
Łu kasz Gór nic ki w „Dwo rza ni nie” pi -
sał, że przez oj czy znę ro zu mie się „to,
co grun tu ko mu ociec po zo sta wił”. Czy
jest to rdze niem te go po ję cia? Czy rze -
czy wi ście tyl ko zie mia, te ry to rium,
w któ rym mo że my czuć się bar dziej
u sie bie niż gdzie in dziej, za je go gra ni -
cą? Nie, to tak że hi sto ria, któ ra
ukształ to wa ła, obok na tu ry, szcze gól -
ną po stać te go do mu i je go miesz kań -
ców. To oczy wi ście rów nież kul tu ra,
w tej hi sto rii ufor mo wa na i for mu ją ca
ko lej ne po ko le nia, przede wszyst kim
da ją ca nam ję zyk, któ rym na zy wa my
świat i na sze uczu cia. Isto tą po ję cia oj -
czy zny jest jed nak na de wszyst ko sa -
mo dzie dzi cze nie po na szych oj cach
(dzia dach i pra dzia dach) oraz wpi sa -
ne weń zo bo wią za nie, by te go dzie -
dzic twa nie zmar no wać: nie zmar no -
wać dzie dzic twa te ry to rium – do mu
i  je go wy po sa że nia, nie zmar no wać
dzie dzic twa kul tu ry i ję zy ka, nie zmar -
no wać dzie dzic twa hi sto rii, w  któ rej
od naj du je my sens wspól nej opo wie -
ści o nas w cza sie.

Hi sto rie są spo so ba mi po sia da nia
oso bo wo ści (toż sa mo ści) w  au to no -
micz nych wspól no tach. Jak za uwa żył
wy bit ny współ cze sny hi sto ryk idei
John G. A. Po cock, każ da au to no micz -
na wspól no ta po trze bu je hi sto rii te go,
czym by ła dla sie bie i te go, czym by ła
dla in nych.  I  każ da ta ką opo wieść
o  sen sach swo je go dzie dzic twa kon -
stru owa ła, de kon stru owa ła i  re kon -
stru owa ła. Bez niej – roz pa da ła się.

Nić hi sto rii i Par ki 

P
ierw szy ta ką hi sto rię spi sał nie -
zna ny z imie nia cu dzo zie miec,
któ re go przy ję li śmy na zy wać

Gal lem Ano ni mem. Za czął pra cę
nad  swo ją kro ni ką oko ło ro ku  1112.
Od po cząt ku pa no wa nia twór cy dzie -
jo we go suk ce su pań stwa Po lan, Miesz -
ka I, dzie li ło be ne dyk ty na -kro ni ka rza
za le d wie pięć – sześć po ko leń. Miesz -
ko I był pra dzia dem Ka zi mie rza Od no -
wi cie la, ten zaś pra dzia dem księ cia Bo -
le sła wa zwa ne go Krzy wo ustym, ku
chwa le i na za mó wie nie któ re go pi sał
swą kro ni kę Ano nim.

Dziś, kie dy ży je my dłu żej, co raz czę -
ściej zda rza się, że mło dzi lu dzie mo gą
jesz cze po znać swo ich pra dziad ków.
Naj star si lu dzie, któ rych py ta my o ich
wspo mnie nia, się ga jąc do  pa mię ci
o  spo tka niach z  po ko le niem swo ich
dziad ków, zbli ża ją sie bie (i nas, swo ich
słu cha czy) do  zda rzeń na wet
sprzed 150 lat. To jesz cze ży wa pa mięć,
chy ba naj dal szy jej za sięg. 150 lat te -
mu – to w dzie jach Pol ski czas po wsta -
nia stycz nio we go, uwłasz cze nia chło -
pów w  za bo rze ro syj skim, na ro dzin
au to no mii w za bo rze au striac kim i po -
cząt ków ma so wej emi gra cji – za chle -
bem – do Ame ry ki. W któ rymś z tych
wy da rzeń, pro ce sów, nie mal każ da
z na szych ro dzin ja koś uczest ni czy ła;
gdzieś we wspo mnie niu wspo mnień,
al bo na  wy bla kłej fo to gra fii (bo już
wte dy by ły) mo że my szu kać jesz cze
ich „do mo wych” śla dów.

