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Ponad Galicją i Kongresówką

Nawiedzając wyobraźnią historyczną Kraków doby rozbiorów, 
zwykle nie wykraczamy poza galicyjskie szranki. Siłą nostalgicznych 
mitologizacji Austro-Węgier, nieraz umieszczamy miasto i Małopolskę 
w jakiejś bezpiecznej środkowoeuropejskiej otulinie. Jakby pod berłem 
Habsburgów nie było zagrożenia wolności osobistej i dolegliwości ma
jątkowych, konfliktów narodowościowych i opóźnień społeczno-cywili- 
zacyjnych. Jakby nie krzyżowały się w pobliżu linie operacyjne trzech 
armii. Z pewnością, w XIX wieku dawna stolica Piastów i Jagiellonów 
nie leżała na spokojnych peryferiach historii. O czymś tu świadczy kru
chość i tymczasowość Rzeczypospolitej Krakowskiej, która swe chwiej
ne trwanie zawdzięczała rywalizacyjnym rachubom potencji rozbioro
wych. Każdy z trzech rezydentów, sprawujących władzę zwierzchnią 
w tej mikroskopijnej republice - zauważmy - miał granicę własnego 
państwa pod bokiem. Nie tylko namiestnik z Wiednia: sięgały murów 
miasta także szpony dwugłowych orłów z zachodu i północy.

Trójkąt trzech cesarzy

Dreikaiserecke. Trójkąt Trzech Cesarzy. Znam to pojęcie raczej nie ze 
słyszenia. Na pewno z eseju historycznego Kazimierza Wyki. Ten znako
mity historyk literatury był, jak wiadomo, krzeszowiczaninem i wielkim 
patriotą swej małej ojczyzny. Uhonorowany przez Andrzeja Kijowskiego 
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cokolwiek metaforycznym mianem „Tacyta krzeszowickiego powiatu”, 
przyjął godność z satysfakcją, lecz nie omieszkał dodać z przesadną już 
precyzją, iż Krzeszowice leżały i leżą na terenie powiatu chrzanowskie
go. Na tymże obszarze Odnajdziemy Trójkąt Trzech Cesarzy. U zbiegu 
Czarnej i Białej Przemszy, u bram Mysłowic. To tam tworzyły figurę 
geometryczną posterunki graniczne Austrii, Rosji i Prus.

„Po stronie austriackiej, po stronie pruskiej, po stronie rosyjskiej ten 
sam kraj - pisał Wyka - to samo plemię, ten sam język, te same boga
ctwa naturalne. Jakiż złośliwy czy kpiący duch w tym akuratnie miejscu 
doradził trzem cesarzom wbijać słupy graniczne? Samaż wygoda miej
sca, skoro jakieś tam rzeczułki się spotykały? A może po prostu z nurtów 
Dniepru na wschodzie, Sali na zachodzie wyjęli oni legendowe słupy 
żelazne Bolesława Chrobrego i w tak nijakich umieścili wodach?” {Trój
kąt Trzech Cesarzy, w: Wędrując po tematach, t. 1: Czasy, Kraków 1971, 
s. 303). Oczywiście, nie w przypadkowych miejscach rozłupywano pol
skie ziemie. Zawsze stały za tym konkretne rachuby gospodarcze bądź 
widoki militarne. Także tu: Prusy brały w posiadanie obszar korzystnej 
eksploatacji złóż węgla kamiennego, a Rosja obejmowała żelaznym 
uściskiem serce Europy i mościła się w punkcie dogodnym do ekspansji 
na zachód i południe. „Tacyt krzeszowickiego powiatu” zapewne do
brze o tym wiedział. Jego zafrasowane zdziwienie trzeba złożyć na karb 
sztuki eseistycznej. Bo rzeczywiście: zaborcze orły rozdzierały żywcem 
tkanki życia społecznego i wspólnoty dziejowych losów. Takimi „dro
biazgami” nie przejmowała się oświecona Europa. Takimi względami 
nie raczyła darzyć „innej Europy”.

