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O Polsko, święty upiorze! 
Stanisław Wyspiański 

W cieniu imperium, z kurami, w gaciach prasłowiańskich 
Naucz się lubić swój wstyd, bo zawsze będzie przy tobie, 

I nie odstąpi ciebie, choćbyś zmienił kraj .. . 
Czesław Miłosz 

( ... )każdy Polak ma tendencję do wspinania się, choćby na palcach, aby wydać się wyższym, i do tworzenia sobie tego, co nazywam „kołpakiem napuszenia", sztucznej nadbudówki ponad 
siebie, pustej a dekoracyjnej, mającej omamić drugich co do istotnej wartości głowy, która się pod tym kołpakiem kryje. ( ... )Wieczne niezadowolenie i wieczne nadęcie ponad możność, i życie 

ponad stan, fizyczne i poniekąd duchowe, jeśli chodzi o poczucie ważności i władzy, stało się zasadniczym rysem psychicznym każdego niemal Polaka. 

• 
• • • • 

·· -· ··-

Stanisław_ Ignacy Witkiewicz 

Któż umie, 
Tak jak Polak, mówiąc - milczeć, milcząc - pić? 

Tak szumieć, 
Tak o słowo jedno zaraz w mordę bić ... 

Stanisław Staszewski 

Patrz Kościuszko na nas z nieba! Jeden Polak tak zawołał . 
I Kościuszko spojrzał, i się zwymiotował . 

Wierszyk zapamiętałam , autora - którego przepraszam - niestety nie. DF 

Chcemy żyć w zwyczajnym kraju. Nie na szańcach, na bastionie, nie na barbakanie, nie na przedmurzu, ale w zwyczajnym kraju. Nie chcemy ani misji dziejowych, ani przewodnictwa. 

POWSTANIE NARODU POLSKIEGO 

Antoni Słonimski 

W Polskę idziemy, drodzy Panowie, w Polskę idziemy( ... ) 
Gdyby nam kiedyś tego zabrakło ... Nie, nie zabraknie. 

Wojciech Młynarski 

etc., etc., etc. 

( .. . )Przeciągnęły( ... ) przed nami resztki do cna zbanalizowanego paradygmatu romantycznego. Może nie wyłoniłby się w takim szyku pochód maruderów, gdyby nie konieczność jakiegoś niby 
zdefiniowania tożsamości polskiej, odczuwana w związku z wstąpieniem do Unii Europejskiej. Ci, którzy przestrzegają przed Europą, doskonale zdają sobie sprawę z konieczności wniknięcia w 
pojęcie polskości. Ale pytają: „a po co, przecież i tak wszyscy wiedzą" i nie ma powodu do poruszania odwiecznych praiłów naszej duszy narodowej. W ten sposób ujawnia się coś bardzo 
charakterystycznego: obrona przed trudną pracą nad definicją polskości, ponieważ-jak można się domyślić- musiałaby ona być redefinicją, procesem debaty nad ponownym samookreśleniem, może 
dekonstrukcją tego, co zastane, i odczytywaniem subtekstu naszej kultury. 

( ... )przejdźmy do kontekstu sprawy, czyli do krótkiej analizy retoryki boju( .. . ) 
Nieszczęsne hasło „Nicea albo śmierć" , które zdominowało wyobraźnię polityczną( ... ), to chwyt typowy dla retoryki romantyczno-rewolucyjnej,( ... ), lubującej się w ostatecznościach . Hasło 

„Ojczyzna" - odzew „lub śmierć" brzmi tak, jakbyśmy się znaleźli na szańcach obrony ostatniej reduty. Oczywiście, owo bezkompromisowe „albo" jest bardzo dogodnym pretekstem do stworzenia 
aury „zdrady narodowej" wokół tych, którzy chcieliby umieścić się poza takim wyborem, uznając go za absurdalny, bo na przykład uważaliby, że domeną polityki europejskiej są negocjacje i 
zawieranie kompromisów. Same takie myśli stają się wysoce naganne. To właśnie one miały się przyczynić do narodzin „partii białej flagi", namawiającej do poddania się, podczas gdy trzeba bronić się 
„do końca". Jesteśmy, jak zwykle, „opuszczeni przez Europę" ( ... ). Przecież jako „dumny i wielki naród" zawsze damy sobie radę, ruszając w bój „bez broni" Uak w pieśni z czasów powstania 
styczniowego), ale za to z wiarą przodków na sztandarach, na których widnieją„Bóg, Honor, Ojczyzna".( .. . ) 