Ta ki wła śnie dy stans, 150 lat, dzie lił

twór cę pierw szej pol skiej hi sto rii
od  jej po cząt ków: od  Miesz ka  I,
od  chrztu. Upły nę ło jesz cze  900 lat
od cza su „Kro ni ki” Gal la Ano ni ma. Nić
tej hi sto rii -opo wie ści, któ rą pierw szy
raz on splótł, nie ze rwa ła się do dzi -
siaj. 1050 lat nie mo że my już ogar nąć
ży wą pa mię cią. Od Miesz ka dzie li nas
pew nie już bli sko 40 po ko leń. Czy mo -
że my od kryć w tym, tak dłu gim już łań -
cu chu ge ne ra cji ja kąś wspól no tę? Roz -
po znać w bo ha te rach tej hi sto rii swo -
ich przod ków? Po czuć się ich spad ko -
bier ca mi? Spie rać się z ni mi o kształt
du cho wy i ma te rial ny te go dzie dzic -
twa? Świa do mie je kon ty nu ować?

Do te go wła śnie, mię dzy in ny mi, słu -
ży ły ko lej ne, spi sy wa ne dla owej
wspól no ty hi sto rie. Gall Ano nim nie
na le żał do  gro na  spad ko bier ców
pierw szych Po lan/Po la ków, ale ten
spa dek – po owych pierw szych po ko -
le niach opi sał: dla tych, któ rzy to dzie -
dzic two po dej mo wa li na  pro gu wie -
ku XII i w na stęp nych stu le ciach. Szu -
kał wspól ne go sen su te go dzie dzic -
twa – i wska zał go w upo rczy wej obro -
nie „sta ro daw nej wol no ści Pol ski”. Ten
kraj, stwier dzał pierw szy je go kro ni -
karz, „pod  tym zwłasz cza wzglę dem
za słu gu je na wy wyż sze nie nad in ne, że

choć oto czo ny przez ty le (…) lu dów
chrze ści jań skich i po gań skich i wie lo -
krot nie na pa da ny przez wszyst kie na -
raz i każ dy z osob na, ni gdy prze cież
nie zo stał przez ni ko go ujarz mio ny
w zu peł no ści…”.

To by ła nie tyl ko hi sto ria, ale i pro -
gram, ja ki kro ni karz  Ano nim pi sał
na zle ce nie księ cia Bo le sła wa zwa ne go
Krzy wo ustym, któ ry od wa żył się prze -
ciw sta wić „na dę te mu py chą” ce sa rzo -
wi nie miec kie mu. Nie dać się ujarz mić.

Kro ni ka dla Le chi tów

T
en sam mo tyw prze wod ni na dał
swe mu opo wia da niu pol skiej
hi sto rii pierw szy pi sarz Po -

lak, 80 – 90 lat po Gal lu Ano ni mie two -
rzą cy swo ją „Kro ni kę” mistrz Win cen ty,
wy bra ny w 1207 ro ku na bi sku pa kra -
kow skie go, od  XV  wie ku prze zwa ny
Ka dłub kiem. Mistrz Win cen ty pi sał
kro ni kę już jed nak nie dla dy na stii Pia -
stów tyl ko, ale dla wol ne go, nie zwy cię -
żo ne go lu du Le chi tów (Ka dłu bek użył
w swej kro ni ce tej na zwy ja ko za mien -
ni ka do okre śle nia „Po la cy”). Opi sy wał

