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SYNDROM PAPUGI
Alternatywa mamuta i papugi zakazuje nam bye Polakami i Europejczykami
rownoczesnie. Albo b^dziemy mamutami, czyli zachowamy swojq polskq tozsamosc, ale za cen% odizolowania si$ od Europy. Albo odwrotnie: przemienimy si% w Europejezykow, rzeez jasna, Europejczykow drugiego sortu, Europejczykdw nieautentycznych, tylko przez nasladowanie.
U w aga, nie jest to autentyczny wiersz S. W yspianskiego. Pozwolilem
sobie w nim zmienic az trzy wyrazy:
Wyuczono papuge w zaklinania sztuce,
przyznac trzeba, ze latwosc miata w tej nauce;
wiQC gdy wyraz „Europa” wymawiac pojtjla,
witata tym wyrazem wszystkie nowe dzieta.
i l i i p p s ; if is i i l [ i i M { Iffli i l l f i j l
Czekac trzeba cierpliwie, az po pewnym czasie
nowy frazes papudze w pami^c wbic zn 6w da si^.
Jakkolwiek rzecz ta ksztaltu Zycia nie odmieni,
frazes jednak wystarczy, by M Y $L diabli wzieni.
(por. Wyuczono papugi, w. 1-4, 7-8)

Papuga z wiersza W yspianskiego m iala inny ulubiony wyraz - „secessja” ,
ale w naszych czasach polska papuga najcz^sciej m6wi o Europie. Prawdy
powiedziawszy, znala go ju z dawno, teraz tylko przypomniala sobie na
nowo dawn$ melodyjk^-obsesyjk^. Niech zaswiadczy o tym wspotczesny
Wyspianskiemu Stanislaw Brzozowski. Tem u mySlicielowi nie da sis zarzucic, ze broni swojszczyzny z perspektywy sw ojego zatabaczonego zascianka.
Brzozowski sam by! wielkim Europejczykiem , a wskazywat na polski syn
drom papugi, bo zalezato mu na tym, abysmy o swoj§ europejskosc troszczyli siQ powaznie. B o nie polega ona przeciez na bezmyslnym nasladowaniu, goloslownych zaklQciach czy masochistycznym niszczeniu wlasne j tozsamoSci (nie jest bowiem m ozliwe, zeby co& pozytywnego dalo si$ osi^gn^d
poprzez podeptanie i odrzucenie dotychczasowych wartosci!).
„Powtarzaj4c nieustannie frazesy o przynaleznosci naszej do kultury Zachodu - pisze Brzozow ski - uwalniamy si$ od zastanowienia nad zagadnieniem, co sis dzieje w nas silami psychicznymi, ktorych wynikiem jest ta
kultura. Pod powlok^ pietyzmu dla «europejskosci», «kultury faciriskiej»
itp., pod powfok^ pocieszaj^cego przekonania, ze jestesmy zachodnim spo-
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leczeristwem - wyl^ga si$ w nas swoisty, sielankowy, sentymentalny, obtudny nihilizm - dojrzewa psychologia zyciowej niedojrzatosci, zanika samo
pojm owanie mQznej, odpowiedzialnej woli, i rzecz najdziwniejsza, ta rozktadowa psyche, ta tafia zastoju - ukazuje sie nam jako jakis szczyt. Gdy
sis analizuje rozne formy, jakie przybiera tak zwana post^powa mysl polska,
odnajdziem y w niej zawsze tajn$ t^cznosc z t$ psychik^ niemocy i nie woli.
B o nie trzeba siQ ludzic: niewola wyhodowala w nas juz cale mnostwo organicznych trucizn; narzucila nam ona bezwlad i zaszczepila poczucie nieodpowiedzialnosci; zyjem y na tie kultury Zachodu, ale nie zdajem y sobie sprawy
z tego twardego trudu zbiorowego, z jakiego ta kultura wyrasta” 1.
