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Setna rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Oficjalnie (P.T. Zgoda)
i dużo bardziej osobiście
ANDRZEJ JAR

W Polskim Towarzystwie „Zgoda”
obchody setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Pełna
sala. Obecny jest – jakże by inaczej –
poseł do Parlamentu z mojego okręgu
wyborczego (Vancouver Kingsway)
Don Davies. Uroczystość przygotowana została jak należy: jest wprowadzenie organizacyjnych sztandarów (uroczystość firmują Zgoda i Stowarzyszenie Polskich Kombatantów),
są hymny i okolicznościowy program
artystyczny. W pewnym momencie
pomyślałem, że powinniśmy dziękować Bogu, że żyjemy w Kanadzie,
z dala od nacjonalistycznego jazgotu,
neofaszystowskich manifestacji, których tego dnia w Polsce nie brakowało, do czego nawiążę za chwilę. Całość była dopracowana w szczegółach.
Tylko… Tylko że ja nie jestem gorącym zwolennikiem rocznicowych
patriotycznych uniesień. Już tak mam
i nic na to nie poradzę, nawet jeśli doskonale wiem, że jak świat światem
będą się one odbywać zawsze, każdedego roku. Owszem, zgadzam się, że
należy pielęgnować historię, pamięć
historyczną, ale rzecz w tym, ile w tych
patriotycznych uniesieniach tej pamięci, historycznej wiedzy. Czy nie jest
to w dużym stopniu abstrakcja mało
poparta konkretem. Piłsudski. Tak, Piłsudski. I… Biało-czerwone szaliki jak
na meczu piłkarskim polskiej reprezentacji. Symbole, symboliczne gesty
i dalej jakby pustka.
Kiedy widzę – na zdjęciach czy klipach wideo – rozdarte „patriotyczne”
mordy narodowców, drących się „Polska, Polska!”, zastanawiam się, jaka
jest ich świadomość narodowa, samoświadomość. Może – co najwyżej –
sięga do dziadków na wsi, ale dalej
to już nie. Jakiego pochodzenia byli
dziadkowie, narodowiec nie wie. Może – co dość prawdopodobne – byli
pochodzenia mojżeszowego, czego
ślad nosi niejednokrotnie narodowiec-antysemita na twarzy i w nazwisku…
Ale, nie mając wiedzy o swoim pochodzeniu, drze się o wielkiej Polsce
narodowej i Polsce tylko dla Polaków.
Historia Polaków bywa zaskakująca. Mój pradziadek po mieczu nazywał się Jahr, był Niemcem – jednym
z tych, którzy na początku 20. stulecia
migrowali na Pomorze. Na Pomorzu
pradziadek Jahr poślubił panią Balcer
i mocno się spolonizował, pozbywając
się wkrótce „demaskującej” literki h
z nazwiska. Syn Władysław, przystojny awanturnik, postanowił szukać
szczęścia na wschodzie – trwał nabór
do policji na Litwie. Na Litwę trafili
też wygnani z Petersburga przez rewolucję bolszewicką arystokraci z carskiego dworu – Ciechanowicze.
Władysław poznał Marię Ciechanowicz, przyszłą matkę mojego ojca,
która popełniła mezalians, o co do
końca swojego życia miała do niej
skrywane pretensje prababka Ludwika. Przyszli bolszewicy, rozdzilili rodzinę, wysłali w głąb Rosji. Władysła-

wa zesłali na Półwysep Kolski, skąd
trafił do Armii Andersa, z którą przeszedł cały szlak bojowy, odznaczony
Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino. W tym czasie jego szwagier –
brat Marii, Wiktor – brał udział w bitwie o Anglię jako pilot Dywizjonu
316 „Warszawskiego”. Historia rodzinna, historia Polski. Historii Polski
uczyłem się bardzo wcześnie, słuchając opowieści dziadków, ich rozmów
między sobą. Zaś z wczesnych książek
– Jacka Londona czy Marka Twaina
– zapoznawałem powiew wolności i
szerokiego świata.
Sztampowy polski patriota takich
rzeczy nie wie. Mamrocze coś o dumie narodowej, czerpiąc tę dumę z innych, co – zwłaszcza na emigracji –
rodzi podejrzenie o zagłuszaniu kompleksów. Albo po prostu, w Polsce,
staje się naziolem i drze mordę o tej
dumie, która w sposób szczególny
wyziera z jego gęby.
Jaka jest mądrość narodowca, pokażę na przykładzie. Otóż, o ile ogłoszenie Zgody mówiło poprawnie o uroczystych obchodach stulecia odzyskania niepodległości, to na Facebooku
pojawiła się okolicznościowa nakładka na zdjęcia (z której kilka znajomych osób skorzystało) przygotowana przez Młodzież Wszechpolską, na
której na biało-czerwonej wstędze widnieje napis „100 lat niepodległości”.
W ten sposób – uznając, że przez całe
stulecie Polska była i jest niepodległa
– Młodzież Wszechpolska zatwierdziła PRL jako niepodległe państwo (!).
Wyszło szydło z worka, można powiedzieć – im bardziej na prawo, tym
głupiej. I straszniej.
Ale co ten neofaszysta ma zrobić,
kiedy w istocie jest nikim. Kim może
zostać z tym swoim biednym rozumem? Może jedynie zostać neofaszystą właśnie i zbić się w stado z osobnikami tożsamymi mu gatunkowo.
Wtedy wydaje mu się, że jest kimś, coś
znaczy.
Podczas uroczystości 11 listopada we
Francji prezydent Emmanuel Macron,
którego cenię tak jak cenię Angelę
Merkel, powiedział, że nacjonalizm
nie jest patriotyzmem – jest zdradą
patriotyzmu. Warto się nad tymi słowami zastanowić – tyle tylko, że francuski prezydent, papież Franciszek i
kto tam jeszcze mądry mogą sobie
mówić, a Polak wie swoje – wie, że
„ciapaty” do pięt mu nie dorasta i
w ogóle trzymany być powinien na
Madagaskarze. Widziałem gdzieś w
Internecie zdjęcie z jakiejś polskiej demonstracji nacjonalistów, na której
niesiono transparent z hasłem „Hindusi do Hin”. W 1968 roku wykrzykiwano: „Syjoniści do Syjamu”. Coś
jakby przez 50 z górą lat niewiele się
zmieniło.
Jeszcze coś. Jeśli patriotyzm definiować przez „Święta miłości kochanej ojczyzny” (Ignacy Krasicki), to zauważyć należy, że każda miłość potrzebuje w dużym zakresie intymności. O czym warto pamiętać.

