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Nasz niepowtarzalny,
polski patriotyzm (1)

1. PośpiewajmyTę prześliczną piosenkę śpiewamy odprzynajmniej trzech, a może i czterech poko-leń. Jest łagodnie wzruszająca, łatwa, przy-jemna i nie ma potrzeby zastanawiania sięnad jej przesłaniem i sensem. Mimo to spró-bujmy – ale nie nućmy, tylko czytajmy.
Jak to na wojence ładnie,
Kiedy ułan z konia spadnie.
Koledzy go nie żałują,
Jeszcze końmi go tratują.Uroda i wdzięk tej piosenki nie polegatylko na zlekceważeniu zasad języka polskie-go, w którym – poza wyjątkami – akcent padana przedostatnią sylabę. Tu zawsze pada naostatnią. Koledzyzgo – tak to słyszymy – niejest nazwą egzotycznego zwierzęcia, to takaniefortunna zbitka: koledzy go... itd. Ale totylko filologiczne czepiactwo, chodzi o cośważniejszego, o wymowę utworu. Jest w nimnie wojna ze wszystkimi jej okropnościami, awojenka, zabawa, w której ochotnie uczest-niczymy. I przykład braterstwa na poluwalki. Wypływa z tego wniosek: prawdopo-dobnie pod Samosierrą mniej szwoleżerówzginęło od hiszpańskich dział, niż pod kopy-tami końskimi towarzyszy broni. Skorowojenka jest zabawą, to i Powstanie War-szawskie było wesołą przygodą, bo:
Pałacyk Muchla, Żytnia, Wola,
Bronią się chłopcy spod Parasola,
A na Tygrysy mają VISy,
To warszawiacy, dzielne urwisy...Dla starszego pokolenia są to sprawyoczywiste, młodszemu trzeba dawne tekstytłumaczyć na język przystępny. Tygrysy tojedne z najgroźniejszych czołgów II wojnyświatowej, VISy to pistolety. Proporcje wuzbrojeniu wywodzą się z legendy sławiącejułanów szablami atakujących czołgi. Wewspółczesnym języku słowo „urwis” już niewystępuje, wyjaśniam więc, że to po prostułobuz (jeśli to słowo nie wymaga tłumacze-nia); w tym przypadku nie ma ono znaczeniapejoratywnego, chodzi raczej o łobuziaka,który zaraz jakąś psotę wrogowi wyprawi.Wesoły obrazek: z pistoletem na czołg. A jeśliw tej zabawie odniesiesz ranę, to ci się toopłaci, bo: „sanitariuszka, morowa panna daci buziaka. Może się przytrafić coś gorszego,ale przynajmniej potomni powiedzą: - jakpięknie ginęliśmy... Westchnienie wydadzą zsiebie ci, co nie zginęli. Przygoda. Nic tylko wpogodny sierpniowy dzień budować baryka-

dę w Alejach Ujazdowskich, przebierać mło-dych ludzi w chełmy i opaski i rekonstru-ować. Ale rekonstruować tak, żebyśmy wy-grali. Ku pokrzepieniu serc. Krzepi pomnikmałego powstańca na warszawskim Podwa-lu, ale oburzają nas dzieci afrykańskie czyarabskie uzbrojone w kałachy.Nie pamiętam ani tytułu,  ani autora publika-cji, ale jej treść trafiła mi do przekonania,więc na użytek tego tekstu pozwalam sobienią częściowo posłużyć. Chodzi o świętąpieśń Polaków „Czerwone maki”.
Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój się kryje jak szczur...Wyobrażam sobie, że zabicie człowiekajest ciężkim doświadczeniem, ale zabicieobrzydliwego gryzonia to coś pożytecznego.Wroga trzeba więc odczłowieczyć. Wróg wtym przypadku nie był przedstawicielemnarodu, który wydał wielkich myślicieli,poetów, kompozytorów, a kimś, kogo obo-wiązkowo należało „za kark wziąć i strącić zgór” w jedyny możliwy sposób: przez fizycz-ne unicestwienie. Oczywiście – wojna nie jesteleganckim przyjęciem, na którym prawi siękomplementy, to machina służąca zabijaniu.Przeżyję, jeśli nie przeżyje wróg. Chodzi mijednak o mechanizm psychologiczny. Znamyto z przeszłości – dzielono całe narody nanadludzi i podludzi. Nadczłowiek zabijałpodczłowieka, nie ponosząc szkód psychicz-nych. W łągodniejszej, „ucywilizowanej”wersji wraca to do nas dzisiaj: ludziom „gor-szego sortu”, tym, którzy noszą w sobie „genzdrady”, „targowiczanom” należy się znacz-nie mniej. Nie musimy ich fizycznie likwido-wać, ale nie mają  prawa do szacunku, zasłu-gują na pogardę i gorszy los.W ramach tzw. sprawiedliwości społecz-nej i czyszczenia historii po prawie 30 latachod zmiany ustroju przeprowadzamy rady-kalną dekomunizację. Stare tablice z nazwa-mi ulic zastępujemy nowymi, słusznymi.Znikają z naszych miast i miasteczek m.in.nazwiska pisarzy, szkoły i instytucje kultury,mocą nadania przez władze, otrzymują no-wych patronów. Leon Kruczkowski, autorszanowanego i przed wojną dzieła „Kordian icham”, był przed Mrożkiem najbardziejcenionym na świecie polskim dramaturgiem.Ale okazał się niegodnym patronem teatru wZielonej Górze, nie zasłużył na ulice i popier-sia, wykreślono go z historii polskiej literatu-ry. I nie pomogło mu nawet to, że jego sztukigrano na całym świecie, a „Niemców” wMoskwie wystawiono dopiero kilka lat popremierach w Londynie czy Madrycie. Zgo-