Kazimierz Brandys to zatrucie duchowe nazywa w Nierzeczywistosci
„psychologi$ zwolnienia z obowi^zku” . Podobnie jak Brzozowski, przyczyny
tych postaw Brandys szuka raczej w dfugiej niewoli narodowej, niz w geograficznym polozeniu naszego kraju: „D zieje tego kraju wytworzyly osobliw^ struktur^ duchow^, ktor^ mozna by nazwac psychologic zwolnienia z
obowi^zku. W kraju skreslonym przez pdltora wieku z wykazu nominalnej
obecnosci w swiecie musial siQ zmieniac stosunek do swiata. W sp 61nota uniwersaliow - ludzkosci, post^pu, cywilizacji - tracila tu konkretnoSd w miarQ,
jak malafo uczestnictwo w ogolnoludzkich interesach i pracach. Swiat coraz
mniej o nas wiedzial i my coraz mniej wiedzielismy o swiecie. W yrabial sis
pewien typ mentalny czlowieka poza powszechnosci^” .
Utrata podmiotowosci politycznej oraz istotne ograniczenia naszej pod
miotowosci narodowej i kulturalnej - twierdzi Brandys - straumatyzowaly
nas tak gf^boko, ze nie smiemy nawet pomyslec o tym, iz w rodzinie narodow europejskich moglibysmy si$ zachowywac jako rownoprawny partner,
wspolksztaltuj^cy to, co sis nazywa Europe: „W Polsce nikt siQ nie ludzi, ze
wspohworzy losy swiata, kazdy ma poczucie - a jest to poczucie dziedziczne
- wyobcowania z epoki, ja k gdyby pr^dy czasu przebiegafy na zewn^trz,
gdzie indziej. Powtarzam, to stara sprawa. R odzily siQ z niej nostalgie, kompleksy, falszywe poj^cia i tragiczne ucieczki, a ich zrodfem by! zawsze brak
realnych powi^zari ze swiatem. Trzysta lat temu Polska nie miala wplywu na
europejskie procesy rozwojowe, ale Polacy mogli s^dzic, ze ocalaj^ Europe
przed Islamem. Trzydziesci lat temu [swoj^ Nierzeczywistosc Brandys pisal
w latach siedemdziesi^tych] mogli siQ jeszcze uwazac za natchnienie ludzko
sci walcz^cej z hitleryzmem. A le w ci^gu tych trzydziestu lat wyklarowala
si$ zimna swiadomosc kondycji Polakow jako przedmiotu historii. Kierowca
autobusu ma t$ swiadomosc podobnie ugruntowan^ jak jego pasazer” .
Stawia to nas przed chor^ alternatyw^: musimy, jak nam si$ nieslusznie
wydaje, bye mamutem Europy albo jej papug$. Mamutem, chroni^cym swo)4 tozsamosc poprzez zamkni^cie sis w partykularnym zascianku oraz izolo-

1 S. B r z o z o w s k i , Mysli i wskazania, „Znaki Czasu” 1991, nr 24, s. 40.
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wanie siQ od wptywow zewnQtrznych. A lb o papug4, niezdoln^ nawet do autentycznego uczestnictwa w fundamentalnych wartosciach Europy, a coz dopiero do ich wspoltworzenia. Alternatyw a mamuta dzis, przy wspolczesnych
srodkach wzajem nej kom unikacji, jest wlasciwie nierealna. Alternatywa papugi oznacza rezygnacjs z wlasnego rozwoju, z wlasnej tozsamosci, a zatem
rowniez z ambicji wzbogacania sob^ innych.
D uchow a papuga, nie wnosz^c swoj ego w kladu, pasozytuje na cudzych
wartosciach. Cen4, jak<| placi za to latwe i bezmyslne odwzorowywanie in
nych, jest to, ze uczestniczy nie tylko w ich autentycznych wartosciach (malo
autentycznie, rzecz jasna), ale rowniez w ich zagubieniu i dezorientacjach.