Retoryka postromantyczna wzmogła się podczas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Prześledźmy wątki widniejące na zetlałych chorągwiach( ... ) (wątki, które ciągle odżywają, 
obecnie zwłaszcza w tak zwanej polityce historycznej( ... )): 

1. wszędzie bój, walka, powstanie; idziemy walczyć z Europą, powstać przeciwko niej ; rusząmy w bój, Polska musi się bronić, Europa jej zagraża ... ( ... ), potop zepsutej mowy postromantycznej 
zalewa Polskę; 

2. powstajemy dlatego, że krzywda Polski musi być pomszczona; („ .) pójdziemy do Europy po swoje - ucierpieliśmy przez nią, sprzedała nas, teraz wydrzemy jej to, co nam się słusznie należy-
dobrze, że nie „szablą odbierzemy", jak w naszym hymnie narodowym; ( ... ) martyrologia narodowa zazwyczaj idzie w parze z mesjanizmem - większość partii polskich podkreśla, że nasi 
europarlamentarzyści mają pracować nie dla świata , lecz dla wielkości Polski ; ( ... ) „ziemia, religia, narodowość'', [to trzy wartości], których należy bronić w Brukseli; 

3. wreszcie do znaków powstańczych należą wiara i obyczaje chrześcijańskie; od n.ich nie odsrąpimy, ale też możemy je zanieść Europie jako waności, o których zapomniała; to prawda: jesteśmy 
ubodzy, lecz musimy pokazać Europie „godność chrześcijanina i Polaka", przed której mocą się ugnie; widzimy więc tutaj coś w rodzaju krucjaty - nie tylko obronę czystej wiary przed europejskimi 
miazmatami, lecz i przesłanie do niewiernych lub obojętnych; pojawiła sięjeszcze dodatkowo idea wniesienia do Europy „.mistyki nadwiślańskiej"( ... ). ( ... ) kresem żywotności tej mistyki byłoby jej naukowe 
opracowanie w celu eksportu do Europy- spisanie u nas kończy się [zazwyczaj] na jakimś myśleniu mistycznym( ... ) czy mesjanizmie. Znów więc pozostajemy w kręgu romantyzmu. 

Przedstawiłam najpopularniejsze kalki romantyczne - powstanie narodowe, mesjanizm, martyrologia, chrześcijańska krucjata. Co znamienne, chociaż zupełnie nie pasują one do sytuacji - praca 
w parlamencie Unii Europejskiej nie jest wszak powstaniem narodowym, ze wszystkimi jego akcesoriami i uzasadnieniami, ani trybuną dla mesjanistycznych urojeń - to jednak bywają powszechnie 
wykorzystywane z wielką swobodą oraz przez różne orientacje polityczne. Ujawnia się tu fakt, że zbiór romantycznych stereotypów uznawany jest za fundament polskości . I chociaż czasem używa się 
ich trochę bez sensu, to widocznie z nadzieją, że odbiorcy usłyszą znajomą sobie melodię i pójdą za nią, że ten ton uwodzi i zyskuje poklask. ( ... ) [wpadliśmy] w pułapkę używanej nierozważnie 
romantycznej retoryki, wytwarzającej atmosferę oblężonej twierdzy.( .. . ) 

OJCIEC 
Monopol romantycznych stereotypów „Polaka-katolika" dokonał swoistego zablokowania w sferze idei. ( ... ) Tradycja osw1eceniowa, racjonalistyczna ( ... ) w Polsce wygasa. Idee 

mesjanistyczno-martyrologiczne stanowią najczęściej rekompensacyjną odpowiedź na poczucie niezasłużonej krzywdy( ... ). W swoistej replice mieści się( ... ) przekonanie, że konieczna jest „obrona 
polskości" przed nawałą obcych. 