Śladem Pierwszej Kadrowej

Znaki Hohenzollernów zaczynały panować kilkadziesiąt kilometrów 
na zachód od Krakowa. Symbole państwa Romanowów - blisko, bar
dzo blisko. Plastyczne tego wyobrażenie daje filmowa adaptacja Wesela 
Stanisława Wyspiańskiego. Jak pamiętamy, Jasiek, drużba weselny, ma 
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pod osłoną nocy rozgłosić wici narodowe i sprowadzić do bronowickiej 
chaty gotowych do wojaczki włościan z kosami. Nieopatrznie wyposa
żony przez Gospodarza w magiczny instrument Wemyhory, gdzieś na 
rozstajach dróg gubi czapkę z pawimi piórami, po czym, zajęty odzy
skiwaniem zguby, traci także złoty róg. Kamera filmowa nie mogła nie 
podążyć w ślad za nieodpowiedzialnym młokosem. Jasiek pędzi w skok 
„do samych granic” (akt II, scena 26) i dostaje się pomiędzy czujkę koza
cką a patrol austriacki. Miotając się w panice, traci parobczańską ozdobę 
i czarodziejski róg. Andrzej Wajda sam zaświadczył, że to Andrzej Ki
jowski, „autor filmowej adaptacji Wesela i krakus z dziada pradziada”, 
nasunął mu ten pomysł, uzmysławiając reżyserowi nieodległe od rozbio
rowych granic położenie Krakowa (zob. A. Wajda, Kino i reszta świata, 
Kraków 2000, s. 155).

Gdy przyglądamy się mapie rozbiorów Rzeczypospolitej, dostrzega
my krwawe pręgi także na północnych obrzeżach Małopolski. Na szlaku 
krakowsko-miechowskim Michałowice widniejąjuż nad liniągraniczną. 
Czy nie tutaj gdzieś „huka po lesie” róg Wemyhory? Lepiej może za
pytać: czy gdzieś tu nie wołał, zanim znalazła go Pierwsza Kadrowa? 
Przemarsz strzelców Józefa Piłsudzkiego okazał się ostatnią symbolicz
ną operacją zszywania rozbiorowych ran. Podobnie czyniły wcześniej: 
armia Księstwa Warszawskiego (1809), grupy powstańców krakowskich 
(1846) czy oddział Mariana Langiewicza (marzec 1863). Polskość naj
bardziej integralna, osadzona na fundamentach więzi regionalnej, sta
wała za każdym razem ponad traktatami politycznych mocarzy i ponad 
kordonami granicznymi.

Ponad kordonami granic

Czy Polska wyszła z zaborów jako kraj duchowo jednolity? Czyn
ników rozsadzających jednorodność zbiorowości Polaków było wiele. 
Instytucje prawno-ustrojowe i tradycje społeczno-obyczajowe państw 
zaborczych. Peryferyjne usytuowanie ziem zaborowych w stosunku 
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do ośrodków politycznych i ekonomicznych mocarstw rozbiorowych. 
Podział na emigrację i kraj, będący w dającym się odczuć stopniu po
działem na elitę bez społeczeństwa i społeczeństwo bez elity. Częściowa 
odmienność procesów narodowotwórczych w poszczególnych zaborach, 
wywołana przez lokalne realia socjologiczne i charakter miejscowej kul
tury. Wzloty i upadki inteligenckiej pracy około rozszerzania tożsamości 
polskiej. Pytanie, czy Polska przetrwa nie w jakimś skansenie kulturo
wym, lecz jako twórcza narodowość i zdolny do rozwoju naród, trapiło 
romantyków i, nadal, ludzi przełomu wieków XIX i XX. Ambiwalen
tnie odnoszono się do regionalizmu w kulturze: czasem jako świadectwa 
wewnętrznej różnorodności polskiej kultury, kiedy indziej jako zstępo
wania ku głębokim podziałom etnicznym. Litwini z goryczą przypisy
wali koroniarzom poczucie wyższości, galicjanie złośliwie przyglądali 
się kongresowiakom, powszechnie ironizowano na temat arystokracji 
galicyjskiej. Międzyzaborowe animozje pojawiały się w relacjach stu
denckich (np. Wacław Nałkowski) czy świadectwach historycznych z lat 
II Rzeczypospolitej. Uniwersalna w kulturze dialektyka swojskości i ob
cości nie mogła tu nie zaistnieć; nie wydaje się jednak, by kiedykolwiek 
osiągnęła poziom zagrażający procesom reintegracyjnym, odnawiają
cym się w każdej epoce i w każdej formie kultury doby rozbiorowej.