ich wspól no tę pań stwo wą po ję ciem
rzecz po spo li ta – res pu bli ca, „mo nar -
chia rzą dzo na pra wem sta no wio nym
przez pra wo wi tych wład ców, wy bra -
nych przez spo łe czeń stwo”. Wpro wa -
dzał do hi sto rii Po la ków po ję cie oby -
wa te la (ci ves), oj czy zny (pa tria) i mi ło -
ści oj czy zny (amor pa triae). Pięk nie za -
chę cał do tej ostat niej na przy kła dzie
po świę ce nia wo jów Bo le sła wa Krzy -
wo uste go wal czą cych o  Po mo rze:
„Cze go po dej mu je my się z mi ło ści oj -
czy zny, mi ło ścią jest, nie sza leń stwem,
mę stwem, nie zu chwa ło ścią; bo moc -
na jest mi łość jak śmierć, im trwoż liw -
sza, tym śmiel sza”.

Uśmie cha my się cza sem, je śli czy ta -
my u Ka dłub ka, jak to Le chi ci -Po la cy
to czy li w sta ro żyt no ści zwy cię skie woj -
ny z Gal la mi i z Rzy mem, do cie ra jąc
do kra ju Par tów (Ira nu) i zmu sza jąc sa -
me go Ju liu sza Ce za ra do uzna nia su -
we ren no ści Pol ski. Czy to tyl ko ty po we
dla ty lu in nych hi sto rii im pe rial ne
pod bi ja nie bę ben ka? Śmiesz ne sny
o po tę dze? Nie zu peł nie. War to za sta -
no wić się nad  sen sem tej opo wie ści,
któ rą two rzy mistrz Win cen ty naj -
barw niej, kie dy opi su je star cie wspól -
no ty wol nych Po la ków z sa mym Alek -
san drem Ma ce doń skim. Po słu chaj my:

„Gdy bo wiem ów sław ny Alek san -
der (…) usi ło wał ścią gnąć z nich try but,
(Po la cy) rze kli po słom: »Po sła mi je ste -
ście, czy tak że kró lew skie go skar bu
kwe sto ra mi?«. Ci od po wie dzie li: »I po -
sła mi je ste śmy, i ko mor ni ka mi«. Na to
tam ci: »Wpierw więc – mó wią – trze ba
oka zać po słom szcze rze usza no wa nie,
aby śmy wspa nia le przy ję tych wspa -
nia ły mi uczci li da ra mi; na stęp nie ko -
mor ni kom mu si my wy pła cić wy zna -
czo ny try but – na le ży się bo wiem ce sa -
rzo wi, co jest ce sar skie go – aby nie
spo tkał nas za rzut ob ra zy ma je sta tu«.
Prze to głów nym oso bom spo śród po -
słów naj pierw żyw cem po ła ma no i po -
wy ry wa no ko ści, po tem zdar te z  ich
ciał skó ry wy pcha no czę ścio wo zło -
tem, czę ścio wo naj lich szą tra wą mor -
ską, i  ten kru szec, ludz ką skó rą, lecz
nie ludz ko odzia ny, ode sła no z ta kim li -
stem: »Kró lo wi kró lów Alek san dro wi
kró lew ska wład czy ni Pol ska. Źle in -
nym roz ka zu je, kto sam so bie nie na -
uczył się roz ka zy wać; nie jest bo wiem
go dzien zwy cię skiej chwa ły ten,
nad któ rym zgra ja na mięt no ści trium -
fu je. Zwłasz cza two je pra gnie nie żad -
ne go nie znaj du je za spo ko je nia, żad -
ne go umiar ko wa nia; co wię cej, po nie -
waż ni gdzie nie wi dać mia ry two jej
chci wo ści, wszę dzie że brze nie do sta -
tek twe go ubó stwa. Cho ciaż jed nak
świat nie mo że na sy cić two jej nie na sy -
co nej żar łocz no ści, za spo ko ili śmy ja -
koś głód przy naj mniej two ich (lu -
dzi).  I  niech ci bę dzie wia do me, że
u nas nie ma trzo sów, dla te go te oto po -
dar ki wło ży li śmy w ka le ty two ich naj -
wier niej szych (sług). Wiedz zaś, że Po -
la ków oce nia się we dług dziel no ści du -
cha, har tu cia ła, nie we dług bo gactw.
Nie ma ją więc skąd za spo ko ić gwał -
tow nej żar łocz no ści tak wiel kie go kró -
la, by nie po wie dzieć tak wiel kie go po -
two ra. Nie wątp jed nak, że ob fi tu ją oni
w praw dzi we skar by mło dzie ży, dzię ki
któ rej moż na by nie tyl ko za spo ko ić,
lecz cał ko wi cie znisz czyć two ją chci -
wość ra zem z to bą«”.

