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  Mówi się teraz w kraju dużo o patrio-
tyzmie. O pilnej potrzebie patriotycz-
nej edukacji. Władza chce nawet u-
tworzyć specjalny urząd, mający czu-
wać nad odpowiednim wychowaniem
młodego pokolenia. Ma się on nazy-
wać Narodowym Instytutem Wycho-
wania. Chodzi między innymi o zwięk-
szenie zaangażowania i obecności mło-
dzieży w narodowych uroczystościach, 
organizowanie spotkań i pogadanek. 
W Olsztynie podpisano nawet z ini-
cjatywy PiS deklarację „Patriotyzm 
jutra” oraz przeprowadzono pokazo-
wą lekcję, na której potępiono Owsia-
ka i parady równości. Podobno głupi 
uczniowie nie byli zachwyceni.
  I co ty na to, Rodaku żyjący pomię-
dzy oceanami? Czy Tobie był potrzeb-
ny urząd z pomysłodawcą Jarosławem
Zielińskim wiceministrem, żebyś Ty 
mógł kochać swą ojczyznę? Czy To-
bie jest potrzebna instytucja wyjaśnia-
jąca, jakim rodzajem miłości masz pa-
łać do kraju przodków? Czy miłość 
ojczyzny i własnego narodu, to jest za-
danie dla urzędów? Czy jakakolwiek 
miłość to jest zadanie dla urzędów?
  W najszerszym znaczeniu kocha się 
przecież to, co się ma: język i kulturę, 
dziewczynę, żonę, rodziców, dzieci, 
przyjaciół, znajomych, ziemię, dom, 
samochód albo psa. Ojczyzną mogą 
być wszystkie te dobra naraz, ich część
albo jedno, jak kultura i język, gdy się 
przebywa na obczyźnie, a najbliżsi i 
znajomi mieszkający w kraju już po-
umierali. Ma się wówczas pamięć i
serce, jest się patriotą w pełni świa-
domym swego patriotyzmu. I mani-
festuje się go rozmaicie, w sposób bar-
dziej lub mniej widoczny, na miarę 
potrzeb i możliwości, nieraz zupełnie 
mimochodem.
 Razić jednak musi i budzić podejrze-
nia nadmiar patetycznych gestów: gra-
nia hymnu przy byle okazji, pompa-
tycznych uroczystości rocznicowych, 
czy naśladowania Amerykanów w sta-
wianiu flagi na kiju w każdym biurze 
i przyciskaniu dłoni do piersi. Preten-
sjonalna ostentacja może oznaczać, że 
prawdziwego patriotyzmu już nie ma, 
lub że go jeszcze nie ma. Jeśli chodzi 
o Amerykanów, to trudno się oprzeć 
wrażeniu, iż patriotyzmu wciąż im bra-
kuje. Ale to osobny problem. W przy-

padku Polaków jest na odwrót – pat-
riotyzmu ostatnio znacznie ubyło. Na-
silenie nakazowego manifestowania 
miłości do ojczyzny niewiele pomoże, 
jak niewiele pomaga leczenie obja-
wów choroby. Nieustanne dęcie w trą-
by będzie jedynie słodkim niebem 
pragnień na wyjałowionej glebie na-
rodu.
  Jeśli młody człowiek ze wsi przestał 
studiować i nie może znaleźć pracy 
[...], jeżeli powszechne jest zatrudnia-
nie bez umowy, bez ubezpieczenia lub 
tylko na umowę-zlecenie, jeśli prze-
ciętny obywatel staje się w zastrasza-
jącym tempie tak zwanym analfabetą
funkcjonalnym, czyli nierozumieją-
cym średnio trudnego tekstu napisane-
go po polsku, to co ma być obiektem 
jego miłości? Jego patriotyzm ograni-
czyć się musi siłą rzeczy do walącej 
się chałupy, przydrożnej kapliczki i 
sklepu, w którym bierze „napój wino-
podobny” na krechę.
  Właśnie się wybieram ze szkolnym 
pocztem sztandarowym na obchody 
175 rocznicy bitwy pod Olszynką Gro-
chowską. Od pewnego czasu Urząd 
Miasta Stołecznego Warszawy Dla 
Dzielnicy Rembertów nie zaprasza
nas lecz tylko „informuje”, a burmistrz 
straszy po cichu, że nauczyciele premii 
nie dostaną z funduszy gminnych, jeśli 
nie będą uczestniczyć we „wszystkich 
patriotycznych uroczystościach”.
 Wynikałoby z tego, że najbardziej pat-
riotyczna jest władza. Władza ojczyz-
nę ma, kocha ją i bardzo by chciała,
żeby wszyscy Polacy mogli napawać 
się miłością do ojczyzny, jak ona się 
napawa. Władza dostrzegła niedosta-
tek patriotyzmu w społeczeństwie i 
robi co może, żeby ów patriotyzm re-
aktywować. Nie może się pogodzić, 
że tylko ona jest głęboko patriotyczna. 
Chciałaby, żeby równie patriotyczny 
był cały naród. „Do broni! Do broni!” 
– krzyczy, jak niegdyś chorążowie 
z Piotrem Wysockim na czele, a głu-
pie chamy nie bardzo się kwapią. Ale 
czy można mieć do nich żal? Czy mie-
libyśmy ich za mądrzejszych, gdyby 
rzucali się na armaty wroga z Mazur-
kiem Dąbrowskiego na ustach dla o-
drobiny śmierdzącego jabłola?

„Aha!” nr 106, 16 marca 2006 r.

ANDRZEJ KWIATEK

Patrioci