Odmienność krain rozbiorowych przyniosła z pewnością również 
dobre owoce. Rozmaite formy wyjarzmienia narodu, formy rozwoju 
społecznego i cywilizacyjnego, koncepcje misji inteligenckiej czy me
tody samoorganizacji obywatelskiej inicjowano w różnych miejscach, 
następnie komunikowano pozostałym społecznościom zaborowym, a te 
je podejmowały z uwzględnieniem miejscowych warunków. W ten spo
sób przemieszczały się postaci i programy literatury i sztuki narodowej, 
ogniska insurekcji, środowiska pracy organicznej, czynniki odrodzenia 
religijno-narodowego, formy aktywności kulturalnej i politycznej ludu 
etc. Co najważniejsze, ponad kordonami granic gruntowała się równo
miernie polskość, prowincjonalna polskość, która miała jeszcze zwycię
sko przejść próbę totalitarnych potworności XX wieku.
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Polskość potoczna

Małe Polski są różne. Te gminne, zrośnięte od stuleci organicznym 
procesem dziejowym, i te popegeerowskie, bezrobotne i głodne. Te ma
łomiasteczkowe i powiatowe twierdze tradycji, i te spustoszone przez 
peerelowską urbanizację i industrializację. Te zasiedziałe i te, którym 
wciąż dokuczają korzenie wyszarpnięte z kresowego gruntu. Takie, co 
przez wieki trwały w etnicznej jedności i takie, które przeszły przez pie
kielne kotły XX-wiecznej historii.

Reguły współczesnego życia tworzy się w globalnych i lokalnych 
miastach-metropoliach, małe krainy, z natury rzeczy, mają przed sobą je
dynie drogę dostosowań. Tylko że dostosowania bywają takie i owakie. 
Jedne przypominają paniczny odwrót po klęsce, ucieczkę przed rzekomo 
przezwyciężonymi i skompromitowanymi formami życia, niewolniczy 
wyścig o względy nowego mocodawcy. Inne polegają na modyfikacji 
środków i celów postępowania, aby spotęgować swą skuteczność, ale 
i wzbogacić ten model życia, któremu chcemy być wierni.

Jak wynika z moich, na pewno wyimkowych, obserwacji, w małej 
Polsce tradycyjnej, organicznie rozwiniętej, zasiedziałej, zintegrowanej, 
kapitał wspólnoty doskonale procentuje wespół z potencjałem nowoczes
ności. Nasilił się tam pęd do edukacji (okupiony znacznym wysiłkiem fi
nansowym), nie widać, aby coś ograniczało chłonność wobec innowacji 
i otwartość na zmiany. Jednocześnie nie dostrzegam dążeń do zmiany 
duchowej formuły życia. Wydaje mi się nawet, że, wręcz przeciwnie, 
wzrosła afirmacja typowych dla środowiska przeświadczeń o szczęściu 
i powodzeniu, przeżyć religijnych czy doświadczeń rodzinnych. Patrio
tyzm tych ludzi wyraził się wyjątkowo wysoką frekwencją wyborczą 
i wyjątkowo jednolitym opowiedzeniem się za praworządnością i napra
wą państwa, a nie korzyściami grupowymi. Poparli sprawę kardynalną, 
nie jakiś program ekonomiczny, czego nie mogliby uczynić bez jasnego 
poczucia wartości nadrzędnych.
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Lekcja prowincji

To, co dzieje się w małych Polskach, trzeba widzieć we właściwej 
skali. Nie należy przesadzać z uogólnieniami. Patrząc jednak na małą 
prowincjonalną modernizację, zaczynam zastanawiać się, czy przy
najmniej nie kryje się w niej przesłanka do uniwersalnej refleksji. Czy 
nie nadszedł już czas, by rzeczywisty rozwój cywilizacyjny (mierzony 
kryteriami inwencji technologicznej oraz wytwórczości i konkurencji 
ekonomicznej) łączyć z bardziej tradycyjnymi strukturami grupowymi 
i ideałami życia, a nie z postulatem ekstremalnej swobody indywidua
listy i maksymalną mobilnością jednostki w społeczeństwie otwartych 
granic i rozbitych tożsamości zbiorowych. Atomizacja społeczeństwa 
w imię efektywności działań rynkowych może się u nas okazać znacz
nie bardziej przećiwskuteczna niż na zachód od naszych granic. Model 
z hiperdyspozycyjnym pracownikiem i manipulowanym konsumentem 
okazuje się coraz droższy. To wspólnotowa integracja obniża koszty ży
cia, optymalizuje działalność. Być może, na tradycyjnej prowincji Euro
pa, poddana wewnętrznej konfrontacji z cywilizacją islamu i rywalizacji 
z gospodarkami Azji, ma swe cenne laboratorium przyszłości.