Na tle po wszech ne go tak że w śre -
dnio wie czu uwiel bie nia dla po sta ci
ge nial ne go Ma ce doń czy ka, niezwykła
kry ty ka je go pod bo jów, nie po ha mo -
wa nej żar łocz no ści im pe rium. Po la cy -
-Le chi ci, wal cząc o swą wol ność, roz bi -
ja ją urosz cze nia ko lej nych Alek san -
drów do  uni wer sal ne go pa no wa nia,
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o Po la ków roz bi ja ją się ko lej ne im pe -
ria. Jak – wy my ślo ny przez Ka dłub -
ka – Lest ko (Le szek) I po ko nu je „chci -
wość” Ma ce doń czy ka, tak rzą dy Wan -
dy, cór ki Kra ku sa, pro wa dzą do zwy -
cię stwa nad  „ty ra nem nie miec kim”,
a Le szek III kła dzie gra ni ce pa no wa niu
sa me go Ce za ra. Mistrz Win cen ty szu -
kał swo iste go sen su opo wia da nej
przez sie bie hi sto rii Po la ków w kon se -
kwent nej obro nie nie tyl ko su we ren -
no ści ze wnętrz nej – mię dzy im pe ria -
mi, ale i wol no ści oby wa te li (czy li ry -
cer skiej eli ty) od sa mo wo li wła sne go
wład cy. Wzór dał w oso bie pierw sze go
le gen dar ne go wład cy: Kra ka -Grak cha.
Wy brać miał go wiec wol nych Po la ków
po zło że niu przez kan dy da ta do tro nu
obiet ni cy, że „nie kró lem bę dzie, lecz
wspól ni kiem kró le stwa”. Ka dłu bek dał
też wy jąt ko wą de fi ni cję spra wie dli wo -
ści, nie spo ty ka ną w  tym brzmie niu
u  in nych au to rów sta ro żyt nych czy
śre dnio wiecz nych, od któ rych za po ży -
czał wie le in nych swych mą dro ści. Na -
pi sał, że od tąd – czy li od usta no wie nia
ustro ju opar te go na  pra wie i  wol no -
ści – „spra wie dli wo ścią na zwa no to, co
sprzy ja naj bar dziej te mu, co mo że naj -
mniej” (et dic ta est iu sti tia qu ae plu ri mum
pro dest ei qui mi ni mum po test). Spra wie -
dli wość ma chro nić naj słab szych.

Pa li kot kru szy fi la ry 

C
zy chro ni w hi sto rii Pol ski, ja ką
zna my z ko lej nych ośmiu wie -
ków? Nie chro ni ła już i w tym

cza sie, któ ry ogar nia ła kro ni ka Ka -
dłub ko wa i ła ma nie tej pięk nej za sa dy
przez swo ich przod ków i nie któ rych
współ cze snych mistrz Win cen ty sam
na wie lu przy kła dach pięt no wał. Kom -
po nu jąc swą opo wieść, w któ rej „praw -
dzi we oj ców wi ze run ki” chciał wy do -
być z  „głę bi za po mnie nia”, szu kał
praw dy o prze szło ści, wal czył z za po -
mnie niem lu dzi, któ rzy by li, ale za ra -
zem świa do mie chciał od sło nić „zło te
oj czy zny fi la ry”. Owe „fi la ry” – to wzo ry
czy nów, w któ rych sens pol skiej wie lo -
po ko le nio wej wspól no ty mie li od kry -
wać czy tel ni cy je go „Kro ni ki”: wol ny
lud Le chi tów -Po la ków. To był wła śnie
ów ide ał spra wie dli wo ści sprzy ja ją cej
naj słab szym, ustro jo wej wol no ści i an -
ty im pe rial nej dziel no ści w obro nie tej -
że wol no ści.

