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 Rozmawiałem niedawno przez Sky-
pe’a z mieszkającym w Azji znawcą
globalnej ekonomii, a co za tym idzie 
– człowiekiem nieźle też obeznanym 
z polityką światową. Mówiliśmy o cie-
szącym się coraz większym wzięciem
populizmie, nawiązując rzecz jasna 
do wyborów prezydenckich w USA 
i sytuacji w Polsce. Populizm, który 
właśnie sięgnął Ameryki, rośnie w siłę
w całej Europie, na co wydatny wpływ 
mają ISIS i wojna w Syrii. Niechęć do 
imigrantów legła u podstaw Brexitu 
(który cieszy Marine Le Pen, Donalda 
Trumpa i Władimira Putina). Bezro-
bocie i zagrożenie terrorystyczne we 
Francji pchają ludzi w stronę Frontu 
Narodowego, coraz więcej euroscep-
tycznych głosów odnotowują Dania, 
Włochy, Austria… Islamofobia leży u 
podstaw rosnącego poparcia dla pra-
wicowo-populistycznej Alternatywy 
dla Niemiec. Wrogie uchodźcom i eu-
rosceptyczne są Węgry premiera Vik-
tora Orbana.
 No i Polska. Której obecny rząd daje 
przyzwolenie na skrajny nacjonalizm i 
gardłowanie przeciwko Unii Europej-
skiej, bo i sam indyczy się wobec UE 
i „stawia warunki”, a do uchodźców 
też serca nie ma. Kiedy poruszam ten 
temat, mój rozmówca przerywa mi  
mówiąc, że to właściwie najmniej 
żna sprawa, która niezadługo może 
nie mieć żadnego znaczenia. Kiedy 
zjednoczona Europa rozpadnie się na 
państwa patrzące jedynie na własny 
interes – co wygląda coraz bardziej re-
alnie – kiedy prezydent Trump spełni 
swoje zapowiedzi w sprawie NATO 
(albo narobi dostatecznego bałaganu, 
żeby Pakt Północnoatlantycki przestał 
praktycznie mieć znaczenie), to można 
przewidywać, co się stanie. Niemcy 
czy Francja – gospodarczo i politycz-
nie – sobie poradzą. Mało prawdopo-
dobne jest też to, że Rosja mogłaby 
zagrozić niepodległości państw starej 
demokracji. Natomiast co do Polski… 

Warto pamiętać, że na przestrzeni
dwóch stuleci Polska miała łącznie je-
dynie 30 lat niepodległości (między-
wojnie i ostatnia dekada XX wieku) 
– przez 50 lat, całkiem niedawno, pod-
dana była władzy ZSRR – i świat się 
przez to nie zawalił. Prezydent Putin 
pysznił się nie tak dawno, że jego woj-
ska mogą w 24 godziny zająć Kijów 
i w trzy dni stanąć w Warszawie… 
Udało mu się z Krymem, pewnie uda 
się z Ukrainą – dlaczego nie miałoby 
się udać z Polską, która także leży 
w strefie „rosyjskich interesów”. Po 
wyborze Trumpa i przy wzbierających
w Europie nacjonalizmach wszystko 
jest dla Rosji na dobrej drodze. Wiara, 
że niepodległość dana jest Polsce raz 
na zawsze jest złudna, wręcz naiwna; 
komuna wydawała się bardziej nie-
wzruszalna.
  Kiedy patrzy się pod tym kątem na 
„patriotów” drących gębę, że „tu jest 
Polska, nie Bruksela…”, kłapiących o 
„eurokołchozie” itd., znaczenia nabie-
rają słowa Umberto Eco (Cmentarz 
w Pradze): „[…] patriotyzm to ostat-
nie schronienie łajdaków; ludzie bez 
zasad moralnych owijają się zwykle 
sztandarem, a bękarty powołują się 
zawsze na czystość swojej rasy. Na-
rodowa tożsamość to jedyne bogact-
wo biedaków, a poczucie tożsamości 
oparte jest na nienawiści – na niena-
wiści wobec tych, którzy są inni. Na-
leży podsycać nienawiść, jest cnotą 
obywatelską. [...] Potrzeba zawsze ko-
goś kogo się nienawidzi, aby dzięki 
temu uzasadnić własną nędzę.”
  Taki jest patriotyzm „prawdziwych 
Polaków”, Młodzieży Wszechpolskiej 
czy ONR-u – patriotyzm fizyczny, bo 
dźwiganie hasła „Śmierć wrogom oj-
czyzny”, marsze z pochodniami i dar-
cie gardła wymagają fizycznego wy-
siłku. Jest to patriotyzm będący całko-
witym przeciwieństwem „A to Polska 
właśnie” u Wyspiańskiego. Dostrze-
gam w nim podobieństwo do stanu 

