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Kwiaty polskie
(fragment)

Mój dom. Mieszkanie. Pokój. Biurko.
A w nim (pamiętasz?) ta szuflada,
Do której się przez lata składa
Nie używane już portfele,
Wygasłe kwity, wizytówki,
Resztki żarówki, ćwierć-ołówki...
Leży tam spinka, fajka, śrubka,
Syndetikonu pusta tubka,
Jakaś pincetka czy pipetka,
Stara podarta portmonetka.
Kostka do gry, koreczek szklany.
Bilet na dworcu nie oddany,
Szary zamszowy futeralik,
Zeschły pędzelek, lak, medalik,
Przycisk z jaszczurką bez ogona,
Legitymacja przedawniona,
Brązowe pióro wypalane
Z białym napisem „Zakopane”.
Korbka od czegoś, klucz
do czegoś,
Lecz już oboje „do niczegoś”
Słowem, wiesz, jaka to szulflada...

fot. A. Jar

Barbara i Stelian Kulig zapraszają

  Gdy dwadzieścia lat temu zachęca-
łem ojca leżącego na łożu śmierci do 
odwiedzenia rodzinnych stron, okolic 
Lipska nad Wisłą, Solca i Kazimie-
rza, odpowiadał spokojnie: - A po co? 
Przecież tam już nie ma tych samych 
drzew, na które właziłem, tych samych
domów, do których zachodziłem, lu-
dzi, których znałem, dróg i ścieżek, 
po których biegałem. Wszystko to za-
brałem ze sobą i nie odczuwam po-
trzeby jechania w „obce” strony.
 Słyszę od bliskich z Rawy: „Wycho-
dzę na miasto, rozglądam się – nikogo 
nie ma. Wokół same obce gęby. Niby 
u siebie, lecz nie u siebie. Za to na
cmentarzu, w którą stronę nie spo-
jrzysz, sami znajomi. Z domu się nie 
chce wychodzić”. I siedzą w domu ci 
starzejący się „emigranci”, tęskniąc za 
dawną ojczyzną, z której wywiózł ich 
wehikuł czasu.
   Nie przekonuje taka postawa, jako 
że z minionego wyrasta dzisiejsze, nie
zaszkodziłoby więc zobaczyć co i jak 
się zmieniło. Może dzisiejszy osiem-
dziesięcioletni Franciszek Figura był-
by ciekawszy od dawnego nastolatka
Franka Figury. Nie jest dobrze, gdy te-
raźniejszość jawi się jako obca, a tylko
w przeszłości czujemy się swojsko. 
Wszyscy jesteśmy skazani na emigra-
cję, niezależnie od tego, gdzie miesz-
kamy, lecz dźwigając na plecach wła-
sną przeszłość, powinniśmy pamiętać
o zachowaniu proporcji, nie popadać 
w skrajności. Nurzanie się w nostalgii 
grozi utonięciem.  
 Są jednak niestety i tacy żarliwi ultra-
patrioci, którym same wspomnienia 
nie wystarczają i, by tak rzec, bardziej 
cieleśnie próbują łączyć się z ukocha-
ną przeszłością, czyli wskrzeszać tru-
py, gdzie się da – na ulicy, stadionie, 
w mediach. Jakby cały cmentarz wlek-
li za sobą, krzycząc przy tym coraz 
donośniej.
 Niektórzy historycy twierdzą, że wie-
lu krajowych polityków tkwi w dzie-
więtnastowiecznym pojmowaniu naro-
du, państwa, patriotyzmu. Nie jestem

przekonany czy tak jest w istocie, choć-
by dlatego, że ówczesne „pojmowa-
nie” otoczone było oceanem „niepo-
jmowania” – ani narodu, ani państwa, 
ani patriotyzmu. Powiedziałbym ra-
czej, iż niektórzy nasi urzędnicy-poli-
tycy i ich ugrupowania grzęzną raczej 
w międzywojennych i wokółwojen-
nych wyobrażeniach, uprzedzeniach, 
snach o potędze, lękach i nadziejach 
niektórych grup oraz kręgów społecz-
nych. W nich szukają uprawomoc-
nień i mitów założycielskich, którymi 
starają się oczarować coraz bardziej 
zdezorientowanych obywateli. (Trop 
do pogłębionej analizy: w jakim sen-
sie i stopniu grupy te się reaktywowa-
ły – Kościół jako instytucja, drobny 
i średni kapitał rodzimy, zamożne
chłopstwo, „ziemiaństwo” – jako rze-
czywiste generatory wrzaskliwych 
idei).      
  Scenka z autobusu na Trasie Łazien-
kowskiej w Warszawie. Zakonnica 
rozmawia z nastolatkiem. Od czasu do 
czasu do rozmowy włącza się druga 
opiekunka, prawdopodobnie katechet-
ka.
 Zakonnica: - Filip, co napisałeś o żoł-
nierzach wyklętych? Że chciałbyś być 
takim żołnierzem, czy nie? 
- Ee, nie wiem…
- Nie wiesz? Ale coś napisałeś? Chciał-
byś być?
- Ee… chyba nie…
- Ale dlaczego? Trzeba to uzasadnić. 
Podałeś jakieś argumenty? Trzeba…
- Nno... nie…
- Nie napisałeś, że nie ugięli się przed 
nikim i byli do końca niezłomni… 
wierni swoim ideałom… wbrew ca-
łemu światu...?
- Niee...
  Katechetka: - Filip, weź ty się za na-
ukę, bo będziesz miał kłopoty.
  Odkurzana teoria dwóch wrogów 
zaczyna się dziś przekształcać w ko-
miczną do kwadratu teorię wszyst-
kich wrogów (ostatnio nawet papież 
jest mocno podejrzany), według któ-
rej jedynie nacjonaliści innych krajów