Czy jesz cze wi dzi my te fi la ry? Czy
jesz cze chce my je pod trzy my wać, od -
na wiać, umac niać, mo że do dać no we,
rów nie god ne? To są py ta nia o pol skie
dzie dzic two. I ma my ra dy kal ną od po -
wiedź na te py ta nia: „Przy szedł czas,
by po wie dzieć Po la kom, że mu szą się
wy rzec swo jej pol sko ści”. Tak w  lu -
tym 2012 ro ku stwier dził li der trze cie -
go co do  wiel ko ści klu bu w  pol skim
Sej mie. Mia ło to miej sce na spo tka niu
kon wer sa to rium „Dia log i przy szłość”
zor ga ni zo wa nym przez Alek san dra
Kwa śniew skie go. To by ła wy po wiedź
god na li de ra Ru chu Po par cia Pu ti na,
moc niej sza od kil ka lat wcze śniej sze go
stwier dze nia na ła mach „Ga ze ty Wy -
bor czej” zrów nu ją ce go pa trio tyzm
z ra si zmem. We zwa nie do te go, by Po -
la cy wy rze kli się swej pol sko ści – a za -
tem wy rze kli się już nie tyl ko po sta wy
pa trio ty zmu, ale by zre zy gno wa li z sa -
mej oj czy zny – to we zwa nie od po wia -
da men tal no ści du żej czę ści lu dzi, któ -
rzy znaj du ją się w cen trum te go kra ju.
Nie Pol ski, ale wła śnie „te go kra ju”. Co
waż niej sze jesz cze, la ta, ca łe de ka dy
cięż kiej pra cy tych lu dzi, by nie co fać
się głę biej – od cza su „No wych Wid no -
krę gów” do  naj now sze go wy da nia
pro gra mów „roz ryw ko wych” TVN –
przy no szą do nio sły sku tek spo łecz ny:
set ki ty się cy mło dych lu dzi w tym kra -

ju jest cał ko wi cie obo jęt nych na dzie -
dzic two, któ re two rzy oj czy znę na zy -
wa ją cą się tak nie wy god nie: Pol ska.
W  ostat nich „Ar ca nach” dru ku je my
roz mo wy z przed sta wi cie la mi tej wiel -
kiej gru py. Na py ta nie, czy wi dzą sens
trwa nia te go dzie dzic twa, udzie la ją oni
np. ta kiej od po wie dzi: „Gdy by śmy by li
Niem ca mi, Au stria ka mi czy Ro sja na -
mi – pod wa run kiem że na rów nych
pra wach z  oby wa te la mi tych kra -
jów – świet nie pro spe ru ją cy mi, za do -
wo lo ny mi, ży ją cy mi szczę śli wie – to
czy to by ło by ta kie złe? Czy przod ko -
wie, co krew prze le wa li, wo le li by nas
wi dzieć nie szczę śli wy mi Po la ka mi czy
szczę śli wy mi oby wa te la mi in nych kra -
jów?”.

Szczę ście jest gdzie in dziej. A ra czej
mo że być i tu taj, je śli tu taj to już nie bę -
dzie ta Pol ska, któ rą tak pre cy zyj nie
opi sał Do nald Tusk przed la ty na  ła -
mach mie sięcz ni ka „Znak”: „Pust ka,
tyl ko gdzieś w od da li prze ta cza ją się
hu sa rie i uła ni, po wstań cy i mar szał ko -
wie, ma ja czą Dzi kie Po la i Ja sna Gó ra.
Dzie jo we mi sje, pol skie mie sią ce. (...)
Co po zo sta nie z pol sko ści, gdy odej -
mie my od niej ca ły ten wznio sło -po nu -
ro -śmiesz ny te atr nie speł nio nych ma -
rzeń i nie uza sad nio nych ro jeń?”.

