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Ostatni raz przy∏apa∏em si´ na tym bodaj wiosnà. 
Oprócz nieuniknionego przebudzenia natury tegoroczna
wiosna przynios∏a nam dawno anonsowanà wojn´ w Ira-
ku. KtóregoÊ wieczoru prawie bezmyÊlnie prze∏àcza∏em
kana∏y telewizji – na szcz´Êcie w tym brandenburskim
przytu∏ku dla w´drownych poetów nie jest ich a˝ tyle, by
w koƒcu zwariowaç – wszystkich bodaj ze dwadzieÊcia.
W MTV pokazywali najnowszy wideoklip Madonny
„American Life”, trafi∏em w∏aÊnie na poczàtek i przesta-
∏em przeskakiwaç kana∏y – nie dlatego, ˝e a˝ tak lubi´
Madonn´, ale dlatego, ˝e w jej tle pojawia∏y si´, jedna za
drugà, flagi paƒstw z ca∏ego Êwiata. Na poczàtku myÊla-
∏em, ˝e b´dà to flagi antyirackiej koalicji, ale pojawienie
si´ mi´dzy nimi niemieckiej, francuskiej i, oczywiÊcie,
jak˝e by si´ bez tego mog∏o obejÊç – rosyjskiej, Êwiad-
czy∏o o bardziej uniwersalnym podejÊciu. W ciàgu trzech
i pó∏ minuty trwania wideoklipu z napi´ciem Êledzi∏em
flagi. By∏o to silniejsze ni˝ moja trzeêwa drwina – bardzo
chcia∏em ujrzeç wÊród nich ukraiƒskà i nic na to nie po-
radz´. To˝ kiedy wreszcie, na jakàÊ cz´Êç sekundy, t∏o
teleekranu za plecami Madonny niedwuznacznie zab∏y-
sn´∏o niebieskà i ˝ó∏tà horyzontalnà smugà (tak, tak, nie
rumuƒska, nie kolumbijska, nie wenezuelska i nie barba-
doska, ale nasza!), odetchnà∏em z ulgà: jesteÊmy. Jeste-
Êmy i z nami jest Madonna! 
By∏ to pierwszy i wielce pocieszajàcy wniosek. Nast´pny
wydawa∏ si´ znacznie mniej optymistyczny – mimo
wszystko jestem patriotà. Moja osobista wolnoÊç zosta∏a
zdeterminowana przez nader trwa∏e uzale˝nienie, na które
nie ma ˝adnej terapii. Có˝, wzrusza mnie ta symbolika,
i to chyba ju˝ na zawsze. 
Dziwne, ale bardzo przy tym nie lubi´ s∏owa „patriotyzm”
ani jakichkolwiek pochodnych od niego, wol´ u˝ywaç ich
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wyjàtkowo – w sarkastycznej czy komicznej tonacji. Nie lubi´ patosu i, na ile
mog´, pragn´ go unikaç, a u˝ywanie s∏ów o takim wymiarze jak w∏aÊnie „patrio-
tyzm” nieuchronnie do niego prowadzi. Natomiast podoba mi si´ dosyç czyjaÊ sta-
roÊwiecka (czy nie marksowska?) definicja patriotyzmu jako „ostatniej przystani
dla ∏ajdaków”. Nie jestem pewny, czy to w istocie powiedzia∏ Marks i czy ja na-
prawd´ dobrze to rozumiem. Bo ja rozumiem to tak, ˝e ka˝dy ∏ajdak, przede
wszystkim ∏ajdak polityczny, odwo∏uje si´ do patriotyzmu jako do niby najwy˝sze-
go przejawu moralnoÊci, by zamaskowaç tej moralnoÊci rzeczywistà nieobecnoÊç. 