Przy bliższym wejrzeniu w sprawę, nie wydaje się paradoksem, że 
prowincja znalazła skuteczną metodę modernizacyjną. W okresie komu
nizmu był to świat prywatnej inicjatywy, rodzinnych firm, rynkowego 
realizmu (w jakimkolwiek zakresie), prywatności przeżywanej we włas
nych domostwach. Świat z szeroką strefą wolności, odpowiedzialności, 
wiary. Tu znacznie łatwiej przychodziło zachowanie egzystencjalnego 
doświadczania Europy niż w rzeczywistości masowej stymulacji, blo
kowiska, etatowej pracy, cenzury. Pielęgnowanie Europy nie polegało 
tu, naprawdę, na lizaniu przez szybę zachodnich dóbr kultury. Dlatego 
dziś ludzie prowincji afirmują nowoczesność na podstawie sprawdzo
nych wartości europejskich, a nie jakichś eksperymentalnych ideologii 
czy iluzji rajskiego szczęścia.

Lekcja prowincji - zarazem tradycyjnej i otwartej, zintegrowanej 
i elastycznej, zasiedziałej i ruchliwej, wiernej swoim zasadom i chłonnej 
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na innowacje, ukazuje przemianę cywilizacyjną z najlepszej strony. Po
wtarzam do znudzenia: w świetle wszystkich dostępnych badań, pomyśl
na modernizacja polega na wyważonym łączeniu podstawowej tradycji 
z wzorcami nowoczesności. Horyzont przemian musi być umieszczony 
we właściwym miejscu, bo modernizacja szokowa wywołuje rozkład 
społeczny. Mało to obchodzi polskich plenipotentów mechanicyzmu 
cywilizacyjnego, który we wspólnej Europie niespodziewanie zmar
twychwstał w dwa i pół wieku po Janie Jakubie Rousseau. Biurokracja 
z niekończącymi się tabelami algorytmów, laicyzm, ideologizacja życia 
prywatnego i rewolucja obyczajowa, abolicjonizm, repolityzacja sfery 
obywatelskiej - czy to naprawdę coś nowego? Polacy znają to od kilku 
pokoleń i kojarzą dość jednoznacznie.

Czarna legenda prowincji

Po wyborach ‘2005, w których podstawowa racjonalność obywatel
ska wzięła górę nad interesami establishmentu III RP, złość tego ostat
niego uderzyła także w prowincję. Pani Magdalena Środa, uniwersytecki 
filozof-etyk, członek lewicowego rządu Marka Belki, wyraziła zbliżone 
emocje w bezkompromisowym artykule o jednoznacznym nagłówku: 
Prowincja bierze odwet na elitach („Dziennik” z dn. 2-3.09.2006). Au
torka wysunęła tezę, że prowincja pogrążona jest w negatywnych mi
tach, wyzyskiwanych politycznie przez obecną władzę.

Po pierwsze, mit, że każdy, komu się powiodło, zawdzięcza swoje po
wodzenie cwaniactwu lub sile, która niewłaściwie dystrybuuje ludzkie losy. 
Wysoki status materialny, intelektualny czy społeczny jest nader często 
przedmiotem prowincjonalnej zawiści. Teraz ta zawiść ma swoją legitymi
zację. Każdy bogaty i wykształcony jest podejrzany, jeśli nie o wykradanie 
majątku narodowego, niewdzięczność (strajkujący lekarze) czy korupcję, 
to przynajmniej o narcyzm i niechęć wobec społecznej kooperacji. Mit dru
gi żywi się zasadą powszechnej podejrzliwości. Każdy sukces historyczny, 



170 Bogusław Dopart

każdy fakt ma jakieś podwójne dno. Nie mogło tak po prostu być, że ci, któ
rych nie lubimy, dokonali rzeczy wielkich. Trzeba ich zgnoić, pokazując, że 
podejrzliwi mają zawsze rację.