No wła śnie: co po zo sta nie? Nor mal -
ność bez pol sko ści, bez oj czy zny, bez

zo bo wią zań, bez dzie dzic twa, mo że
na wet bez dzie ci tak że (to pan pre mier
pod kre ślił zresz tą kil ka krot nie, od ma -
wia jąc naj mniej sze go ge stu na  rzecz
po li ty ki pro ro dzin nej), dla któ rych
war to by ło by coś po świę cić ze swo je go
in dy wi du al ne go szczę ścia. To jest nor -
mal ność dla wie lu mi lio nów tych,
z któ ry mi łą czy nas te ry to rium, a tak że
ja kieś ułom ki ję zy ka, po zwa la ją ce
na  za ku py w  tych sa mych skle pach.

Wa wel do po dzia łu? 

P
o ra po sta wić py ta nie naj waż niej -
sze: czy ma my mach nąć na nich
rę ką, czy szu kać z ni mi po ro zu -

mie nia? Do cze go zo bo wią zu je nas to,
co otrzy ma li śmy po  na szych oj cach?
Pa mię taj my: oni – to nie tyl ko wnu ki
opraw ców z  NKWD czy kon fi den tów
z ge sta po –tych nie ma tak du żo (a i ta cy,
by wa ło, przyj mo wa li szcze rze pol skość,
przy cią gnię ci im po nu ją cą wiel ko ścią jej
„fi la rów”). Owi „oni” to tak że pra wnu ki
tych, któ rzy by li w AK czy w BCh, bi li się
w kam pa nii wrze śnio wej – po pol skiej
stro nie. To po tom ko wie tych, któ rzy
w XIX wie ku, al bo w II RP, al bo w cza -
sie II woj ny – z „tu tej szych”, z „przy by -
szów” – sta li się Po la ka mi. Ale już po 23
la tach  III  nie pod le gło ści wy bi li się
na nie pod le g łość – od krzy ża, od Smo -
leń ska, od  Pol ski.

Za tem: mach nąć na nich rę ką? Ta kie
roz wią za nie na rzu ca się co raz czę ściej
ostat nio: „No, nie po ro zu mie my się

z  ni mi, kom pro mis nie jest moż li wy,
bę dzie w koń cu zdra dą oj czy zny i tych,
co za nią gi nę li”. Więc mo że osta tecz nie
za ak cep to wać pod su wa ny nam od
200 lat po dział na ja sno gród i ciem no -
gród? Dać się za mknąć w re zer wa cie,
gdzie bę dzie my kul ty wo wać na sze
dzie dzic two, czy tać so bie Gal la, Ka -
dłub ka, Mic kie wi cza, do pó ki oku la ry
nie wy pad ną nam z wy krę co nej reu -
ma ty zmem rę ki?

Ale gdzie mie li by śmy się za mknąć?
Jak po dzie lić to te ry to rium, któ re
otrzy ma li śmy po oj cach? Czy wy star -
czy nam Ra dom – je dy ne więk sze mia -
sto, w któ rym ostat ni de mo kra tycz ny
wer dykt dał więk szość dzie dzi com
dum nych Le chi tów? Czy do sta nie my
Wa wel – sko ro nas tyl ko hi sto ria ob -
cho dzi? Już po 10 kwiet nia 2010 ro ku
wie my, że tak ła two nie bę dzie. Ci, któ -
rym ser ce na dźwięk dzwo nu Zyg munt
ra czej wcze śniej nie drża ło, na gle za -
pra gnę li wal czyć o Wa wel, o Kra kow -
skie Przed mie ście. Czy da się Wa wel
po dzie lić – jak Wzgó rze Świą tyn ne
w Je ro zo li mie: część dla „wy znaw ców
Oj czy zny”, część dla tych, któ rzy z pol -
sko ścią są go to wi się roz stać, ale chcą
po swo je mu za go spo da ro wać sym bo -
le po niej (mo że za orać, mo że zro bić
em bal la ge)?

