilizacja zachod-
nia, Polska zaś i wszystkie kraje leż¹ce 

na po³udnie i wschód od niej należy 
określać mianem Europy Wschodniej? 
Problem wydaje się nie jednoznaczny, 
prosty i wyraźnie jak Odra zarysowa-
ny. A bior¹c pod uwagę podział czy-
sto geograficzny, granica ta biegnie 
dok³adnie przez Warszawę.
  Istnieje wiele innych granic hipote-
tycznych, wyznaczanych na podsta-
wie wydarzeń i okresów historycz-
nych, jak również wp³ywów innych 
kultur. Dla przyk³adu, podzia³ katoli-
cy – prawos³awni nie różni się nazbyt 
od podzia³u geograficznego. Jeśli jed-
nak wzi¹ć pod uwagę limes rzymskie 
(terytorium by³ego Imperium Rzym-
skiego), różni się ono dość znacznie, 
biegn¹c w poprzek Europy poprzez 
terytorium Ukrainy, Rumunii, Węgier, 
Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii, 
wszystkie te kraje niemal równo prze-
po³awiaj¹c. Pojawia się także kwestia 
rozwoju przemys³owego w XIX wie-
ku, który to o nasz kraj ledwo od za-
chodu „zahaczy³”, a także „żelaznej 
kurtyny”, która do 1989 roku skutecz-
nie odcina³a nam ścieżki jakichkol-
wiek zachodnich wp³ywów. 
  Skutki historyczno-polityczne nie na 
zawsze jednak odciskaj¹ swoje piętno. 
Już dziś wyraźnie widać, że „cywili-
zacja zachodnia” poszerza swe kręgi,
choćby przyjmuj¹c do grona Unii 
Europejskiej nowe kraje. Granica
Wschód-Zachód zdaje się przesuwać 
coraz to bardziej w stronę wschod-
ni¹. Różnice materialno-ekonomiczne 
pomiędzy Polsk¹ a Niemcami, kilka-
naście lat temu nie daj¹ce się w pro-
stych s³owach opisać, dziś s¹ już led-
wo dostrzegalne. 
 Trudno jest podsumować wszystkie
poruszone wyżej kwestie jednym lub 
dwoma zdaniami. Wiem także, jak
bardzo mylne może być generalizowa-
nie i choć pos³uży³am się nim w każ-
dym niemal zdaniu, nie zapominam 
w rzeczywistości o istnieniu jednostek 
tworz¹cych ca³ość, jak¹ jest społecz-
ność danego kraju. Zazwyczaj też ob-
serwacje poczynione na jednostkach 
prowadz¹ do uogólnień w³aśnie, i na
nich też (obserwacjach jednostek) w 
g³ównej mierze oparty jest ten tekst. 
  Pomimo różnic w mentalności po-
między nami, Polakami, a naszymi są-
siadami – Niemcami, można tak na-
prawdę nas wszystkich „wrzucić do 
jednego worka”. Worka ludzi, z któ-
rych każdy pragnie godnie i szczęśli-
wie przeżyć dane mu, jedyne życie. 
Pozwolę sobie w tym miejscu zacy-
tować niemieckiego wieszcza naro-
dowego:
Boska jest strona Orientu!
Boska – strona Okcydentu!
Dzierży w dłoni swej – Wszechmocen 
– I Południa i Północe!

(Johann Wolfgang Goethe, Talizman)

Europa Wschodnia, Europa Zachodnia? Europa


