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Mój Podolski - niemiecko-polski 

Książę Poldi 
CIĘti(IE jest tycie Poclolsldego. 
Zwłaszcza strona polska nie 
azczędzi mu oszczerstw, 
dlociaż i Niemcy szemrają 
czasem, że za często podkmlll 
&ię jego pochodzenie polskie 
l w końcu można mieć 
wrażenie, że to jednak PQiacy 
wygrali, a nie Niemcy. 

Sporo kibiców n iemieckich 
chciałoby w Podolskimjl'dnoznacz· 
nie widzieć N icmca. Trochę to. 
rzecz jasna. niekonsekwentnie, 
gdyż na ogól Niemcy nic są aż tak ' 
bardzo s kort,y do uznawania Pola· 
ków 7. obywatelstwem niemk>ckim 
za swoich. Po meczu w niemiec· 
kich brukowcach dało się wyczuć 
swoistą .. schadenfreudc ... radość 
z paradoksalnego załatwienia Po· 
laków przez Polaka. 

- N i c martw się mamo, pn.e-
cież i lak Polacy wygrali. Podolskl 
i Klose - skomcntowala meczcórka 
mojej berliiisklej znajomej. Po 
<'l;)'m dumnic pomaszerowała do 
szkoły w białej koszulce z napisem 
Podolski. 

Za tak.1 koszulkę dwa lata temu 
w Polsce bezpośrednio po naszym 
meczu z Niemcami nieźle jej sie 
oberwało. 7.a tego ch ... i zdrajcę. 
Okazuje się. że Podolski i Klosc są 
bardzo ważnymi figurami idc nly· 
łikacyj nymi dla mlodzi~>źy pocho· 

-
dzcnia polskiego. micszkaj<rccj od t... _ _.__.. __ ._ __ ..._ _ _.iiJ- • • 
urodzenia lub wczesnego dzicciń· Lul<asz Podolsk• po strzelemu gola do polskiej bramki. BeL euforii .. • 
stwa w Niemczech. nic do koi1ca 
czującej si~ Niemcami lub Pola· 
kami. Może wlasnie ich wahania 
to7.samościowc są jakąś s1.ansą dla 
pr-tezwycięi:cnia wrogości między 
narod3mi. myślenia kat!'~oriarni 
,.my" i .. oni .. - my im pokażemy. 
my im dowalimy. niech w ko1icu 
zob:•cz.1. niech się pr1.ekon3ją ... 
Takie myślenie - pod znakiem 
l\icd noczoncj Europy - pomału 
odkładać b<;dzie, mam nadzieję, 
do lamusa. 

Wśród niektórych znl\.iomych 
polskich zauważylam talu1 pl'llwi· 
dlowość- przed meczem odgraża
nic si~ (kulminujące w plugal>1wach 
brukowców!. po meczu pn.crJżcnic 
i pogr•tżcnie się w głęboką rozpacz. 
po czym rrustracja l ponowne po-
padni~cie w kompleks ni7.szości. 
w którego przezwyciężeniu zwy· 
cięsiwo miało nam pomóc: my i tak 
jesteśmy do niczego. nadajemy się 
chyba tylko do .. miS7.Cl.OStw··. nie 
do mistr-tostw . .. Co się dzieje? 
W ko1icu to tylko gra. to nic ~ą 
działania wojenne ani ok3l\ia do 
udowadniania sobie czegokolwiek. 
niemiecka dn•żyna to nie czolg. 
lecz podobnie jak nas7.a. c:.lkiem 
sympalyczni ludzie - przynajmniej 
moim nieproresjonalnym 1.danicm, 

osoby niemającej o piłce nożnej 
zielonego poj~cia. Po prtcgranej 
budz~ się w nas jakieś drstrukcyj-
ne emocje - odcbriić Podolsklcmu 
i Klose obywatrisiwo polskie. jak 
oni mogli. rtccz loni~>Siych:ma i tak 
dalej ... Ale przcd<'ż i my mamy 
w di'UŻ},Iie Brazylijczyka, który. jak 
ironi7.owala prasa niemiecka. nie 
mówi nawet po polsku i dopiero 
w kwietniu przyjął obywatelstwo 
polskie. 

Berliński Klub Nieudaczników, 
rozsadzający myślenie antagoni-
stycznymi kategoriami narodowo-
ściowymi, prCt(!nlowal mecz na 
klubowym ekranie - na żywo ko-
mentowali go. sprowad7.:lj:)C anta· 
gonizmy do absurdu. znani ~alyrycy 
klubu Thculll i Gusowski. Zcby nie 
brać wszystkiego aż tak śmiertelnie 
poważnie. 

Oczywiściemoinawidzieć w tym 
pr1.egranym meczu symboliczną 
polską tragedię. symptomatyczny 
los Polski i uronić nad nią lz<:: 
najlepsi Polacy na e migracji . nie 
u nas - dlaczego? Wolę to nawet 
od obrzucania polsko-niemieckich 
pilkarty błotem - bo do nich pr-ty-
szlość należy. Można też wczuć się 
w dramat młodziutkiego pilkar-l3 

- ksic:cia Poldi, j ak piszą o Po-
dolski m Niemcy. Wszyscy podej-
rzewamy. że prtcżywał sirleione 
pr1.cz siebie bramki. a niektór-zy 
przysi~gaJ<i. że palrząc w stron~ 
ojca i rodziny skladał ręce jak do 
modlitwy, wiemy też. że z zasady 
nic śpiewa hymnu niemil'ckie-
go. Fah'tcm jest. że byl jedynym 
z drużyny niemieckiej. który po 
meczu zamienił koszulkc: na pol-
ską. w dodatku rau luj~ccgo go 
podC>llS meczu Lewandowskiego. 
i paradowal w ni~j 7.C l.wyci~zcami 
po stadionie jako jedyny z ca lej 
drużyny niemieckiej. Chodzący 
symbol człowieka, który nie da 
się zaszuOadkować i zinstrumcn· 
talizować jako narzędzie zwai-
C71lnia narodowych kompleksów 
i zalałwian ia brzemiennych hi-
storycznie porJchunków między 
narodami. ani naszych osobistych. 
skr-tęlnie ukrywanych traum. 

Z tym wszystkim musimy pora-
dzić sobie sami. 

Brygida HEI.BIG 
(Dr hab. Brigitta Helbig·Mi-

schewski jest slawislką. pracow-
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