Tekst, bez dwóch zdań, znakomicie napisany. Warto by rozbudować 
powyższe przytoczenie, aby w ogólnikowym omówieniu nie zatarł się 
jego wyraz emocjonalny. Ale wszystko ma swoje granice. Więc włas
nymi słowami. Mitem trzecim - spiskowa teoria dziejów. Mit czwarty: 
za biedę i bezradność odpowiada zawsze ktoś inny, nie ja. Janosikowy 
mit piąty głosi, że „nasza” siła polityczna zabierze bogatym i odda bied
nym.

Mam szczęście nie znać takiej prowincji, aczkolwiek mam świado
mość, że ludzie o podobnej mentalności w Polsce istnieją. Istnieją gdzieś 
na wsi przetworzonej przez PRL i dodatkowo doświadczonej srodze 
przez transformację po roku 1989. Jednak bardziej mi to patrzy na typ 
wielkomiejskiego kołtuna czy lumpa z wielkomiejskich obrzeży. Tacy 
ludzie wykazują nikłe zainteresowanie wyborami. Jeśli już, to na kogo 
głosują? Twardy elektorat Samoobrony? Wielkiej siły politycznej na tym 
zbudować nie można. Niekiedy uprzedzenia uskrzydlają retorycznie, 
lecz nie można bez konsekwencji bujać w stereotypach.

Czarne legendy polskości

Czarna legenda polskiej prowincji tworzy jedynie wariant czarnej 
legendy polskości. Nawet nie uświadamiamy sobie, jak często w sytua
cjach życia publicznego dochodzi do odtwarzania negatywnych stereo
typów odnośnie do Polski i Polaków. Nie uświadamiamy sobie także 
dlatego, że do tego nawykliśmy. Że zgoda na to tkwi w bezrefleksyjnych 
zaułkach naszej świadomości.

Jeszcze jeden cytat - zapewniam, z potrzeby maksymalnej lojalno
ści wobec autora. W rocznicę Powstania Warszawskiego, w poczytnym 
„Fakcie” (numer z 1 sierpnia 2006 r. miał 626 tys. egzemplarzy nakładu) 
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Ireneusz Krzemiński napisał w związku z mniej czy bardziej fortunnym 
pomysłem powołania Centralnego Biura ds. Wizerunku Polski:

Niestety, w dzisiejszej sytuacji politycznej dominują postawy nacjona
listyczne i nacjonalistyczny patriotyzm. Czym innym jest przecież troska 
o dobro państwa, reklamowanie kraju na zewnątrz [...], a czym innym na
rodowa megalomania, która towarzyszy powołaniu takiego urzędu. Dobre
go wizerunku nie zbuduje się za pomocą centralnego sterowania. Dopóki 
nie zrozumiemy, co złego wydarzyło się w naszej historii i nie nauczymy 
się dystansu do polskich wad narodowych, dopóty będziemy mieli problem 
z postrzeganiem nas przez zagranicznych partnerów. Sami musimy nauczyć 
się dyskutować na temat swoich błędów i wad z innymi.