tował sobie ten los, bo  był przecież nie tylkoprezesem Związku Literatów Polskich, aletakże – o zgrozo! – wiceministrem Kultury.Odnoszę jednak wrażenie, że ta lustracjahistoryczna jest zbyt powierzchowna i płyt-ka. Należałoby z korzeniami wyrwać wszyst-ko, co trąci jakimkolwiek postępem, zalatujesocjalizmem i śmierdzi rosyjskością. Niechcemy o tym pamiętać, ale popatrzmyprawdzie w oczy: na szczególnie podniosłychuroczystościach patriotycznych, a także wkościołach, śpiewamy od 202 lat pewnąpieśń o podejrzanym rodowodzie. W  zależ-ności od epoki  i nastroju zmieniamy tekstoryginału. Raz jest racz nam wrócić Panie,innym razem pobłogosław Panie. A w orygi-nale ten tekst brzmi:
Pod twe ołtarze zanosim błaganie,
Naszego króla zachowaj nam Panie.Pieśń „Boże, coś Polskę” w roku 1816napisał Alojzy Feliński na cześć króla Polski,cara Aleksandra I. Biję się w piersi: sam przezcałe lata śpiewałem te pieśni i piosenki, niezastanawiając się nad ich sensem. Ale wokresie wzmożenia patriotycznego naszłamnie myśl, że może jednak warto poświęcićim chwilę refleksji. Czy wspomagają onebudowę swoistego, niepowtarzalnego pol-skiego ukochania ojczyzny? Mam nadzieję, żetylko w niewielkim stopniu, choć zapewnenależą do patriotycznego wyposażenie do-rodnych młodzieńców maszerujących podznanymi z przeszłości flagami. A swoją drogą,ciekawe jakie pieśni śpiewa leśny führer,który w blasku ognisk i na tle swastyk wjednozdaniowym toaście sławi Adolfa Hitlerai ukochaną Polskę. A może śpiewa tylkoHorst Wessel Lied?Jak kraj długi i szeroki, w każdym mieściei miasteczku wzniesiono pomniki JanowiPawłowi II, ochrzczono jego imieniem tysiąceulic, placów, szkół i szpitali, ale nie sądzę,żeby nasz naród stał się lepszy, bardziejreligijny i żebyśmy mocniej kochali bliźniegoswego. Ulice, place, instytucje, stowarzysze-nia i instytuty nazwane imieniem „poległego”prezydenta tylko w niewielkim stopniuwpływają na wzrost jego uwielbienia. Upo-rczywe stosowanie w każdej okazji słów –pisanych największą literą – Naród, Ojczyzna,powodują pewnie ich wyświechtanie, zuży-cie. Czy naprawdę większym patriotą jestten, który grzmiąco się tymi słowami posłu-guje, od tego, który je naprawdę szanuje i wzwiązku z tym posługuje się nimi rzadko iwstydliwie?