umysłu stalinowskich zetempowców 
i jakoś nie potrafię wyobrazić sobie
dziarskich chłopców z ONR-u, którzy 
ewentualnie są w stanie skopać jakie-
goś „ciapatego”, ginących za ojczyz-
nę na barykadach – to nie ta jakość 
(krowa, która dużo ryczy, mało mleka 
daje). Ten rodzaj patriotyzmu ukierun-
kowany jest na siebie, polega na po-
wtarzaniu – przede wszystkim same-
mu sobie, aż prawie do uwierzenia 
– że jest się patriotą. Mówiąc dokład-
nie: patriotą-katolikiem.
  Nietrudno zauważyć, że tak samo 
fizyczna, zewnętrzna – oparta na za-
pewnieniach i „pokazywaniu się” – 
jest wiara katolicka owych patriotów,
uznających nienawiść do Innych za 
cnotę obywatelską katolickiego naro-
du. Przykład większego braku wie-
dzy (w tym także wśród kleru) o isto-
cie chrześcijaństwa chyba nie sposób 
wskazać. Polak-katolik nie widzi żad-
nego konfliktu w łączeniu nacjonaliz-
mu, nienawiści „wobec tych, którzy 
są inni”, z uniwersalistyczną religią. 
Nie widzi w tym nic nienaturalnego, 
bo przecież Przenajświętsza Panien-
ka i sam Zbawiciel to „nasi”, „swoi” 
– właściwie Polacy – którzy pewni-
kiem też serdecznie nie znoszą tych 
innych, gdyż wiadomo że prawdziwy 

 „Światu grożą trzy plagi, trzy zarazy. Pierwsza – to plaga nacjonalizmu. Druga 
– to plaga rasizmu. Trzecia – to plaga religijnego fundamentalizmu. Te trzy plagi 
mają tę samą cechę, wspólny mianownik – jest nim agresywna, wszechwładna 
irracjonalność. Do umysłu porażonego jedną z tych plag nie sposób dotrzeć. 
W takiej głowie pali się święty stos, który tylko czeka na ofiary… Umysł tknięty 
taką zarazą to umysł zamknięty, jednowymiarowy, monotematyczny, obracający 
się wyłącznie wokół jednego wątku – swojego wroga. Myśl o wrogu żywi nas, 
pozwala nam istnieć. Dlatego wróg jest zawsze obecny, jest zawsze z nami.”

