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W 2006 r. ukazała się publikacja poświęcona wybitnemu poecie i tłumaczowi lite-
ratury polskiej na język niemiecki, Henrykowi Beresce, zatytułowana Po(st)mosty. 
Polacy i Niemcy w nowej Europie, pod redakcją Gabrieli Matuszek. W 2008 r. do-
czekaliśmy się jej niemieckiego wydania: Fährmann grenzenlos. Deutsche und Po-
len im heutigen Europa, pod redakcją Brigitty Helbig-Mischewski i G. Matuszek.

Omawiana publikacja traktuje o polsko-niemieckich stosunkach w sferze po-
litycznej i kulturowej. Wśród autorów znajdujemy politologów, literaturoznawców, 
polonistów, germanistów, filmoznawców oraz pisarzy i poetów. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, iż do niemieckiego wydania tomu poświęconego H. Beresce zostali 
zaproszeni kolejni autorzy (m.in. Thomas Urban), zaś teksty pochodzące z polskie-
go wydania zostały uaktualnione. Ponadto dokonano nowego wyboru fragmentów 
Dzienników H. Bereski.

Książka została podzielona na trzy części. W pierwszej, zatytułowanej Deut-
sche und Polen im neuen Europa, zamieszczono opracowania: S. Chwina, Rathaus 
und Kirche, S. Piskora, Die Ergänzung Europas, E. Cziomera, Voraussetzungen 
und Folgen der politischen Kontroversen zwischen Deutschland und Polen zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts, T. Urbana, Streit um die Vertreibung. Fehlinformationen 
und gegenläufige Geschichtsdiskurse, O. Münzbergera, Die europäische Literatur: 
das Gewissen Europas? Zur Notwendigkeit der Einführung eines autonomen euro-
päischen Literaturkanals, M. Malatyńskiej, Porträtskizzen. Die Deutschen durch 
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die Linse polnischer Dokumentarfilmer, E. Kamińskiej, Die Aneignung der Ver-
gangenheit. Das Bild der Deutschen in der Literatur, der Publizistik und im Be-
wusstsein der Bewohner Westpommerns nach 1989, M. Brandt, Erinnerung an eine 
untergangene Stadt. Das deutsche Danzig in der polnischen Gegenwartsliteratur, 
H. Ch. Trepte, Alternative Deutschland? Polnische Schriftsteller in Deutschland 
vor und nach der demokratischen Wende (1989/1990), M. Mazanek-Wilczyńskiej 
i J. Wilczyńskiego, Determination, Emotion oder Anderssein – Das Teatr Studio 
am Salzufer vor dem Hintergrund der Berliner Theaterlandschaft oraz B. Helbig- 
-Mischewskiej, Zur Gescichte und Zukunft der Polonistik in Deutschland.

Druga część omawianego tomu – Zu Henryk Bereska – zawiera artykuły po-
święcone translatorskiej i poetyckiej twórczości H. Bereski, fragmenty jego Dzienni-
ków (Das Tagebuch) oraz obszerną bibliografię jego prac. Natomiast w trzeciej części 
publikacji znalazły się literackie teksty poświęcone „przewoźnikowi”. W tomie za-
mieszczono również fotografie H. Bereski, dzięki którym praca nabiera szczególne-
go znaczenia i zyskuje w odbiorze.

Spośród wielu opracowań zamieszczonych w omawianej książce na szcze-
gólną uwagę zasługują dwa artykuły. Pierwszym z nich jest opracowanie Brigitty 
Helbig-Mischewskiej, Zur Geschichte und Zukunft der Polonistik in Deutschland 
(s. 225–237). Powyższy artykuł jest poświęcony aktualnej kondycji polonistyki  
w Niemczech. Autorka próbuje wyjaśnić przyczyny kryzysu, jaki obecnie przeżywa 
polonistyka niemiecka.

Ogólnie można stwierdzić, że kwestia polonistyki w Niemczech, to nie tylko 
problem dydaktyki i nauki, ale także społeczno-polityczny. W Niemczech kształci 
się o wiele mniej polonistów niż germanistów w Polsce. Powyższa asymetria sta-
nowi jeden z istotnych aspektów społecznych relacji polsko-niemieckich. Powstaje 
zatem pytanie, czy obecna sytuacja polonistyki niemieckiej jest wynikiem mniej-
szego zainteresowanie studiami w tym zakresie ze strony młodzieży w RFN czy też 
braku placówki specjalistycznej na renomowanym uniwersytecie?