Bardzo szanuję naukowy dorobek autora felietonu, ale wobec takiej 
publicystyki muszę zapytać: kuriozalne, prawda? Taki sobie pomysł biu
rokratyczny skłania znakomitego socjologa do nerwowej reakcji na bliżej 
nieokreślone formy megalomanii narodowej. Z głębokim zakłopotaniem 
muszę ujawnić, że w felietonowej mikroformie prof. Krzemiński wier
nie odtworzył PRL-owską strukturę perswazyjną. W takim przewodzie 
argumentacyjnym patriotyzm zostaje wprost utożsamiony z nacjonali
zmem lub jest odróżniany od nacjonalizmu w sposób zbyt enigmatyczny. 
Dalej, zdrowy patriotyzm polega głównie na roztrząsaniu narodowych 
wad i ciemnych epizodów historii. Zamiast zanudzać cudzoziemców 
triumfami oręża polskiego i krwawym bohaterstwem, a także wkładem 
w europejską tożsamość i kulturę ogólnoludzką (martyrologia - pod żad
nym pozorem), powinniśmy stanąć w worze pokutnym przed obliczem 
narodów i zafundować im permanentne wyznawanie grzechów czy też, 
sięgając do stosowniejszego języka, nieprzerwany seans samokrytyki. 
Zatem jedynym odpowiedzialnym depozytariuszem patriotyzmu są po
stępowe elity, współdziałające z przodującym ustrojem i międzynarodo
wą awangardą ludzkości. A preferowaną treścią polskiego patriotyzmu 
stają się czarne legendy polskości. Polska wolność okazuje się anarchią, 
etos bohaterski - bohaterszczyzną, dzieje wieloetnicznej Rzeczypospo
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litej - pasmem szowinistycznych sukcesów, kultura szlachecka - pa
tologicznym sarmatyzmem, romantyzm - kwintesencją nacjonalizmu, 
tradycja inteligencka - służbą dwuznacznej sprawie, wiara zjednoczona 
z Kościołem - kotwicą reakcjonizmu i ogólnego niedorozwoju.

Ja wiem, że intencja autorska prof. Krzemińskiego nie ma nic a nic 
wspólnego z syndromem totalitarnego antypolonizmu władców i klasy 
państwotwórczej PRL. Co więcej, w pełni uznaję możliwość i niezbęd
ność elitarnego, krytycznego patriotyzmu. Powinien on jednak powrócić 
do czystych źródeł dyskursu inteligenckiego, całkowicie odciąć się od 
totalitarnej perwersji i w duchu demokratycznym otworzyć na podsta
wowe afirmacje polskiej tożsamości. Krytycyzm nie może zagłuszyć ani 
zasady obiektywizmu poznania i sprawiedliwości osądu, ani godności, 
jakiej wymagamy od każdego, kto reprezentuje daną wspólnotę na ze
wnątrz. Poza tym - patriotyzm to jednak wyróżnienie jakiejś wartości 
na tle wartości mniej bliskich, uwydatnienie jakiejś specyfiki lokalnej, 
przywiązanie do czegoś swoistego i ograniczonego.

Sprawa polska

Tzw. sprawa polska ma bogatą kartę w Europie i za Oceanem At
lantyckim. Dwieście lat z okładem. Pojawiła się po zbrodni rozbiorowej 
i przechodziła zmienne koleje losu w XIX-wiecznym europejskim tyglu 
dążeń narodowo-wolnościowych i republikańsko-rewolucyjnych. Spra
wa polska, choć najwcześniejsza i największym nakładem środków pod
trzymywana, nie była bynajmniej jedyną. Dobijali się swoich praw Gre
cy, Belgowie, Irlandczycy, Węgrzy, Słowianie południowi, ba, Niemcy 
i Włosi. Nic dziwnego, że grupy przywódcze kolejnych powstań opiera
ły swe rachuby i na szlacheckim pospolitym ruszeniu (bądź insurekcji 
ludowej), i na konfliktach zbrojnych, angażujących państwa zaborcze, 
i na przymierzu ludów czy propagowanej w pewnych kręgach rewolucji 
europejskiej. To Polacy rzucili hasło „Za wolność waszą i naszą”. W krę
gach demokratycznych cieszyli się bohaterską legendą, policje mocarstw 
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identyfikowały ich z buntem i zaburzeniami rewolucyjnymi, dyplomaci 
widzieli w tym narodzie bez państwa kartę przetargową, a najczęściej 
kłopot, który lada chwila może pojawić się na porządku dnia. Rozbiory 
były politycznym kryminałem, naruszającym równowagę Europy, a do
szły do tego zbrodnie związane z porozbiorowym podbojem ekonomicz
nym, narodowościowym oraz tłumieniem powstań. Wypadało Polaków 
nieubłaganie i bez końca oskarżać u dworów, w Watykanie, przed opi
nią publiczną. Trzeba było kompromitować ich przeszłość i ich zamia
ry. Najważniejsza w Europie polityczna sprawa narodowa wywołała też 
najbardziej jadowity, rozległy i trwały szowinizm - antypolonizm.

