
  Wracając po latach do książki Ma-
cieja Czerwińskiego, nie mogę odgo-
nić myśli, że przynajmniej część za-
wartych w niej sądów sformułowana 
została na wyrost, opiera się de facto 
na pobożnych życzeniach. Główne 
twierdzenie pracy znakomitego kultu-
roznawcy i wynikająca z niego teza
brzmią w latach 70. ubiegłego wieku 
następująco: „Współcześnie zacho-
dząca urbanizacja i tempem, i zasię-
giem różni się od podobnych pro-
cesów, które w przeszłości ogarniały 
Polskę. Po raz pierwszy dokonuje się 
przemiana narodu o dominancie wiej-
skiej […] w naród o przewadze ele-
mentu miejskiego. Przewaga ta stać się
powinna z końcem stulecia przytła-
czająca, upodabniając pod tym wzglę-
dem Polskę do krajów, które dawniej
weszły na taką drogę rozwoju”. 

 Rzeczywiście, na przełomie wieków 
wyglądało na to, że taki efekt prze-
miany narodu bezwzględnie musi na-
stąpić, a już na pewno 1 maja 2004 r., 
kiedy Polska stała się członkiem Unii
Europejskiej. Że otwarte granice, swo-
boda podróżowania, poznawanie in-
nych kultur, wielokulturowych społe-
czeństw, przypieczętują proces „u-
miastowienia” Polaka, zrobią z niego 
pełnoprawnego mieszkańca miasta. 
„Mieszkaniec miasta – pisze Maciej 
Czerwiński – z dawna uważany był 
nie bez racji za człowieka bardziej 
otwartego, który nie przybiera wobec 
nowości i obcych ludzi nieufnej po-
stawy, jaka cechuje małe zamknięte 
społeczności lokalne. Chronią one 
nieco lękliwie swoją tożsamość, od-
rzucając obcość jako podejrzane cu-
dactwo.” Wszystko to pięknie, tyle 
tylko, że nie dotyczy to Polaka, który 

                                      nr 229 - LIPIEC 2016   7

siedem razy podpala w wielkim mie-
ście tęczę z kwiatów, która jest dla 
niego symbolem wrogiej mu inności, 
drąc przy tym ryja: „Tu jest Polska, nie 
Bruksela…!”. A jeśli instalacja z plas-
tikowych kwiatów jest dla „prawdzi-
wego” Polaka wroga, to co tu dopie-
ro mówić o „islamistach”, czyli syryj-
skich uchodźcach, których kilka tysię-
cy miałoby jego zdaniem wywrócić
do góry nogami blisko czterdziesto-
milionowe państwo.
  Przypomina mi się tu historia opo-
wiedziana mi przed laty przez pod-
nieconego świeżo przeżytym wyda-
rzeniem naczelnika jednej z gmin na 
Kaszubach. Oto poprzedniego wie-
czoru zatrzymał się przed jego zagro-
dą fiat, którego kierowca przez opusz-
czoną szybę zapytał o drogę na Choj-
nice. Zagadnięty, odpowiadając, po-
chylił się do samochodowego okna
i przy okazji zajrzał do środka. I za-
drżał: pasażerowie fiata – jeszcze jeden 
mężczyzna, kobieta i dwójka dzieci
– wszyscy mieli jakąś taką ciemną 
karnację, i to wcale nie z powodu za-
padającego zmroku. Naczelnik szybko 
wskazał ręką drogę, po czym pobiegł 
do chałupy, dopadł telefonu i wykręcił 
numer na posterunek MO: „Jasiek, 
jacyś obcy się tu kręcą. Cyganie!!!”
 Wracając zaś do uchodźców, to sto-
sunek do nich Polaków tak ocenił nie-
dawno słynny duszpasterz akademic-
ki (Gdańsk-Lublin-Wrocław), domi-
nikanin Ludwik Wiśniewski: „Podob-
no 50 procent, a niektórzy twierdzą, że 
blisko 80 procent Polaków jest prze-
ciwnych przyjmowaniu w naszym 
kraju uchodźców. Jeśli taka jest praw-
da, to jest to prawda tragiczna! To 
znaczy, że jako naród jesteśmy głębo-
ko zdegenerowani. Uważamy się za 
najbardziej religijny naród w Europie, 
mamy pełne usta »chrześcijańskich 
i katolickich wartości«, walczymy o 
wprowadzenie »Invocatio Dei« do 
europejskiej Konstytucji... i na oczach
świata odwracamy się od ludzi potrze-
bujących pomocy!”. („Gazeta Wybor-
cza”, 19.06.2016)