T o naprawd^ nie przypadek, ze wielu wspolczesnym Polakom europejskosc
kojarzy si^ z moralnym permisywizmem, z rozluznieniem swojej przynaleznosci do K osciola, z akceptacj^ aborcji, eutanazji, homoseksualizmu, pornografii i tym podobnych przejaw ow zagubienia si$ wspolczesnego czlow ie
ka. Papuga po prostu z natury swojej jest niezdolna do samodzielnych S4 dow i ocen. C a ly jej geniusz polega na bezmyslnym nasladowaniu.
Zauw azm y, ze alternatywa mamuta i papugi zakazuje nam bye Polakami
i Europejczykam i rownoczesnie. A lb o b^dziemy mamutami, czyli zachowamy sw oj4 polsk4 tozsamosc, ale za cenQ odizolowania si$ od Europy. A lb o
odwrotnie: przemienimy siQ w Europejczykow , rzecz jasna, Europejczykow
drugiego sortu, E uropejczykow nieautentycznych, tylko przez nasladowanie.
W obu przypadkach b^dziemy nieudacznikami Europy. M oze jeszcze ma
muta daloby si^ troch^ podziwiac i szanowac, choc z gory wiadomo, ze jest
on skazany na wymarcie. Papugi nie mozna ani podziwiac, ani szanowac.
Jest cos najdoslowniej diabelskiego w takiej alternatywie. G recki czasownik „diaballo", od ktorego pochodzi wyraz „d ia b e r\ znaczy „por6znic” ,
„rozdzielac” . O toz podobnie ja k rozdzielenie duszy od ciata oznacza smierc,
podobnie ja k do smierci prowadzi rozdzielenie sprawiedliwosci od milosci,
prawdy od dobra, praw od obowi4zkow, tak samobojstwem narodowym byloby rozdzielenie naszej polskosci od europejskosci. B og, od ktorego pochodzimy, jest milosci4. T otez nie tylko poszczegolny czlow iek przemienia si$
w pust4 skorupQ, jesli egoistycznie odizoluje siQ od innych. Ten sam los
czeka ludzkie spolecznosci, rowniez narody, jesli zdecyduj4 sis na duchow4
autarkic: przemieni4 si$ w zyw4 skamielin^, w mamuta, ktory nie ma zadnych szans na przezycie.
Znakiem smierci jeszcze wyrazniej naznaczona jest ucieczka od samego
siebie, rezygnacja z wlasnej tozsamosci, aby si$ roztopic w wi^kszej masie.
Zygm unt Krasinski udowadnial, ze na tym wlasnie polegalo diabelstwo rozbiorow Polski: postanowiono caly narod przymusic do roztopienia si$ w
trzech cudzych kotlach. O to ja k diabel - w wizji Krasiriskiego - usilowal
przekonac Polakow , aby poddali si$ narodowemu rozkladow i, na jaki ich
skazano:
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Smiercia trza umrze£ - Smierd jest poswiqceniem Gdy niepoj^ta - tylko wtedy kara A gdy ja pojmiesz, Rozumu ofiara,
Przez zgub^ czastek calosci zbawieniem. Tym biezy potok, ze fale mijaja Tym og6l stoi, ze szczegolni pfyna Tym Ludzkosc zyje, ze narody gina I trwa tym Wszechswiat, ze 6wiaty konaj'4!
(Dzien dzisiejszy)
f

N arod, ktory ulegt syndromowi papugi i sam marzy o roztopieniu siQ w
jakims wielkim kotle, oszcz^dza szatanowi wysitku. Szatan nie musi uciekad
sie do podstQpu, narod sam biegnie w6wczas do wlasnej smierci. O toz chyba
wszyscy, ktorzy uswiadamiali sobie, ze nie wolno nam szukac zl^czenia z
E urope poprzez wyparcie sis wlasnej tozsamosci, dostrzegali w takim wyborze znamiona smierci. M ickiewicz na przyklad zwracal uwagQ na to, ze ludzie przemieniaj^ siQ wowczas w manekiny:
Lecz wtenczas panowalo takie oSlepienie,
Ze nie wierzono rzeczom najdawniejszym w Swiecie,
Jesli ich nie czytano w francuskiej gazecie.