(najbardziej węgierscy) są przyjaciół-
mi, poza – co oczywiste – niemiec-
kimi i niekoniecznie rosyjskimi. Tak 
zwana edukacja historyczna czyli pro-
dukowanie „kibola” zaczyna się od 
dziecka. „Unia Europejska nie odbie-
rze nam suwerenności” „Demokracji 
to Ameryka może się uczyć od nas, 
więc niech nas nie poucza” „Nie ma 
zgody na islamizację kraju ”. „Między-
morze pod polskim przywództwem” 
„Polska katolicka”, „Jestem przekona-
ny, że możemy być silni i niedługo tę 
siłę pokażemy”
  Jeśli nie wiadomo czy się śmiać, czy 
płakać, to albo jedni się śmieją, a inni 
płaczą, albo ci sami raz się śmieją, raz 
płaczą. Gombrowicz się śmiał po mi-
strzowsku. Tuwim grzmiał i lamento-
wał niezrównanie. Niezapomniane fra-
zy z „Kwiatów polskich” jakby skro-
jone na dzisiaj: „O, ci histerycy histo-
rii, Rymarze „glorii” i „wiktorii”, Gęsi 
skrzeczące na zapłotkach/ O swych
kapitolińskich przodkach!”… „Rzym-
ski kipiszczyna… antycznych małpu-
jący Rzymian” (o Mussolinim), „histo-

ryczne rymochlasty patosem dziejów 
rozegżone”. 
  Miałem niedawno okazję – podczas 
komunijnego obiadu – rozmawiać 
z Macedończykiem. No i jak zwykle 
w takich razach bez historii ani rusz:
Jugosławia, Serbia, Chorwacja, Tito, 
Turcy, Kosowe Pole i… Aleksander
Macedoński. Najwięcej o nim. Jakoś 
tak wychodziło z wywodów rozmów-
cy, że antyczny zdobywca był Słowia-
ninem, czyli po prostu Macedończy-
kiem. Czyli po części także Polakiem 
– zgodnie wnioskowali pozostali go-
ście. 
  Poza tym mówi się teraz, że kandy-
datem na prezydenta Peru jest Polak, 
a Petru z Nowoczesnej jest Rumunem.  
No i proszę, czy to nie przeczy tezie, 
że Polacy nie żyją dniem dzisiejszym? 
  Rozmaite próby scalania społeczeń-
stwa scalonego politycznie (państwo). 
Samo państwo jako generator aprio-
rycznego „my” okazuje się niezbyt sil-
nym spoiwem w czasie względnego 
spokoju. 
  Szeroko pojęta władza, której pań-

stwo służy i której jest wyrazem, jest 
świadoma wzrostu własnej mocy 
w warunkach zagrożenia, dlatego sta-
ra się zawsze, aby pełniej legitymizo-
wać samą siebie, utrzymywać i po-
tęgować poczucie zagrożenia. Samo 
bezpieczeństwo ujmuje raczej wąsko 
– z reguły jako ochronę przed roz-
maitymi, mniej lub bardziej realnymi 
niebezpieczeństwami płynącymi z ze-
wnątrz. Siebie samej jako zagrożenia 
nie prezentuje nigdy. 
  W starym sporze o to, czy państwo 
jest tworzone przez naród, czy istnie-
nie państwa jest warunkiem powsta-
nia narodu, jedno nie ulega wątpli-
wości: naród i państwo są ze sobą ści-
śle związane. Fakt iż istnieją narody
bez państwa (swojego) oraz państwa 
wielonarodowe dowodzi tylko więk-
szej siły narodotwórczej po stronie 
państwa niż państwotwórczej po stro-
nie narodu. Naród bez państwa miał 
kiedyś państwo. Państwo bez narodu 
stwarza nowy naród z narodów by-
łych.

ANDRZEJ KWIATEK

Emigranci

A gdy jej wnętrze dobrze zbadasz,
Znajdziesz tam małe zasuszone
Serce twe, w gratach zagubione...
Więc nie wyrzucaj nic, nie sprzątaj...
Przyda, nie przyda się - niech leży.
Oszczędzaj graty przy „porządkach”
W takich szufladach i zakątkach,
Boś z każdym cząstkę życia przeżył
I trwasz, nie wiedząc, z tą starzyzną...
Jak z tą szufladą, tak z ojczyzną:
Nic nie wyrzucisz. Coś ci wzbrania
Przetrząsnąć lamus przywiązania
I „niepotrzebne”, „nieużyte”
Usunąć. Niech zostanie z tobą.
Zabobon, mówisz? Tak, zabobon...
Ludzie uczeni zwą to - mitem.
I z tej codziennej mitologii
Nagłych, z zaułka, zjawień, olśnień,
To z barwy, z linii, to z melodii
Chwila ojczyzną ci wyrośnie.
Zjawi się taka niewątpliwa,
Wyłączna, nie do podrobienia,
Że poznasz z echa, zwęszysz z cienia
To ona - twoja, własna, żywa.

                             fot. „Aha!”