Autorka do głównych przyczyn obecnego stanu polonistyki w Niemczech 
zalicza istniejącą strukturę i niewielką rangę slawistyki oraz przypomina, że od 
początku swojego istnienia polonistyka była częścią filologii słowiańskiej, jednak-
że w badaniach i w praktyce dydaktycznej dominowała rusycystyka. Podkreśla, 
również, że „polonistyka niemiecka staje przed koniecznością uzasadnienia włas-
nej egzystencji jako egzotyczny i niepraktyczny kierunek studiów”. Polonistyka 
dla studentów niemieckich jest przede wszystkim kierunkiem pobocznym, rzadziej 
głównym. Istnieje ona na około 42 uniwersytetach niemieckich, ale często ograni-
cza się do kursów językowych i zajęć z zakresu literatury lub językoznawstwa.

W dalszej części opracowania autorka dochodzi do wniosku, iż „zaintere-
sowanie polonistyką byłoby większe, gdyby języka polskiego uczono na szerszą 
skalę w niemieckich szkołach, zwłaszcza na terenach przygranicznych oraz w Ber-
linie”. Zawraca uwagę na konieczność podjęcia wysiłku mającego na celu zwięk-
szenie atrakcyjności języka polskiego dla niemieckiej młodzieży. W jej opinii na-
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uka języka polskiego w niemieckich szkołach przyczyniłaby się do wzrostu liczby 
studentów polonistyki.

B. Helbig-Mischewski ustosunkowuje się również do projektu europeizacji 
slawistyki. Podziela opinię części ekspertów, którzy stwierdzają, że „mowa o slawi-
styce jako o jednolitym kierunku studiów jest dzisiaj anachronizmem, ponieważ nie 
istnieje już jeden centralny, jednolity cel badawczy, nie istnieje również pochodzące 
z XIX w. romantyczne wyobrażenie o jedności Słowian”. Podkreśla, że wskutek 
wielu przemian politycznych stała się nieaktualna koncepcja jedności slawistyki, 
podobnie jak przewaga rusycystyki w tej dziedzinie. Jej zdaniem obecnie wskazane 
są filologie krajów włączonych do Unii Europejskiej na początku XXI w. „postrze-
gane w całej swej niepowtarzalności”.

Jakie zatem zadania stoją przed polonistyką niemiecką? B. Helbig-Mische-
wski szans polonistyki niemieckiej upatruje w stopniowym wypracowaniu mode-
lu odchodzącego od slawistyki integratywnej, ściślejszej kooperacji z badaniami 
germanistycznymi oraz intensyfikacji komparatystycznego (polsko-niemieckiego) 
profilu badawczego. Do zadań polonistyki niemieckiej zalicza m.in. badanie re-
cepcji literatury polskiej w Niemczech oraz niemieckiej w Polsce, zajmowanie 
się tłumaczeniami literackimi, a także osobowościami zaangażowanymi w dialog 
polsko-niemiecki, pośrednikami kultury, jak H. Bereska. Ważne jest również pod-
kreślanie atrakcyjności i wysokiego poziomu artystycznego osiągnięć literatury 
polskiej, ich popularyzacja w Niemczech, przyczynianie się do włączenia dzieł 
polskich do kanonu kultury europejskiej. Według autorki cel ten można osiągnąć 
poprzez współpracę z mediami czy instytucjami kulturalnymi.

Natomiast autorem drugiego rekomendowanego artykułu jest Erhard Czio-
mer. W swoim opracowaniu zatytułowanym Voraussetzungen und Folgen der poli-
tischen Kontroversen zwischen Deutschland und Polen zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts (s. 55–98) analizuje ogólne przesłanki, istotę oraz implikacje kontrowersji 
polsko-niemieckich, które nasiliły się w przededniu członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej.