(Pan Tadeusz, ks. I)

T o jest wspolne manekinowi i papudze, ze ich rozum jest poza nimi.
C a ly rozum mane kina znajduje si$ w czlow ieku, ktory go poci^ga za sznurki; papuga powtarza to, co wymy^lili inni. T otez jedyn^ konsekwencj^, do
jakiej zdolna (a poniek^d przymuszona) jest ta form acja duchowa, jest nasladowanie kolejno zmieniaj^cych siQ m6d. Podczaszyc z Pana Tadeusza kolejno przemieniat siQ w markiza, w rewolucyjnego demokratQ, w napoleonskiego barona, a przemienialby si$ dalej, gdyby tego kr^c^cego si$ kalejdoskopu nie zatrzym ala smierc:
Bo Paryz cz^st^ mody odmiana si$ chlubi,
A co Francuz wymySli, to Polak polubi.
(ks. I)

Zatem coz to za E uropejczyk, ktory nie ma rozumu, bo caly je g o rozum
jest poza nim? T o przeciez zaden E uropejczyk, on sobie tylko - jak to
zwi^zle sformulowal w powiesci Prochno W aclaw Berent - „piersi trocinami
europejskiej kultury w ypchal” . £ le jednak o nas swiadczy to, ze slabo rozrozniamy prawdziw^ europejskosc od europejskich trocin. W krajach zachodnich - dalej cytuje Berenta - „doktryner wiadom o, co znaczy: wior! - u
nas tylko: Europy sie nalykal” .
Papuziej europejskosci towarzyszy przewaznie brak szacunku dla samego
siebie. Nie o to nawet idzie, ze „cudze chwalicie, swego nie znacie, bo sami
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nie wiecie, co posiadacie” . Jakas szczypta niedostrzegania i niedoceniania
wlasnej wartosci moze bye nawet czy ms pozytecznym. G orzej, jesli bezmyslna i bezkrytyczna fascynacja tym, co cudze, prowadzi do nienawisci wfasnego kraju i pogardy dla wlasnego dziedzictwa. Podobno - to wciaz z Prochna
- „nikt tak nami^tnie nie szkaluje stosunkow swego kraju jak Polacy". Jesli
to prawda, Swiadczy to o tym, ze syndrom papugi tkwi w nas bardzo gl^boko. Jak zauwaza (jeszcze przed pierwsza wojna swiatowa) Jan Lemariski:
Na obcosc Polak chory
Z pogardy rzeczy swych
Z zagranic chwyta szych.
(Galloman)

W spolczesny psycholog dodalby moze do tego, ze ksenofilia i ksenofobia
to dwie rodzone siostry, podobnie jak z tego samego, zatrutego, niestety,
zrodla plynie nacjonalizm oraz lekcewazenie wlasnego narodu i dziedzictwa.
Z a tymi wszystkimi postawami kryje sis, ja k si$ w ydaje, jakies zaburzenie
w percepcji wartosci zarowno wlasnych, ja k i cudzych.
W ydaje si$, ze nie ma innej drogi do przezwyci^zenia tak zakorzenionych w naszym spoleczeristwie tendencji do papuziej europejskosci, niz jasne uswiadomienie sobie, ze polskosc i europejskosc nie s$ dla nas wartosciami przeciwstawnymi, ale komplementarnymi. W X IX wieku szczegolnie wyraznie dostrzegali to Zygm unt Krasiriski i Cyprian Norwid. D la Krasiriskiego
na przyklad bylo czyms oczywistym, ze rozbiory Polski wyrz^dzily straszliw^
krzywd^ nie tylko naszemu narodowi, ale w gruncie rzeczy calej Europie:
Sluchaj! w dzwi^kdw tych wszechzgodzie
Brak jednego dzis imienia!
