
 Unrast Berlin 

 
 
Berliner Literarische Aktion   

Kastanienallee 2 * 10435 Berlin 
Deutschland / Germany 
+49(0)30 53 15 59 63 

info@berliner-literraische-aktion.de 
www.berliner-literarische-aktion.de 

 

 
Martin Jankowski –  kierownik festiwalu Niemiecko-polskiego Forum Literackiego UNRAST 
Berlin. Mowa na otwarcie. 14 Listopada 2021 roku, Berlin. 

 

Szanowne Panie i Panowie, 

Drodzy, szanowni goście! 

 

Od dwustu lat powstaje w Berlinie polska i polskojęzyczna literatura. Ponad sto tysięcy pol-

skich berlińczyków mieszka na stałe w stolicy Niemiec, a wielu innych przebywa tu czasowo, 

aby studiować, pracować lub tworzyć kulturę. Społeczność polskojęzyczna jest w naszym 

mieście największa po niemieckiej i tureckiej - i nadal rośnie.  Niemieccy berlińczycy 

zdumiewająco mało wiedzą, jak kształtująca i wpływowa jest istniejąca tu od dawna kultura 

polskich mieszkańców miasta.  Chcemy im to uświadomić i dlatego zorganizowaliśmy Nie-

miecko-polskie forum literackie UNRAST Berlin. Przez pięć dni trwania naszego festiwalu ber-

lińczycy i ich goście mają wyraźnie usłyszeć głosy polskiej literatury. 

Zaprosiliśmy pięćdziesięciu trzech gości – pisarki i pisarzy, poetów, ekspertki i ekspertów. Pol-

scy berlińczycy i ich  przyjaciele z Niemiec i Polski zaprezentują nam swoje aktualne tematy i 

teksty. Są z nami wielkie nazwiska i nowe głosy, odkrycia i klasycy. Moje wielkie pod-

ziękowania kieruję przede wszystkim do naszej wspaniałej kuratorki, niemiecko-polskiej ber-

linki Doroty Danielewicz, która sama odnosi sukcesy w obu krajach nad Odrą, i która we 

współpracy z mieszkającą w  Berlinie polską autorką i dziennikarką Ewą Wanat ułożyła nasz 

program i sprawiła, że ten festiwal powstał. Chciałbym również podziękować Hauptstadtkul-

turfonds (Stołeczny Fundusz Kultury), którego finansowanie umożliwiło stworzenie tego 

wyjątkowego forum. Dziękuję Urzędowi Kultury m.st. Warszawy za wsparcie naszego projektu, 

za współpracę i za zaszczytną wizytę delegacji pod przewodnictwem Pana Leszka Napiontka. 

Bardzo się cieszę z merytorycznej współpracy z międzynarodową Nagrodą im. Ryszarda-

Kapuścińskiego, której przewodnicząca jury Katarzyna Surmiak-Domańska jest tu dzisiaj i 

będzie aktywnie uczestniczyć w naszym programie. Wielkie podziękowania należą się również 

wszystkim naszym partnerom i sympatykom, takim jak Maschinenhaus, Hotel Kastanienhof, 

Klub Polskich Nieudaczników oraz wielu współpracownikom, wolontariuszom, pomocnikom i 

pracownikom, bez których nasze stowarzyszenie Berliner Literarische Aktion eV nie byłoby  w 

stanie zrealizować tego festiwalu. To, że UNRAST udało się w końcu urzeczywistnić, jest 

właściwie cudem po prawie dwóch latach przygotowań, licznych problemach i trzech 



odroczeniach terminu z powodu pandemii. Trudno sobie wyobrazić, jak szczęśliwi jesteśmy 

dzisiaj, widząc was wszystkich tutaj ... 

  Choć literatura faktu w Niemczech od wielu lat ma własną listę bestsellerów, nie jest jednak 

tak popularna i wpływowa jako gatunek literacki, jak wśród polskich czytelników. Dlaczego 

polscy czytelnicy  tak cenią reportaż literacki, czy ma to związek z dyskursywną pasją jego 

autorów – powie nasza kuratorka Dorota Danielewicz, która przybliży nam program UNRAST 

Berlin. W każdym razie ten, zanurzony w rzeczywistości, gatunek literatury doskonale wpisuje 

się w zamiar pobudzenia naszym festiwalem dyskusji między różnymi stanowiskami i 

językami, poszerzenia horyzontów i połączenia palących tematów teraźniejszości z literacką 

pasją.  

Bo szczególnie w tych dniach - i mówię to ze spojrzeniem na wschodnią granicę Polski, ze 

spojrzeniem na ulice Warszawy, ze spojrzeniem na debaty i spory Parlamentu Europejskiego 

w Brukseli, a także ze spojrzeniem wstecz w mroczny rozdział naszej wspólnej historii - wydaje 

mi się bardziej sensowne niż kiedykolwiek, że my, niemieccy i polscy berlińczycy, myśliciele i 

pisarze dwóch języków, wchodzimy w intensywną rozmowę i wspólnie zastanawiamy się nad 

odpowiedziami na ogromne wyzwania naszych czasów . UNRAST Berlin chciałby zaoferować 

przestrzeń do takiej rozmowy, wysłać impulsy, które, miejmy nadzieję, wybiegną poza tych 

pięć dni, które się właśnie zaczynają. A jako niemiecki autor o polskim nazwisku chciałbym 

tylko dodać, że moje pochodzenie jest dosłownym, osobistym przykładem wielowiekowego 

przenikania się naszych kultur - to jeden z powodów, dla których interesuje mnie spotkanie z 

naszą niewiedzą, uprzedzeniami i różnicami w sprzyjającej porozumieniu dyskusji o litera-

turze.  

  Żyjemy w środku globalnej pandemii, dlatego bardzo gorąco was wszystkich proszę o troskę 

o siebie nawzajem, o wzajemny szacunek i przestrzeganie niezbędnych i rozsądnych zasad, 

które wydał berliński Senat, tak aby to forum było mimo wszystko żywym wydarzeniem dla 

każdego z nas.  

  Na początku słuchaliśmy niemiecko-polskiego duetu - Karoliny Pawul (altówka) i Sebastiana 

Mirowa (wiolonczela). To dwoje nagradzanych, młodych muzyków, którym jestem wdzięczny, 

za to, że usłyszymy ich dzisiaj jeszcze raz.  

A teraz bardzo się cieszę, że mogę was tu wszystkich powitać i oddaję w ręce naszej głównej 

kuratorce Dorocie Danielewicz.  

  Oświadczam, że niemiecko-polskie forum literackie UNRAST Berlin jest otwarte! 

*** 

(Oryginał w języku niemieckim, wersja polska autorstwa Ewy Wanat.) 
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