Nie, to nie jest do bra per spek ty wa.
Mu si my wy brać in ne roz wią za -
nie – do  nie go wła śnie zo bo wią zu je
nas dzie dzic two. Mu si my pod jąć na
no wo upo rczy wą pra cę nad przy wra -
ca niem pol sko ści tych, któ rzy
przed te le wi zo ra mi TVN i no wej TVP,
przed okien ka mi lap to pów z One tem

czy In te rią  sta li się „tu tej szy mi” al bo ra -
czej – „tu ry sta mi”.

Nie bę dzie ła two. To wie my. Nie tyl -
ko dla te go, że do kład nie w  prze ciw -
nym kie run ku pra cu ją po tęż ne kor po -
ra cje me dial ne i nie któ rzy „po li ty cy”.
Oni są tyl ko słu ga mi pro ce sów znacz -
nie po tęż niej szych. Współ cze sne ryn ki
pod wa ża ją sens ist nie nia au to no micz -
nych wspól not po li tycz nych. Ryn ki
po trze bu ją tyl ko cią gle zmie nia ją cych
się ob ra zów uży tecz no ści i wy cho dze -
nia z uży cia. Do sko na le wspie ra tę po -
trze bę ide olo gia post mo der ni zmu,
w któ rej nie ma rze czy wi sto ści: wszyst -
ko re du ko wa ne jest do ję zy ka (a ra czej
PR) i  nic nie mo że się zda rzyć, bo
wszyst ko jest wy my ślo ne (skon stru -
owa ne), wszyst ko jest pro jek tem.
Wspo mnia ny na wstę pie John Po cock,
za uwa żył, iż „post in du strial na eko no -
mia glo bal na wy two rzy ła wzo ry/spo -
so by ludz kiej in te rak cji, któ re lek ce -
wa żą, prze kra cza ją ist nie ją ce gra ni ce
mię dzy pań stwa mi, na ro da mi i spo łe -
czeń stwa mi oby wa tel ski mi wy two rzo -
ny mi wo kół nich. Sku tek jest ta ki, że
wie lu – co raz wię cej – lu dzi nie czu je,
by ży ło w ta kich wspól no tach, uczest -
ni czy ło w po li ty ce, czy na le ża ło do ich
prze ka zy wa nych czy też dzie dzi czo -
nych kul tur. Wzo ry, we dle któ rych ży ją
lu dzie, sta ją się płyn ne do te go stop nia,
iż sta ją się ob raz ka mi w ma so wej wy -
obraź ni, na tych miast prze ka zy wa ny -
mi i  na tych miast za stę po wal ny mi.
W  tych wa run kach trud no w  ogó le
mieć hi sto rię czy żyć we wspól no cie
(pań stwie, na ro dzie), któ re go hi sto ria
jest za pi sem cią gło ści” („Di sco ve ry of

Is lands”, Cam brid ge  2005, s.  303).
Prze trwa ją tyl ko te, któ re ma ją naj sil -
niej szą toż sa mość i naj więk szą wo lę jej
obro ny. Bro nią się Niem cy, bro ni się
Ro sja, bro ni Izra el, bro nią Sta ny Zjed -
no czo ne, bro nią Cze chy, Chi ny, Wę gry,
bro ni się An glia…

Re co nqu ista

P
ol ska się nie obro ni, je śli zre zy -
gnu je my z obro ny wspól nej oj -
czy zny, z obo wiąz ku jej po sze -

rza nia na tych, któ rzy utra ci li po czu cie
dzie dzic twa al bo jesz cze go nie po zna -
li. Jak tę obro nę pro wa dzić? – od po -
wiedź na to py ta nie moż na już okre ślić
ja ko do me nę róż nych pro jek tów.