To musiało powrócić ze wzmożoną siłą, gdy Polska wybijała się 
na niepodległość i próbowała scalić swe terytorium. To powracało po 
lil7 września 1939 roku. Powróciło po 22 lipca, po powstaniu war
szawskim, referendum ustrojowym, po zaprowadzeniu PRL-owsko-UB- 
owskich porządków. Przy okazji wszystkich kryzysów PRL-owskich, 
wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez „ludową” władzę, pły
nęły do postępowej opinii ludzkości czarne legendy polskości. Okres 
stalinizacji Polski przyniósł apogeum tych praktyk. Polskość w istocie 
otrzymała wówczas piętno kryminalne. Jakub Berman, wszechmocny 
i bezwzględny niszczyciel kultury i nauki, ośmielił się jeszcze w roku 
1981, gdy już dawno spoczywał na zasłużonych laurach, oświadczyć: 
„polskie społeczeństwo jest w swojej konsystencji (podkr. 
B. D.) bardzo antysemickie”. Ten sam Berman, który zaraz po wojnie 
utożsamił polskość ze zbrodniczym rasizmem i uczynił z tego dogmat 
totalitarnej wiary. On też utożsamił aktywność Kościoła z antykomuni
styczną dywersją i przedstawił Armię Krajową jako sojusznika Gesta
po. Nic dziwnego, że w ubeckich kazamatach obowiązywała dyrektywa 
Anatola Fejgina: „trzeba zabić polską dumę, rozstrzelać patriotyzm”.

Ważne pytanie. Czy w ciągu siedemnastu lat III RP nie było dość 
czasu na wysłuchanie historii wszystkich ofiar, które pozostały przy ży
ciu, na uczczenie wszystkich grobów i bohaterskich biografii? Czy nie 
należało przebadać, jak skutki antypolskich represji w PRL zaciążyły na 
losach całych pokoleń i w jakich formach trwały przez dziesiątki lat?
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Należało. Należało z bliska przyjrzeć się podziałowi na równych i rów
niejszych. Apartheidowej segregacji ludzi, rodzin, symboli, idei. Bo to 
wciąż jest podstawowy problem naszej demokracji.

Zdrada zaangażowanych

Najbardziej boli zdrada intelektualistów, która rozciąga się na okres 
nierównie dłuższy niż hańba domowa doby stalinowskiej. Po roku 1956 
w znacznej mierze przetrwały agendy Orwellowskiego Ministerstwa 
Prawdy (przypominam: resort prasy, rozrywki, oświaty i sztuki) oraz 
swoiste „centralne urzędy” nauk humanistycznych i społecznych, pod
trzymywane już nie siłą policyjnego przymusu, lecz środowiskowego 
„snobizmu postępu”, plagiatowego europeizmu, ucieczki od wolności, 
koteryjnych korzyści, przywilejów prestiżowych, zwalniającej z twórcze
go wysiłku i moralnej samodzielności. Zmarnowano szanse na możliwe 
rewindykacje polskości, na demokratyczny dialog z nowo kształtującym 
się społeczeństwem. Gdyby nie Kościół Prymasa Wyszyńskiego, gdyby 
nie tysiące inteligenckich redut, raz jeszcze odbudowanych w różnych 
zakątkach Polski, system spokojnie konsumowałby owoce stalinowskiej 
inżynierii społecznej. W ten sposób w tworach kultury wysokiej prze
trwało wiele cech życia totalitarnego, establishment utracił wgląd w re
alia życia, lecz w sztucznym świecie reprodukował się z nieodmiennym 
sukcesem. Dopóki nie odbędzie się wielki proces intelektualny: Oby
watele przeciw PRL, będziemy wciąż przeżuwać socjalistyczne alegorie 
w szacie awangardowych powieści czy mądrości marksistowskiej huma
nistyki - modnie przepakowane na Zachodzie.