Patrz, w tych swiatel wszechpogodzie
Brak jednego dzi$ promienia!
{Przeds wit)

„Szlachetny czlow iek p z wlasciw^ sobie klasa wielkiego moralisty dopowiadal Cyprian Norwid - nie moglby wyzyc jednego dnia w ojezyznie, kto
rej szczQscie nie byloby tylko procentem od szcz^scia ludzkosci” 2.
W naszych czasach tQ potrzebQ wzajem nego dopelniania siQ wartosci narodowych i wartosci powszechnych szczegolnie podkreslal general Ch. de
Gaulle: „Zaw sze czulem , a dzis czujs to bardziej niz kiedykolwiek, co maja
ze soba wspolnego zamieszkuj^ce Europe narody. Poniewaz wszystkie naleZ4 do tej sam ej, bialej rasy i s$ tego sam ego, chrzescijariskiego pochodzenia,
maja jednakowy sposob zycia i zawsze Igczyly je i I4CZ4 do dzis niezliczone
wi^zy mysli, sztuki, nauki, polityki, handlu, przeto jest rzeczy zgodng z ich

I Cyt. z a :J. C h r z a n o w s k i , Optymizm i pesymizm polski , Warszawa 1971, s. 180
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nature, by wreszcie tworzyly pewn^ calosc, maj^c^ posrod tego swiata wlasne oblicze i wlasng organizacj^. Wlasnie na mocy tego przeznaczenia Europy panowali tu niegdys rzymscy cesarze, a pozniej Karol W ielki, Karol V i
Napoleon, kt6rzy probowali js zjednoczyc; wreszcie Hitler usilowal narzucic
jej swe krwawe panowanie. A le czyz mozna nie zauwazy£, ze zaden z tych,
co usilowali j$ zjednoczyc, nie dopi^l tego, by podbite przezen kraje wyrzekly si^ pozostania sob$? Wprost przeciwnie, arbitralna centralizacja zawsze
poci^gala za sob^, w drodze sprz^zenia zwrotnego, gwaltowny wzrost poczucia narodowego. Totez uwazam, ze podobnie ja k w minionych epokach, tak
i obecnie zjednoczenie Europy nie m ogloby nast^pic w postaci stopienia siQ
jej narodow w jedn^ calosc, lecz ze moze ono i powinno wynikn^d z ich
systematycznego zblizenia”3.
„Jak gl^boko - wraca de G aulle do tej mysli w innym miejscu swoich
Pami&nikow nadziei - trzeba pogr^zyc si$ w iluzjach lub stronniczosci, by
s^dzic, ze narody europejskie, uksztaltowane w ci^gu w iekow wsrod niezliczonych wysilkow i m^k, maj^ce, kazdy z osobna, swoje polozenie geograficzne, swojs historic, j^zyk, tradycje, formy ustrojowe, m oglyby przestac
bye sob$ i stanowic odt^d tylko jeden narod?”4
Z pytaniem, jak pogodzic swoj$ polskosc z europejskosci^, szczegolnie
bolesnie - ale tez szczegolnie tworczo - zmagal sis Witold Gombrowicz.
Niektore jego wypowiedzi sprawiajs wrazenie, jakby ci^zyla mu zarowno
polskosc, jak i europejskosc, jakby i od jednej, i od drugiej chcial si$ zdystansowac. A le Gom browicz tylko oczyszczal w ten spos6b gl^bokie swoje
przywi^zanie do polskosci z samych nawet pozorow kazirodczego utozsamiania sie z Matk$ Ojczyzn^. Z drugiej za£ strony, gruntownie obce byly mu
wszelkie odruchy papugi: byl on przeciez przeciwieristwem prowincjusza,
bezkrytycznie zafascynowanego wszystkim, co si$ dzieje w metropolii.