Pol ska nie jest pro jek tem, ale zna my
z hi sto rii pro jek ty jej li kwi da cji. Przez
im pe ria, któ rym ona prze szka dza.
A tak że przez tych, któ rym wy da ły się
nie zwy cię żo ne owe im pe ria – uzbro jo -
ne w puł ki pre obra żeń skie al bo w ha sło
osta tecz ne go wy zwo le nia i wiel kie te le -
wi zje. Ci ze stra chu, cza sem z  oba wy
przed śmiesz no ścią, ob cia chem wierz -
ga nia prze ciw oście nio wi „po stę pu”,
a naj czę ściej w imię in dy wi du al ne go in -
te re su – wy bie ra ją sil niej sze go. I chcą
za cho wać z je go nada nia splen do ry pa -
no wa nia nad „tu tej szy mi”. Oni mu szą
roz bi jać ob raz wspól no ty, ośmie szać
ide ał wol nych Le chi tów.

Zna my jed nak z  hi sto rii rów nież
two rzo ne i re ali zo wa ne – w X, XI, XII,
XIII…, XIX i XX wie ku – pro jek ty, a ra -
czej po  pro stu sys te ma tycz ne pra ce
nad od na wia niem i po sze rza niem tej
wspól no ty. I to wła śnie mu si my ro bić:
pra co wać nad tym, że by Po la ków by ło
wię cej, a nie mniej; że by od na wiać cią -
głość tej hi sto rii, któ rą opo wia da ją
od po cząt ku Gall i Ka dłu bek. To jest
pra ca or ga nicz na, któ ra trwa od  bli -
sko 40 po ko leń. Nie skoń czy się, do pó -
ki z niej nie zre zy gnu je my.

Na  czym dziś ta pra ca po le ga?
Nad  tym wła śnie za sta na wia ją się
współ twór cy kon fe ren cji „Pol ska Wiel ki
Pro jekt”, nad tym za sta na wia ją się, ale
też i pra cu ją co dzien nie ty sią ce in nych
Po la ków: ro dzi ców, na uczy cie li, le ka rzy,
rol ni ków, uczci wych urzęd ni ków, biz -
nes me nów, na ukow ców, stu den tów…

By bro nić na sze go do mu – trze ba
od zy skać pań stwo. By bro nić na szej
kul tu ry – trze ba two rzyć po ry wa ją ce
dzie ła i umieć do trzeć z ni mi – pod za -
cza dzo ne dy mem „po no wo cze sno ści”
czasz ki. By ta kie dzie ła po wsta wa -
ły – Pol ska znów stać się mu si wiel ką
ideą, najam bit niej szym za da niem, naj -
waż niej szym spo rem, jak by ła w cza -
sach Ka dłub ka i  Ko cha now skie go,
Mic kie wi cza i Cho pi na, Mal czew skie -
go i  Wy spiań skie go, a  na wet jesz cze
Her ber ta i  Mi ło sza. By ta ką ideą by -
ła – mu si my od bu do wać po czu cie
dzie dzi cze nia. Od  wła snej ro dzi ny,
wła sne go do mu, wła snej ge ne alo gii
po czy na jąc – w nich szu ka jąc punk tów
stycz nych z pol ską hi sto rią. Wte dy tę
hi sto rię, wspól ną – od bu du je my
na no wo. Je śli ze chce my. ∑

∑ Ma rian 
Lan gie wicz,
dyk ta tor 
Po wsta nia
Stycz nio we go:
na sza „do mo -
wa pa mięć”
się ga tam tych
cza sów
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∑ Czy ma my 
za ak cep to wać
pod su wa ny
nam po dział
na „ja sno gród”
i „ciem no -
gród”?
Czy po dzie li -
my Wa wel 
ni czym 
Wzgó rze
Świą tyn ne
w Je ro zo li -
mie?


