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Ogromna większość z nas jest z chłopów. 80-90%? Z chłopów pańszczyźnianych czyli 
niewolników panów szlachciców, kościoła czy urzędników króla. Niewolnicy nie mieli nic, 
nie mieli nawet swojej historii. W szkole uczyliśmy się o wojnach i powstaniach 
prowadzonych przez szlachciców. O historycznych fajerwerkach bohaterów pochodzących z 
wąskiej warstwy. Tymczasem „złoty wiek” Rzeczpospolitej szlacheckiej "od morza do 
morza" był ufundowany na obowiązkowej i bezpłatnej pracy milionów kmieci na folwarkach 
panów. Codziennie przez kilkaset lat, przez całe pokolenia naszych pradziadów i prababek. 
Bitych, upokarzanych, zniewolonych, gwałconych, wyczerpanych. Ten sam system stał się 
niewydolny i w efekcie doprowadził do upadku państwa i rozbiorów.  
 
Chłopi żyli codziennością - jak przetrwać. Byli zbyt wycieńczeni, aby budować kulturę czy 
dbać o przeszłość / przyszłość. Nie umieli pisać. Nie napisali swojej historii. Tę piszą tylko 
zwycięzcy jak twierdził George Orwell. Własna historia to ogromny kapitał. To korzenie, do 
których można się odwołać. Mieć przeszłość to wiedzieć skąd się jest. Mniej ważne jest, jaka 
to historia, czy chwalebna czy wstydliwa, wyjątkowa lub zwyczajna. Najważniejsze jest, że 
umiesz ją opowiedzieć. Wtedy nie trzeba wszystkiego wymyślać od zera. Nawyki, normy i 
wartości, schematy myślenia i działania sprawdzone przez lata można kontynuować. Jest się 
w czym utwierdzać, na czym budować tożsamość „kim jestem”. Niewolnicy i ich potomkowie 
są znikąd i nie mają tego kapitału. Bez historii po omacku szukają siebie. Słomiane chaty 
dawno się rozpadły.  
 
Książka Kamila Janickiego „Pańszczyzna” próbuje tę pustkę wypełnić. Ona nie tylko 
podsuwa wyjaśnienia naszych współczesnych stosunków do siebie nawzajem. Z jednej 
strony skłonność do pogardy, odmawianie komuś znaczenia, gra o znaczenie, a z drugiej 
gotowość do obrażenia się i poczucie krzywdy, wrażliwość na punkcie swojej godności – jej 
powszechny deficyt i jej propaganda tzw. „polityka godności” uprawiana przez rządzących. 
Pokazuje też, że jako naród jesteśmy zawieszeni w próżni, niepewni siebie. Wielu szuka 
szlacheckich korzeni albo pragnie się wybić ponad innych, ponad tłum i bydło - oto nadzieje 
na poczucie własnej wartości. Kultura ludowa została uznana za kulturę niską, bez wartości 
i jako taka wyparta do ciemnych lochów zapomnienia. Nie mamy w niej oparcia. Zamiast 
tego pełno niepraktycznych mitów narodu szlacheckiego. W rezultacie pozostajemy bez 
swojej kultury, bez własnej pamięci, w gotowości do naśladowania innych nacji.  
 
Książka uczy czy raczej przypomina podstawowe mądrości, że własność, praca u siebie i dla 
siebie oraz oszczędności są podstawą wolności i godności oraz że system, który zniechęca 
do pracy i bogacenia się marnieje i przejmują go inni (kiedyś sąsiednie państwa, dziś 
zagraniczne korporacje oraz wierchuszka pewnej partii). To nie zaborcy nas rozbierają, to 
my sami jesteśmy nadzy. 
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