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Nie spodziewałem się tego, myślałem, że paszport przyjdzie kiedyś pocztą. I nagle wielka, 
przyjemna ceremonia. Niezwykła okazja, dla mnie unikalna, chyba raz w życiu można przeżyć 
coś takiego. 
 
Dziękuję Panu Prezydentowi za nieprzeciętną odwagę, za jego gotowość przyjęcia do zagrody 
czarnego baranka z drugiej strony gór – przepraszam za taką metaforę, która jest absolutnie 
zrozumiała w Walii i w północnej Anglii i nawet na Podhalu, ale w Warszawie niekoniecznie. 
 
Prasa już pyta, dlaczego zdecydowałem się na taki krok. Odpowiedź jest prosta: ja chcę być 
jak równy z równą, ze swoją żoną. Ona ma dwa paszporty, polski i brytyjski, i ja chcę mieć to 
samo. Podkreślam, że nie zamieniam obywatelstwa, nie oddam jednego, aby przyjąć drugie. 
Od dzisiaj będę miał podwójne obywatelstwo. Ważna to uwaga, bo taki stan rzeczy jest 
zupełnie naturalny. Nasz młodszy syn, który urodził się w Kalifornii ma i amerykański 
paszport, a dlaczego nie? Każdy człowiek ma wielowarstwową tożsamość, albo jest zdolny do 
tego. Można bez problemu być patriotą krakowskim lub wrocławskim, patriotycznym 
Polakiem i oddanym Europejczykiem równocześnie. Tak samo można w normalnych czasach 
być wiernym Polakiem i wiernym Brytyjczykiem bez zgrzytu. Mówię o tym, bo za często w 
Polsce spotykałem się z ludźmi, którzy bezmyślnie przyjmują czarno-białe kategorie: my i oni, 
Polacy – obcy, patriota – zdrajca, wierzący – dziwak, syn narodu – gość z zagranicy. Taki 
sposób myślenia, dialektyczny, jest więcej niż fałszywy, budzi on pogardę i strach. Dzieli 
wspólnotę, przeszkadza we współpracy, wysadza demokrację i otwiera drzwi na manipulację 
demagogów i populistów. 
 
Wiadomo chyba, że przygotujemy razem z Rosikon Press album historyczny o historii armii 
gen. Andersa. I znalazłem w biografii generała ciekawy moment dotyczący jego tożsamości. 
Grupa rodaków w Londynie mówiła bez przerwy, że generał nie jest Polakiem, nie jest 
prawdziwym Polakiem, do tego stopnia, że generał oddał sprawę do sądu angielskiego i 
wygrał. 
 
Jako historyk muszę powiedzieć, że ten podział myślenia między otwartym i inkluzywnym, 
przyjaznym podejściem do tożsamości, a – z drugiej strony – zamkniętą, ekskluzywną, 
nieprzyjazną wizją narodu nie jest nowy. Był on kiedyś kością niezgody między Marszałkiem 
Piłsudskim, a panem Romanem Dmowskim, między obozem niepodległościowym, a obozem 
narodowym, i później między Armią Krajową, a tzw. Związkiem Patriotów Polskich, czyli 
stalinistów, którzy z pomocą Armii Czerwonej „promowali” w Polsce tą dziwną miksturę 
marksizmu-leninizmu i przedwojennego nacjonalizmu. Marksizm i leninizm chyba zdechł. Ten 
drugi element niestety jeszcze nie. Dalej sieje konfuzje, jeżeli chodzi o zrozumienie wartości 
chrześcijańskich. Moja książka „Boże igrzysko” należy do nurtu tradycji przyjaznej i otwartej, 
gdzie złoty wiek to równocześnie i okres historyczny i pewien ideał. Wg tego złotego wieku 
Renesans europejski kwitnie – król Polski jest i wielkim księciem od morza do morza, 
reformacja protestancka konkuruje bezkrwawo z kontrrewolucją katolicką, Rzeczpospolita 
ofiaruje azyl dla wielu narodów, wielu religii i wielu kultur. Inaczej: pluralizm, harmonia i 
swoboda, gdzie konfederacja warszawska, wyjątkowo w Europie, popiera zasady kraju bez 



stosów. Jest z czego być dumnym. Dodam, że trochę tej samej tradycji inkluzywnej mamy w 
rodzinie. Wiele lat temu, kiedy ja się ożeniłem z Polką, mój ś. p. kuzyn Michał ożenił się 
bardziej egzotycznie z Nigeryjką. Dzięki temu, jak moi synowie są polsko-Brytyjczykami, córki 
kuzynostwa są afrykano-Brytyjkami. Ale to nie koniec. Pół roku temu, jedna córka kuzyna, 
lekarka, śliczna, inteligentna dziewczyna wyszła za mąż za Alberta, syna rodziny chińsko-
birmańskiej z Walii. Podczas wesela wszyscy braliśmy udział w uroczystej ceremonii herbaty, 
gdzie wujek Norman i ciocia Myszka zostali formalnie przyjęci do rodziny chińskiej Yang. Co 
lepiej, kiedy pytamy pana młodego Alberta kim jesteś, ten duży, przystojny, rasowo czysty 
Chińczyk odpowiada z wielkim uśmiechem: ja jestem Walijczykiem. I taki jest mój świat. 
 
Blut und Boden, jak mówią Niemcy, krew i ziemia, i granice terytorialnie mało liczą. 
Ważniejsze natomiast są przyjaźń i wierność, solidarność, zaufanie i miłość, wartości 
uniwersalne. 
 
Jeszcze na końcu jedna prawdziwa historyjka, którą odkryłem kiedyś w archiwach 
brytyjskich. Podczas I wojny światowej władze brytyjskie zamknęły na wyspie Man, między 
Anglią i Irlandią, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy posiadali paszporty państw centralnych, 
Niemiec lub Austrii, albo w ogóle nie mieli papierów. Sporo z internowanych protestowało, 
że są Polakami, a więc nie wrogami. Dzięki temu powstała komisja, która zbadała, kto jest 
Polakiem, a kto nie. Komisja wybrała kryterium języka – ci, którzy mówią i czytają po polsku 
są Polakami, ci którzy nie potrafią niestety nie. Przed komisją stanął chłopak urodzony na 
Syberii, wnuk powstańców styczniowych. Nie mówił ani słowa po polsku. Powiedział do tej 
komisji: „ten, który ma Polskę w sercu, jest Polakiem” i argument został przyjęty, a chłopak 
wysłany do wojska polskiego. 
 
Cieszę się bardzo, że Polska od dawnych czasów ma ładny zwyczaj udzielania indygenatu 
osobom z drugiej strony gór i morza. Chętnie korzystam z tego hojnego gestu i bez wahania 
przyjmuję obywatelstwo polskie z łaskawych rąk Pana Prezydenta.  
 
Dziękuję. 
 
Warszawa, 4 lipca 2014 r. 