Co tutaj najważniejsze, to konieczność odtworzenia w Polsce elit 
prawdziwie demokratycznego społeczeństwa. W PRL na szczyt wcho
dziło się poprzez akt wtajemniczenia w alternatywny świat ideologii. 
Coś z tego zostało, mianowicie w bardzo niebezpiecznej formie kultural
nych snobizmów, nauki z odzysku, kształcenia uniwersyteckiego, które 
w przeważającej mierze rozmija się z fundamentalnymi doświadczenia
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mi Solidarności i chrześcijaństwa Trzeciego Tysiąclecia, wypielgrzy- 
mowanego przez polskiego papieża. Niedobry stan rzeczy ma potężną 
instytucjonalną obudowę i wzmocnienie w mediach. Ale reguły wolnego 
społeczeństwa zburzą i te bariery rozwoju. Elity mają właściwy sens tyl
ko w relacji do życia ukształtowanego prawidłowo, spontanicznie.

No właśnie, polskość

Badania socjologiczne dowodzą, że Polacy mają zaniżone poczucie 
własnej wartości. Łakną pozytywnych opinii z cudzych ust, ale nie bar
dzo dowierzają rodakom, gdy słyszą od nich wyrazy dumy narodowej. 
Polacy nie są pewni wielkości swej kultury i znaczenia swej historii dla 
Europy. Przedkładają cudze marki nad własne wytwory. Trudno się dzi
wić. Mieli aż za wiele okazji, by nasiąknąć takimi przeświadczeniami.

Atmosfera kompleksów narodowych wisiała nad nami pół wieku. 
Próby skorygowania własnego wizerunku Polaków, indywidualne bądź 
urzędowe, ulegają upolitycznieniu ze strony „autorytetów”. Jeśli już mó
wić o patriotyzmie, to tak abstrakcyjnie, nie szczędząc przy tym ostrze
żeń przed nacjonalizmem. Co jest treścią patriotyzmu? No, patriotyzm... 
Tymczasem tą treścią jest polskość.

W moim przekonaniu jest w Polsce tyle żywej demokracji, ile pol
skości. I tyle ładu życia, ile polskości. I tyle satysfakcji z życia, ile pol
skości. Uważam polskość za wybitnie atrakcyjny wariant tożsamości 
w Europie. Przypuszczam, że ma ona jeszcze ważną rolę cywilizacyjną 
do odegrania, i to w niedalekiej przyszłości. Póki co, wybieram się na 
moje Podkarpacie.





Portret imaginacyjny księcia Jaksy 
z przedstawieniem kościoła i klasztoru 

Bożogrobców w Miechowie, z herbem Gryf 
z klasztoru PP Norbertanek w Krakowie, 

z 1757 r. (fot. S. Michta, 2002)

Grób Chrystusa w miechowskiej świątyni 
pw. Grobu Bożego i św. Jakuba Apostola Ml., 

miejsce licznych pielgrzymek. Kamienna część grobu 
pochodzi z 1530 r. i jest wierną kopią jerozolimskiego 

(fot. W. Barczyński, 2006)



Bazylika Grobu Bożego w Miechowie z figurą Chrystusa Zmartwychwstałego, 
wykonaną przez Jana Funka w 2006 r. (fot. W. Barczyński, 2006)

Widok na klasztor zakonu bożogrobców w Miechowie 
od strony ogrodu plebańskiego (fot. W. Barczyński, 2002)



Ołtarz główny w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie, wykonany przez 
Wojciecha Rojowskiego w 2. poi. XVIII w. (fot. W. Barczyński, 2005)

Zamek generałów zakonu bożogrobców w Miechowie od strony 
wewnętrznego ogrodu kościelnego (fot. W. Barczyński, 2002)



Rynek miechowski ujęty z wieży kościoła (fot. B. Tustanowski, 1938)

Kości«»! Katolicki I cerkiew prawosławna 
w Miechowie

Kalliollsclie utid orlliodoJe Kirclic 
in Miechów.

Miechowskie świątynie· kościół parafialny i cerkiew prawosławna (fot. z 1915)



Wciąganie dzwonu na wieżę kościoła miechowskiego 
(fot. F. Dębicki, koniec XIX w.)

Wojsko austriackie na Rynku miechowskim (fot. z 1915)



Pomnik powstańców poległych w bitwie miechowskiej 17 lutego 1863 r. 
na cmentarzu parafialnym, wzniesiony na miejscu zbiorowej mogiły w 1923 r. 

(fot. W. Barczyński, 2005)

Dworek „Zacisze” w Miechowie z 1784 r., leżący na szlaku pereł architektury 
drewnianej w Małopolsce (fot. W. Barczyński, 1999)
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