Budowana jeszcze niedawno przede wszystkim przez intelektualistów ( ... ) wspólnota duchowa tak zwanej Europy Środka zaczęła się rozpadać . ( ... ) Imre Kertesz, mówiąc o Węgrzech, 
powiedział i o nas: „Wydaje się, że cierpiąca na kompleks ojca, pogrążona w sadomasochistycznej perwersji dusza małego narodu wschodnioeuropejskiego nie potrafi istnieć bez wielkiego 
ciemiężyciela, na którego mogłaby zrzucić winę za swoje historyczne niepowodzenia, ani bez mniejszości narodowej , tego kozła ofiarnego, na którym mogłaby się wyżyć, dając upust 
nagromadzonemu w trakcie codziennych porażek nadmiarowi nienawiści i resentymentów. ( ... )". ( ... ) możemy spokojnie ( ... ) powiedzieć to samo o duszy największego liczebnie narodu 
wschodnioeuropejskiego [czyli o Polakach].( ... ) 

MATKA 
W ciągu ostatnich dwustu lat panowania romantyzmu przedstawiano Polskę-kobietę jako alegorię, symbol, mit. Ciało ojczyzny to przeważnie było ciało cierpiące, udręczone, nieszczęśliwe ; 

skuwane łańcuchem, zakuwane w dyby, spychane do grobu, nawet krzyżowane. Umierała na naszych oczach, wiadomo było jednak, że zmartwychwstanie. Wysyłała synów na śmierć w imię swego 
zmartwychpowstania, a oni się z tym godzili . Przyodziana w ciemne szaty matka żałobna - Polonia budziła grozę i przerażenie , ale też współczucie i drżącą z trwogi miłość.( ... ). Matka żałobna, matka
upiór, władał polską wyobraźnią aż do drugiej wojny światowej, aż do stanu wojennego, a i dzisiaj czasem się pojawia. 

Często oblicze jej przesłaniał czarny kaptur lub czarny welon. Wiadomo było przecież, że ukrywa się pod nim coś cudownego. Gdy jej twarz odsłaniała się, to najczęściej w blasku piękności -
młodej, niewinnej, szlachetnej. Bo w swoim zakryciu, jak w grobie, przechodziła metamorfozę i gdy się pokazywała naszym oczom, była zawsze piękna i wzniosła. Utożsamiała się też z polską 
przyrodą we wszystkich porach roku , wyposażona we wdzięki i wiosny, i jesieni, i zimy, i lata. Była zawsze czysta we wszystkich możliwych tego słowa znaczeniach. Wprawdzie cudzoziemcy- i nie 
tylko cudzoziemcy - tworzyli „czarną legendę Polski'', wytykając nieprzejezdność dróg pełnych błota, brudne zajazdy, nędzne domy, pijane chłopstwo i szlachtę nie stroniącą od mocnych trunków. 
Metaforą słynnej anarchii polskiej był kołtun (plica polonica). Zawsze jednak można było Polskę idealizować jako szlachetną Panią naszych serc, nie zwracając uwagi na nieco ponurą rzeczywistość.( .. . ) 

BRZEMIĘ POSTKOLONIALNE 
( ... ) Sytuacja nasza konkretyzuje się w fakcie, że jesteśmy Słowianami, czyli jako „Orientalczycy" należymy do narodów „organicznie niedoskonałych" z punktu widzenia cywilizacji 

zachodnioeuropejskiej. Kompleks łaciński powoduje poczucie wywłaszczenia z kultury słowiańskiej. Jednocześnie wyobrażenie kulturowej wspólnoty słowiańskiej budzi lęk przed „imperialną 
Rosją" ijej niegdyś urzędowym słowianofilstwem.( .. . ) 