Ryszard Kapuściński, Imperium

jest tylko polski katolicyzm, w odróż-
nieniu od tych wysoce podejrzanych 
katolicyzmów Chińczyków, Syryj-
czyków i innych murzynów – religii 
zacofanych, które mają swojego, in-
nego od naszego, Boga. Jak z tego 
widać, Polak-katolik nie rozumie ani 
w ząb treści Święta Trzech Króli (Ob-
jawienia Pańskiego), ale je obchodzi.
  Nie mają też znaczenia i całkowicie
niezrozumiałe są dla niego również 
przytoczone przez Andrzeja Leszczyń-
skiego (patrz str. 17-18) słowa papie-
ża Franciszka: „Ja wierzę w Boga. 
Nie w Boga katolickiego. Nie istnieje 
Bóg katolicki. Istnieje Bóg”. No bo 
jakże to tak? Polak-katolik wie, że ist-
nieje wielu bogów – inny dla żydów, 
inny dla muzułmanów, a nawet różny 
dla niekatolickich kościołów chrześci-
jańskich. Tylko że ci inni bogowie 
nie są prawdziwi. O tym, że ci wyżej 
wspomniani są naszymi bliźnimi nie 
będę mówił, bo co się mam narażać.
 Żałosne, czasem wręcz rozczulające 
w swej żałosności są manifestacje na-
cjonalizmu, ksenofobii i rasizmu (przy
czym należy pamiętać, że żaden Po-
lak nie jest rasistą – oskarżenia o ra-
sizm Polaka obrażają). Z ogromnym 
zażenowaniem patrzę na pojawiające 
się w telewizyjnych wiadomościach 
migawki z demonstracji przeciwko 
uchodźcom w Niemczech czy Szwe-
cji, na których nieodmiennie widać też 
polskie flagi. Jest to – mówiąc wprost 
– szczyt idiotyzmu. Wymachującemu 
flagą Polakowi nie zaświta w głowie, 
że uczestniczy w manifestacji, która 
jest z gruntu wymierzona przeciwko 
imigrantom, a więc także przeciwko 
niemu. Nie zaświta w głowie, ponie-
waż przekonany jest, że wrogość nie-
mieckich, szwedzkich czy brytyjskich 
nacjonalistów skierowana jest wyłącz-
nie przeciwko tym, których on też nie 
lubi – a w żadnym wypadku przeciw 
niemu, bo Polak jest perłą wśród na-
rodów świata i wszyscy kochają Pola-
ka. Ze smutkiem patrzę na wiadomoś-
ci BBC, w których za każdym razem, 
kiedy mowa o rosnącym po Brexicie 
nacjonalizmie Brytyjczyków i ich wro-
gości do imigrantów, na pierwszym 
miejscu – jako obiekt niechęci i nie 
tylko werbalnych ataków – wskazuje 

się na przebywających tam Polaków.
  Głupota jest najpewniejszą drogą do 
nieszczęścia. Patrzenie w przyszłość 
polskich nacjonalistów i mało mąd-
rych mas opiera się na przekonaniu, 
że jakoś to będzie – może Polska po-
radzi sobie bez wsparcia UE i obcego 
kapitału, i sama obroni w razie czego 
swoją niepodległość. A raczej to, że 
jakoś to będzie, wynika z przekona-
nia, że wbrew wszystkiemu świat nie
pozostawi Polski samej. Że na przy-
kład dla Donalda Trumpa Polska jest 
ważniejsza od Putina. Przecież mówił
Polonii w Chicago, że Polacy to wspa-
niali ludzie... Szkoda słów.
  Polski minister obrony narodowej 
powiedział ostatnio, że „siła Polski le-
ży w polskiej armii”, zaś „siłę tej armii 
stanowi wielka wiara narodu polskie-
go”. Pozostaje wierzyć, że silna wiarą 
polska armia zdolna jest przeciwstawić 
się samodzielnie możliwej rosyjskiej 
agresji.
 A tak naprawdę to nie wierzę, że pol-
ski narodowiec i mało mądre masy 
w ogóle zastanawiają się nad przy-
szłością. Bardziej pewne jest to, że 
trwają oni w teraźniejszości, oddając 
się specyficznej zabawie w patriotyzm 
– dla zabicia swoich kompleksów, 
może trudów lub nudy życia codzien-
nego, dla tymczasowego bycia kimś, 
dla nadania jakiegoś sensu swojej eg-
zystencji. W taką „zabawę” zawsze 
wpisuje się nienawiść do innych, ob-
cych, uznawanych za gorszych i wro-
gich. Wiersz Broniewskiego odzywa 
mi się w głowie (Ballady i romanse): 
„Słuchaj, Jezu, słuchaj, Ryfka, sie Ju-
den,/ za koronę cierniową, za te włosy 
rude,/ za to, żeście nadzy, za to, żeśmy 
winni,/ obojeście umrzeć powinni.”
 Uważam też, że bez względu na datę 
urodzenia, jest to patriotyzm sierot po
komunie – całkowity brak zdolności 
do odnalezienia się w pełni w nieko-
munistycznym świecie, nieporadność
w rozumieniu wolności. To także – co
widać gołym okiem – jest patriotyzm 
przyjętych przez Kanadę uchodźców 
z późnego PRL-u.
  Nie zapomnijcie starym zwyczajem 
zostawić przy wigilijnym stole puste-
go miejsca dla wędrowca.

Niekatolicy, a nawet niechrześcijanie. Żydowscy uchodźcy
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