E. Cziomer podkreśla, iż Niemcy stały się w latach 90. XX w. głównym 
partnerem gospodarczym i politycznym Polski, w latach 1998–2004 udzieliły jej 
jej poparcia w dążeniach do członkostwa w NATO i UE. Nie wykluczało to jednak 
istnienia między nimi wielu kontrowersji, które zachowały swoją aktualność także 
na początku XXI w. Autor stwierdza, że kontrowersje wynikały przede wszystkim 
z różnic oraz asymetrii rozwojowych między Polską i Niemcami w wielu dziedzi-
nach, obciążeń historycznych oraz pojawienia się nowych problemów we współpra-
cy polsko-niemieckiej w okresie transformacji oraz integracji ogólnoeuropejskiej.

Należy się zgodzić z E. Cziomerem, że wiele kontrowersji oraz kwestii spor-
nych między Polską i Niemcami nie zostało rozwiązanych w latach 90. XX w.  
i nadal negatywnie wpływają one na relacje dwustronne. Jednakże kwestie sporne 
dotyczą nie tylko kontaktów społecznych, humanitarnych, takich m.in., jak kwe-
stia wypędzenia Niemców po II wojnie światowej i roszczenia cywilno-prawne 
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obywateli niemieckich wobec Polski przed wejściem Polski do UE czy forsowanie 
budowy Centrum przeciw Wypędzeniom w Berlinie. Dodatkowo sytuację kom-
plikuje pojawienie się nowych problemów dotyczących europejskiego wymiaru 
relacji polsko-niemieckich, mianowicie związanych z reformą i poszerzeniem Unii 
Europejskiej oraz przyszłym kształtem współpracy transatlantyckiej.

E. Cziomer podkreśla w swoim opracowaniu, że odmienne stanowiska Pol-
ski i Niemiec uwidoczniły się w obszarze polityki integracji europejskiej w koń-
cowej fazie rozmów akcesyjnych, a dotyczyły m.in. przeforsowania przez RFN 
7-letniego okresu przejściowego dla swobodnego przemieszczania się polskiej siły 
roboczej do ówczesnej „piętnastki”, reformy i funkcjonowania UE, co znalazło 
wyraz w odrębnym podejściu do Traktatu Konstytucyjnego.

Niemniej autor stwierdza, że większość kontrowersji politycznych wy-
nika bezpośrednio lub pośrednio z obciążeń historycznych i odmiennej pamięci 
historycznej. Odnosząc się do kwestii możliwych implikacji kwestii spornych 
dla przyszłej współpracy Polski i Niemiec konstatuje, iż „Polska winna zmierzać 
do kontynuacji polityki dobrego sąsiedztwa i rzeczowej współpracy z Niemcami 
tak w płaszczyźnie dwu-, jak i wielostronnej, decydujące znaczenie dla przyszłej 
współpracy polsko-niemieckiej będzie miało współdziałanie obu państw w ramach 
poszerzonej UE”.

W kontekście omawianego artykułu warto wspomnieć także o innym opra-
cowaniu związanym z niektórymi kwestiami poruszanymi przez E. Cziomera, mia-
nowicie szkicu T. Urbana, znanego dziennikarza zajmującego się problemami re-
lacji polsko-niemieckich m.in. na łamach „Süddeutsche Zeitung”, noszącym tytuł 
Streit um die Vertreibung. Fehlinformationen und gegenläufige Geschichtsdiskursfe  
(s. 99–114). W powyższym opracowaniu autor zajmuje się kwestią dyskursu histo-
rycznego w relacjach polsko-niemieckich i stwierdza, że jest on typowy dla tych 
relacji, został mianowicie ukuty przez wiele napięć i kontrowersji począwszy od 
średniowiecza do chwili obecnej. Przywołuje te fakty z najnowszej historii, które są 
odmiennie oceniane i interpretowane przez Polaków i Niemców, tj. problem zmiany 
granic po II wojnie światowej oraz związana z tym kwestia wysiedlenia ludności 
niemieckiej i roszczenia rewindykacyjne wysuwane przez Powiernictwo Pruskie.

Oceniając całość omawianej publikacji należy podkreślić, że jest to wielo-
aspektowa, interesująca i wartościowa pozycja książkowa. Publikacja jest warta 
polecenia wszystkim tym, którym bliska jest problematyka szeroko pojętych rela-
cji polsko-niemieckich.
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