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   Katastrofa pod Smoleńskiem, jak 
każdy tak zwany fakt, znacznie wię-
cej zasłania niż pokazuje. Jak wiado-
mo zginęło w niej wielu polityków nie-
należących do PIS-u. Przeszkadzają 
oni chyba  najbardziej sławetnej sobie-
-komisji, gdyż o nich w zasadzie nie 
mówi. Dziwne, gdyż można bez trudu 
wpasować ich śmierć w fantastyczne 
ustalenia i w ten sposób wzmocnić ich 
wiarygodność. Najwyraźniej w świe-
cie musieli oni zostać poświęceni dla 
dobra „sprawy”. Trudno wprawdzie 
wyobrazić sobie świadomość ofiarną 
aż tak bezgraniczną, lecz przecież nie 
można jej wykluczyć. Bo któż może 
wiedzieć jak wielka była nienawiść 
do głowy państwa i innych central-
nych urzędników energicznej posłan-
ki Szymanek-Deresz, młodego, dobrze 
zapowiadającego się posła Karpiniuka,
czy posła Szmajdzińskiego, kandy-
data lewicy na prezydenta. Cóż moja 
młodość i przyszła kariera – mógł 
pomyśleć Karpiniuk – bywają chwile, 
gdy człowiek musi poświęcić życie, 
aby „swym poległym ciałem dać in-
nym szczebel do sławy grodu”. Bywa-
ją czasy i sprawy ważniejsze niż życie, 
choćby młode i nasze własne.

Sprawa smoleńska

  Trudno sobie wyobrazić, że ci ludzie 
„działali” w pojedynkę i każdemu 
z osobna przyszedł do głowy iden-
tyczny szalony plan. Jest więc i taka 
możliwość, że kierownictwo wrogich 
Polsce „sił wewnętrznych i zewnętrz-
nych” poświęciło skrycie własnych
działaczy, aby odwrócić od siebie po-
dejrzenia. Mogło też nakłonić, zwy-
czajem talibów, do poniesienia ofiary 
obietnicą wiecznej chwały i świętego 
kultu po śmierci. Na niewiele się to 
jak widać zdało, bowiem wrogie siły 
nie pomyślały, iż w ten sposób jeszcze 
bardziej się zdemaskują. Prawdy się 
nie da ukryć. Czujnego serca prawdzi-
wego Polaka nie zwiodły diabelskie 
sztuczki, zdrowy rozsądek nie dał się 
wystrychnąć na dudka.
  A propos dudka, historyk Dudek 
powiedział w telewizji, że katastrofa 
straszliwie podzieliła społeczeństwo. 
Wymienił jeszcze kilka innych, wcześ-
niejszych zdarzeń, które w sposób 
widoczny i oczywisty społeczeństwo 
dzieliły, katastrofa jednak, podkreślił, 
podzieliła najbardziej. Widzenie histo-
ryków, szczególnie tak zwanych poli-
tycznych, bywa doprawdy rozbrajają-
ce. Czyż nie jest widoczne jak na dłoni 

  Na początku grudnia sprzed domu 
w Aldergrove (Metro Vancouver) skra-
dziono świąteczną dekorację. Czyn to 
nie lada: zakraść się w nocy i zabrać 
niepostrzeżenie plastikowe bałwanki, 
mikołaje, renifery, skrzaty i kilometry 
kolorowych światełek. I szkoda wiel-
ka; co roku ludzie tam pod tym do-
mem się zbierali, podziwiali piękno 
dzieła i wrzucali do puszki monety 
i banknoty na cele dobroczynne, bo 
Christmas spirit w nich się budził. 
Właściciel domu i twórca dekoracji 
mówi, że w tym roku spodziewał się 
uzbierać nawet 500 dolarów!
  Zastanawiam się, czy złodziej nie zo-
stał zainspirowany scenką z listopado-
wego Saturday Night Live, pokazują-
cą faceta, który biega jak szalony po 
mieście, niszczy bożonarodzeniowe 
dekoracje, wytrąca z rąk przechod-
niów świąteczne prezenty, zabiera 
dzieciom Christmas candies, ponie-
waż – tłumaczy – nie może już wy-
trzymać nerwowo tego zaczynające-
go się w listopadzie Bożego Narodze-
nia. Podobieństwo jest tak uderzające, 
że na wszelki wypadek sprawdziłem 
swoje alibi na czas kradzieży.
  Jednak po gruntowniejszym zasta-
nowieniu się nad ewentualnym mo-
tywem przestępstwa, doszedłem do 
wniosku, że w pierwszym odruchu 
– na skutek procesu myślowego na-
zywanego po angielsku wishful think-
ing, a po polsku pobożnym życzeniem 
– skłonny byłem idealizować kary-
godny czyn, gdy tymczasem bez po-
równania bardziej wiarygodne jest to, 
że ktoś najzwyczajniej pozazdrościł 
estecie z Aldergrove – miłośnikowi 
Bożego Narodzenia – pięknej dekora-
cji i ją sobie przywłaszczył, żeby cie-
szyła oczy przed jego domem. 
  Patrzę na ten listopadowo-grudniowy 
świat i potwierdzam to, co wiem od 
dawna – że kapitalizm to bez dwóch 
zdań potęga. Ile ten polski komunizm 
się natrudził, aby osłabić religijną treść 
tych świąt – wbijał do głów narodu 
Gwiazdkę czy Choinkę, starał się po-
wstrzymać ludzi przed wyjściem na
pasterkę atrakcyjnym filmem w tele-
wizyjnym kinie nocnym – i wszystko 
psu na budę, bo ludzie wiedzieli, że 
komunizm jest zły i zakłamany. A ka-
pitalizm jest dobry. Dlatego mógł łat-
wo zmienić Boże Narodzenie w świę-
to radości z powodu święta. Jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki. 
Wyrazem świątecznej radości są pięk-
ne dekoracje (jak ta skradziona w Al-
dergrove) i zakupy z obłędem w oku.
  Co do tego drugiego, to istnieje tu 
moim zdaniem pewne nieporozumie-
nie. Apogeum wspomnianych wyżej
zakupów jest amerykański Czarny 