Nie lubi´ patriotycznych pieÊni, wierszy, marszów – ta niech´ç pozosta∏a we
mnie jeszcze z czasów radzieckich, kiedy tego dobra by∏o a˝ nadto wiele, a ja
z wszystkich mo˝liwych patriotyzmów najbardziej nie lubi∏em radzieckiego
z jego patriotycznym wychowaniem (i tych chóralnych Êpiewów w przedszkol-
nym ogródku! I tych niekoƒczàcych si´ lekcji wychowawczych, o pustym ˝o∏àd-
ku i z na si∏´ powstrzymywanym ziewaniem, w Êredniej szkole! I tych tysi´cy
uporczywych zebraƒ prowadzàcych do wzmo˝enia „aktywnej postawy obywatel-
skiej” w latach studenckich!). W wojsku szczególnie nienawidzi∏em, kiedy zmu-
szano mnie do Êpiewania, podczas gdy ledwie pow∏óczy∏em nogami. A zresztà
nawet nie wiedzia∏bym, jak si´ zachowaç w razie prawdziwej wojny (z Amery-
kanami? z Chiƒczykami? z Mud˝ahedinami?), o której absolutnej koniecznoÊci
nadejÊcia mówili nam ka˝dego dnia komisarze: zginà∏bym w pierwszej bitwie
z powodu w∏asnej nieporadnoÊci (ca∏kiem mo˝liwe, ˝e oficjalne komunikaty
poinformowa∏yby o tej Êmierci jako heroicznej), dosta∏bym si´ do niewoli lub
zdezerterowa∏. Wed∏ug mnie, to ostatnie wymaga∏oby najwi´kszego m´stwa –
kryç si´ w jesiennych lasach, nocowaç w sianie, prosiç o wod´ i chleb podejrzli-
wych, natychmiast gotowych donieÊç na mnie wieÊniaków... W ka˝dym wypadku
by∏aby to nie moja wojna i nie o mój patriotyzm w niej by chodzi∏o. 
Fantastyczne i, byç mo˝e, nie ca∏kiem wykorzystane lata 1989–1991 przekszta∏-
ci∏y mnie na tyle, ˝e raptownie zaczà∏em lubiç to s∏owo. W∏aÊnie wtedy odby-
wa∏o si´ coÊ takiego, co doprowadzi∏o do zmiany „parametrów patriotyzmu”.
Powstawa∏a bardzo rzadka jego odmiana – „patriotyzm przeciwko w∏adzy”.
I jeÊli wczeÊniej to s∏owo by∏o mi znane w po∏àczeniu ze s∏owem „radziecki”, to
w tamtych latach powsta∏o coÊ na kszta∏t „patriotyzmu antyradzieckiego”. Czyli
ten inny patriotyzm, ucieleÊniony przede wszystkim przez m∏odzie˝ (szczególnie
w modzie by∏o noszenie znaczka z narodowymi barwami w∏asnej ojczyzny), by∏
nie tylko „znaczkowy”, ale i znakowy. Stanowi∏ przede wszystkim wyraz niezgo-
dy wobec w∏adz, wobec tego coraz bardziej pusto pobrzmiewajàcego, postarza-
∏ego re˝imu. Pami´tam telewizyjne uj´cia w roku 1990 z buntu w jednym z naj-
surowszych wi´zieƒ, jeÊli si´ nie myl´, w Dniepropietrowsku. Zbuntowani zeki
opanowali jeden z wi´ziennych budynków i wysun´li ca∏y szereg ˝àdaƒ dotyczà-
cych polepszenia wi´ziennego re˝imu (znowu to s∏owo!): jedzenia, traktowania
przez personel, liberalizacji. Uj´cia, o których wspominam, zosta∏y wykonane
z helikoptera, krà˝àcego nad budynkiem opanowanym przez wi´êniów. Operator
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paƒstwowej telewizji zapewne otrzyma∏ mocny nakaz, by jak najwyraêniej poka-
zaç, pod jakimi sztandarami odbywa si´ to niepos∏uszeƒstwo. Na dachu ustawio-
no dwie flagi: b∏´kitno-˝ó∏tà ukraiƒskà i czarnà z czaszkà i skrzy˝owanymi pisz-
czelami, jako ogólnoÊwiatowy znak ludzi poza prawem, wszystkich na Êwiecie
piratów, rozbójników oraz batki Machna. Ani wtedy, ani tym bardziej dziÊ nie
sàdzi∏em i nie sàdz´, ˝e dniepropietrowskie zeki mieli jakiÊ szczególny senty-
ment do ukraiƒskiej idei narodowowyzwoleƒczej. Ale oni wywiesili t´ flag´ obok
w∏asnej, bo wiedzieli, ˝e ona tak˝e jest „przeciw w∏adzy” i ˝e gliny wsadzajà za
nià do pierdla (kata∏a˝ky), a w czasie manifestacji dà˝à do tego, by jà pierwszà
rozedrzeç na strz´py, zeszmaciç. 