Spojrzenie od tej strony na naszą współczesną świadomość kulturalną pozwala rozszyfrować pewien obecny w niej zawiły wzór. Jesteśmy krajem postkolonialnym, który jednocześnie - co się 
nieraz zdarza - odczuwa wyższość wobec swego kolonizatora( ... ). W tym punkcie czuliśmy się i czujemy Europą zmagającą się z azjatyckim barbarzyństwem. Jako prawdziwi łacińscy, katoliccy, 
śródziemnomorscy Europejczycy nie możemy za bardzo utożsamiać się ze Słowiańszczyzną, bo to by nas zbliżało do „gorszości" ( ... ). Ale, będąc krajem postkolonialnym, nie jesteśmy przecież 
prawdziwymi Europejczykami, bo - jako Słowianie -jesteśmy wobec nich wtórni, bo odbiło się na nas rosyjsko-słowiańskie skundlenie. Byliśmy jednocześnie krajem kolonialnym i to kolonizującym 
pobratymczą Słowiańszczyznę. Do dziś odczuwamy wobec niej wyższość, ale i jakieś pokrewieństwo z jej „niższością" . ( ... ) 

W tym splocie okropnych zawikłań raz po raz bierze górę megalomania narodowa( ... ), która pozwala pozornie rozstrzygnąć na naszą korzyść problem „niższości" i „wyższości", „gorszości" i 
„lepszości", w istocie w tym wypadku problem władzy i panowania. 

To właśnie czyni nasze życie nieznośnym - w błędnym kole dominacji, narzucania, niewolenia, wywyższania i poniżania, ciągłej walki o uznanie jakiejś mitycznej wyższości i lepszości, 
nieustannego pokazu pychy i chęci wyniesienia się nad drugich.( .. . ) 

Kryzys tożsamości polskiej, kryzys patriotyzmu, kryzys kultury tradycyjnej, objawiający się w deklaracjach pożegnania z Polską, każe myśleć o kształtowaniu odmiennego polskiego 
imaginarium. Musi ono uporać się z pozostałościami odziedziczonej po mesjanizmie megalomanii narodowej . Pozostaje ona w rażącej sprzeczności nie tylko z realną słabością ekonomiczną i 
polityczną Polski, ale też uniemożliwia zdobycie dystansu wobec siebie, przeszkadza w rezygnacji z pretensji do dominacji, z pogardy i lekceważenia „innych". Żeby ich zrozumieć, trzeba stworzyć 
inną narrację, trzeba opowiedzieć „inną historię" . ( ... ) Polska - wbrew pobożnym życzeniom i zakłamanym zapewnieniom - nie jest dzisiaj krajem wielokulturowym. Właśnie jednolitość 
patriarchalnego „polokatolicyzmu", ( ... ), niechęć do różnorodności , nieumiejętność rozluźnienia pancerza megalomańskiej, próżnej polskości, obręcz moralizatorskiej kontroli nad wszystkimi 
przejawami życia przyczyniają się do bolesnego odczucia kryzysu kultury. Polska jest ubogim i płaskim monolitem, przeważnie narodowo-katolickim. Dlatego tak męczy tych swoich obywateli, 
którzy pragną się z nią pożegnać dla Europy, rozumianej jako przestrzeń wolności kultury. Można by było tutaj wytrzymać i bez słońca Południa, gdyby bardziej różnorodna, wyzwolona z obsesji( ... ), 
właśnie „kolorowa" była nasza kultura. 

Maria Janion Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków 2006 
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DUŻA SCENA 
„Przyjazne dusze" Pam Valentine 

„Którędy do morza" Roman Ossowski 
„Dawno temu dziś" Victor Lanoux 

„Śpiewnik domowy Jana Kaczmarka" 
„Indyk" Sławomir Mrożek 
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„Gąska" Nikołaj Kolada 
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„Mayday 2" Ray Cooney 
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„Kolacja dla głupca" Francis Veber 
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„Okno na parlament" Ray Cooney 

MAŁA SCENA 
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„Madame" 
„Tuwim Zaczarowany" jest Instytucją Kultury 
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