Piątek, przy okazji którego mówi się 
na ogół o „szaleństwie zakupów”, a o
kupujących, że „wariują”. Uważam, że 
jest to spłycanie zjawiska. Bo czy kto-
kolwiek rzeczywiście sądzi, że w tych 
stojących przez całą noc kolejkach, 
a potem w bitwie staczanej przy i po 
wejściu do sklepu, chodzi rzeczywiś-
cie o to, żeby kupić przed innymi 
ręcznik za 29 centów w komplecie po 
sześć (tegoroczny czarnopiątkowy 
przebój Walmartu; wykupiono 2,8 mi-
liona ręczników, o które ludzie wal-
czyli ryzykując życie). Oczywiście że 
znaczenie tego musi być głębsze. Wal-
ka o ręcznik to w istocie odnajdywa-
nie swojej tożsamości, sensu istnienia 
– wydobywanie się na powierzchnię 
życia z bezimiennej masy. Mieć, zdo-
być, wydrzeć dla siebie z rąk innych 
towar po okazyjnej cenie, to znaczy 
BYĆ; mieć poczucie uczestnictwa 
w czymś wielkim. Myślę, że o to właś-
nie chodzi w klepanym zewsząd zda-
niu o the most wonderful time of the 
year. Tylko takie tłumaczenie zjawiska 
pozwala właściwie zrozumieć praw-
dziwą wartość dumnych ran odniesio-
nych na zakupach w walce na pięści, 
noże, pistolety i – co chyba było w tym 
roku nowością – paralizatory.
  Mylnie, moim zdaniem, większość 
znanych mi osób laicyzację świąt Bo-
żego Narodzenia łączy z poprawnoś-
cią polityczną, która w rzeczywistości
pojawiła się, gdy – rzec można – było 
już po sprawie. Spójrzmy chociażby 
na dwa kultowe filmy związane z tym 
świętem: „To wspaniałe życie” (It’s 
a Wonderful Life) z roku 1946 i „Cud 
na 34. ulicy” (Miracle on 34th Street) 
z roku 1947 – w pierwszym happy 
endem jest ogromna gotówka ofiaro-
wana bohaterowi filmu przez przyja-
ciół, w drugim chodzi o zakupy i wia-
rę w Krisa Kringle’a (Santa Clausa), 
podpowiadającego m.in. kupującym, 
w których sklepach mogą znaleźć 
dobry deal, którego znalezienie jest 
podstawą świątecznej radości.
  Ani mi więc w głowie narzekać na 
bożonarodzeniową komercję (if you 
can’t beat them, join them). Wyczu-
wam zresztą w takim narzekaniu – ja-
koś w polskim zwłaszcza wydaniu – 
wielką nieszczerość. Ojej, ojej – ubo-
lewamy – jak to wszystko, ten rozbu-
hany materializm, ma się do ubogiej 
stajenki – gdzie Rzym, gdzie Krym. 
Ręce więc na ten temat pokazowo 
przed innymi załamujemy (że niby 
wartości ducha przedkładamy nad 
dobra nietrwałe) i po odbębnieniu tej 
pokazówki, albo z dzikim błyskiem 
w oku oddajemy się komercji, albo 
bardzo chętnie byśmy się jej oddali, 
tylko nas na to nie stać. W tym drugim 
przypadku życzymy sobie w duchu 
– a Boże Narodzenie to pora bardzo 
sprzyjająca takim życzeniom – żeby 
kiedyś, najlepiej już w nowym roku, 
było nas na to stać. Czego szczerze, 
także sobie, życzę.

   Na końcu tego numeru „Aha!” jest 
tekst, który dlatego jest na końcu, żeby 
ci, których na to stać, wyszli z tego nu-
meru z jakąś odświętną myślą.

So this is Christmas

to, co widzi historyk? Rodzi się tylko 
pytanie, komu potrzebna jest opinia 
eksperta powielająca obiegowe praw-
dy. Czy pan Dudek nie widzi, że tylko 
głęboko podzielone społeczeństwo 
ustawicznie produkuje „sprawy” i jeśli 
nie katastrofy, to uczepi się czego-
kolwiek –  Owsiaka, aborcji, in vitro, 
edukacji szkolnej sześciolatków itp.? 
Długo nie trzeba było czekać, już się 
pojawiła kolejna: tęcza na Placu Zba-
wiciela w Warszawie.   
  Produkowanie spraw dzielących spo-
łeczeństwo jest naturalną konsekwen-
cją podziałów istotnych, o tych jed-
nak dzisiejsza poprawność polityczna 
każe się wypowiadać jedynie eufemi-
stycznie, w kategoriach „pluralizmu”, 
„przedsiębiorczości”, „wolności gos-
darczej” i wolności w ogóle. Jeśli ży-
jemy w świecie najlepszym z możli-
wych, wówczas mamy do wyboru 
albo przyjmować z pokorą wyroki 
losu i starać się jedynie łagodzić ich 
skutki (jak na przykład „walczymy” 
z bezrobociem), albo łaknąc krwi, ule-
gać obsesji spisków. Wszystko zależy 
od tego, czy ogólnie jest się z życia 
zadowolonym, czy też nie.
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