Tym razem operator paƒstwowej telewizji postara∏ si´ – obie flagi zosta∏y poka-
zane z bliska i nadzwyczaj wyraziÊcie. Tyle ˝e ich dyskredytacja ca∏kowicie si´
nie powiod∏a – przynajmniej w moim przypadku ta propagandowa sztuczka nie
przesz∏a. Przeciwnie, by∏em tymi kadrami wr´cz uszcz´Êliwiony. Mo˝na by∏o je
odczytywaç jako wielkà metafor´ naszego ˝ycia: ci wi´êniowie – to my wszyscy,
obywatele ZSRR, wi´zienie – Zwiàzek Radziecki, flaga nad wi´zieniem – znak
nadziei. 
GdzieÊ oko∏o roku 1992 moda na b∏´kitno-˝ó∏te znaczki zaczyna przygasaç.
Wystarczy∏o Irwaƒcowi napisaç w swoim jak zawsze palàco aktualnym wierszu:
Raptowo usi postawa∏y borciamy. / Usi z pid˝akiw majorjat’ praporciamy
(Raptem wszyscy stali si´ bojownikami. / Ich marynarki migoczà proporcami),
gdy wszystko si´ skoƒczy∏o. Czy sprawa polega∏a na tym, ˝e oni, przejàwszy
w spadku w∏adz´, a zatem i majàtek, przej´li przy okazji nasz sztandar? W∏aÊci-
wie nie – jakie tam „przej´li”, ˝adnych batalistycznych scen, ˝adnej konnicy,
˝adnych ataków w pe∏nym galopie w rytm bojowych surm. JeÊli ju˝ pos∏u˝yç si´
historyczno-militarnym obrazem, to najszybciej takim, ˝e oto potajemnie capn´-
li go w nocy z naszego obozu (nasi wartownicy jak zawsze popili si´ i niczego
nie zauwa˝yli) – a nu˝ si´ przyda do tych kombinacji wokó∏ sprywatyzowanych
rurociàgów, kombinatów i stoczni? 
W ten sposób jakoÊ urzeczywistni∏a si´ dawna uwaga nieznanego mi cynicznego
historyka, ˝e rewolucje (jeÊli to by∏a rewolucja, rzecz jasna) wymyÊlajà romanty-
cy, realizujà fanatycy, a wykorzystujà ∏ajdaki. Tak, w∏aÊnie oni. I patriotyzm – to
ich ostatnia przystaƒ (ostannij prytu∏ok), o czym zawsze pami´tamy. 
Na dodatek ta plàtanina poj´ç – gdzie˝ umieÊciç ów patriotyzm, jakie jest jego
miejsce na poj´ciowej mapie Êwiata? Czy to w istocie coÊ takiego, co znajduje si´
na przeciwleg∏ej stronie, powiedzmy, kosmopolityzmu? I co to jest patria, i kim
tak naprawd´ jest nasz Pater? Bezwarunkowo pojawia si´ tu w ca∏ej swej krasie
niez∏y ∏aƒcuszek – mo˝na przyrównywaç patriotyzm do nacjonalizmu, a ten
kolejno do faszyzmu, rasizmu, seksizmu i czego tam jeszcze. Patriotyzm jest
szowinistyczny ju˝ chocia˝by dlatego, ˝e nazywa si´ tak, jak si´ nazywa, a nie
nazywa si´ „matriotyzm”. Dlaczego ów Ojciec obowiàzkowo wa˝niejszy jest
od Matki? Czym on si´ zas∏u˝y∏? Cz∏onkiem? 
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Oprócz tego tà – po raz który ju˝ m∏odà – europejskà to˝samoÊcià w ostatnich
latach wr´cz telepie z nadmiaru nowych treÊci i odczuç, z powodu kolejnej fer-
mentacji nastrojów oraz idei. Czy Ona tak˝e jest nowà odmianà patriotyzmu
(„my – europejczycy, Europa – nasz wspólny dom”), czy odwrotnie, antypatrio-
tyzmu – tego, który wyrasta ponad etnicznym, narodowym, ojczyênianym,
p∏ciowym, tego, który niweluje, unifikuje wszystko w Êwiecie globalizmu i uni-
wersalizmu. Ale czym naprawd´ jest ta antypoda, ten antypatriotyzm – czy˝
w∏aÊnie nie patriotyzmem w jego najszerszym zakresie? Czy to nie on dyktuje
potrzeb´ wyodr´bnienia si´ i odgraniczenia? Mam na uwadze, przyk∏adowo, te
mury, jeszcze Êwie˝e od farby o ochronnej barwie – tam, zaraz za zachodnià
granicà Ukrainy. 