Realizuj^c powyzszy program, na temat Polski i polskiej kultury Gom
browicz nieraz wypowiadal siQ w sposob, ktory ludzi skfonnych do nacjonalizmu przyprawia o dreszcz zgrozy: Trzeba „zerw ac z Polsk$ i przeciwstawic
siQ Polsce. D la Polak6w Polska, jak dla Francuzow Francja, jest skarbem
godnym najwyzszego poswiQcenia. O toz bylo rzecz$ absolutnie nieodzown^
stwierdzic, ze Polska, tw6r posredni mi^dzy Wschodem a Zachodem , wydana wskutek swoich warunkow geograficznych i historycznego rozwoju niedoskonalosci i podrz^dnosci, musi bye przezwyci^zona, albowiem nie jest w
stanie zapewnic Polakom jakiejkolw iek pelnej wartosci. Nie jest sluszne, by
Polak poswi^cal swoj osobisty rozw6j, swoje czlowieczeristwo na rzecz Pol
ski. Polak urobiony przez PolskQ, przez swoje srodowisko, przez sw ojs tradycjQ, z koniecznosci musial bye gorszym czlowiekiem od ludzi Zachodu.

3 Ch. de G a u l l e , Pami^tniki nadziei t. jggj| Warszawa 1974 s.210 n.
4 Tamze, s. 231.
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M ozna od biedy zrozum iec, ze Francuz uwielbia FrancjQ, A n glik Angli^,
gdyz one im dostarczaj^ wielu cennych przewag. A le bye czlowiekiem wiQcej znaczy, niz Francuzem, a tez Europa wi^cej znaczy, niz A nglia, czy
Francja. Wi^c dla ludzi umieszczonych w krajach gorszych, slabszych, jak
Polska, Argentyna, Bulgaria, przykutych uczuciowo do nich, im poddanych,
przez nie urabianych, bylo naprawd^ spraw$ zycia i smierci oderwac sis,
uzyskac dystans [...]. N ie, tu nie wystarcz^ jakies «konstruktywne» krytyki
wad i usterek wtasnego narodu, robione w duchu patriotycznym ku doskonaleniu narodu. T ak a krytyka tez jest uwarunkowana narodem. Zerw ac!
Dystans!” (D zienniki).
A le podobny dystans - powiada Gom brow icz - musimy sobie budowac
rowniez wobec naszej europejskosci. B o dopiero jako duchy dojrzale mamy
szansQ odnalezc swoj^ polsk^ i europejsk^ tozsamosc: „N ie traccie drogiego
czasu na poscig za Europe - nigdy jej nie dogonicie. Nie probujcie stac si?
polskimi Matisse’ami - z brakow waszych nie urodzi si^ Braque. Uderzcie
raczej w sztuk^ europejsk^, b^dzcie tymi, ktorzy demaskuj^, zamiast podci^gac siQ do cudzej dojrzalosci, sprobujcie raczej ujawnic niedojrzalosc Europy. [...]. Pozwolilem sobie podszepn^c inteligencji polskiej, ze wlasciwe
jej zadanie nie polega na rywalizacji z Zachodem w wytwarzaniu formy,
lecz na obnazaniu samego stosunku czlow ieka do form y, i co za tym idzie,
do kultury. Z e my w tym b^dziemy silniejsi, bardziej suwerenni i skuteczni".
T otez ostateczna konkluzja G om brow icza brzmi - po naszych lekturach
Krasiriskiego czy de G aulle'a - wr^cz banalnie: „N ie b^dziemy narodem
prawdziwie europejskim, poki nie wyodr^bnimy si$ z Europy - gdyz europejskosd nie polega na zlaniu si^ z Europe, lecz na tym, aby bye jej cz^sci^
skladow^ - specyficzn^ i nie daj^cg siQ w niczym zast^pic” .