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Tak oto znów wracamy do Ukrainy. Co tam si´ dziÊ dzieje z patriotyzmem?
Jakie kolejne metamorfozy przechodzi, co mo˝e oznaczaç? Byç z w∏adzà, ponie-
wa˝ w∏aÊnie ona w swojej retoryce najcz´Êciej odwo∏uje si´ do tego s∏owa (i nic
dziwnego: „ostatnia przystaƒ”)? Byç przeciw w∏adzy, poniewa˝ w istocie sama
z siebie jest ona „nieukraiƒska” i wszystkimi swoimi uczynkami ten patriotyzm
tylko rozmywa i dyskredytuje? Byç „za Ukrainà w Europie”, poniewa˝ z dwojga
z∏ego lepiej wybraç to mniejsze, a niebycie w Europie wydaje si´ jak raz wi´k-
szym? Byç „za Ukrainà z Rosjà”, poniewa˝ ten cel jest znacznie bardziej reali-
styczny, a zatem bardziej zgodny z narodowym pragnieniem? Byç „za Ukrainà
bez europ i rosyj”, poniewa˝ naprawd´ jesteÊmy samowystarczalni, nasza kultura
liczy nie mniej ni˝ dziesi´ç tysi´cy lat i mamy swój szczególny Szlak Ariów. 
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Jakim jeszcze nale˝y byç? 
Za „Ukrainà od Sanu do Donu”, poniewa˝ „w jednoÊci nasza si∏a”, czy za
„Ukrainà regionów”, poniewa˝ „si∏a nasza w kultywowaniu ró˝norodnoÊci”? Za
„Ukrainà z dyktaturà”, poniewa˝ tylko silna r´ka potrafi uporaç si´ z tym rozÊpie-
wanym i kochajàcym prac´ narodem? Za Ukrainà z rozwini´tym obywatelskim
spo∏eczeƒstwem, poniewa˝ to jedyny szlak do normalnoÊci? Za Ukrainà bez
Kuczmy? Za Ukrainà bez ˚ydów i Moskali? Za Ukrainà bez narodowców? Bez
Murzynów? Bez Ukraiƒców? 
Ten ukraiƒski patriotyzm – to dziwna suma i mieszanina wzajemnie sprzecznych
technologii i mitologii. Niekiedy wydaje si´, ˝e nawet nie sformu∏owaliÊmy w∏a-
snych odpowiedzi na tak beznadziejnie zestarza∏e wezwania, ˝e ju˝ je wyzwania-
mi nazywaç chyba niezr´cznie. 
Ale czy tylko my? 
W du˝ej skali patriotyzm jest amoralny. Jego miejsce jest chyba na pi∏karskim
stadionie – tam, gdzie ca∏kiem wyraênie i jednoznacznie, na poziomie koloru
spodenek i koszulek, widaç „naszych” i „innych”, i „nasi” obowiàzkowo muszà
zwyci´˝yç, a nawet sà pi´kniejsi tylko dlatego, ˝e „nasi”. 
Najwi´kszy grzech terrorystów 11 wrzeÊnia byç mo˝e le˝y nie w tym, ˝e pocià-
gn´li za sobà na Êmierç tysiàce nie gotowych na nià ludzi, ale w tym, ˝e obudzili
w Ameryce demona patriotyzmu. Jednym z pobocznych skutków owego przebu-
dzenia, obok wojny w Iraku, okaza∏ si´ wideoklip Madonny „American Life”,
który tak znienacka zaktywizowa∏ we mnie ten rudymentarny, jak mo˝na by
sàdziç, organ, którym kocha si´ ojczyzn´.

T∏umaczenie z j´zyka ukraiƒskiego: Bogus∏aw Baku∏a 


