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  Po raz któryś tam oglądam w tele-
wizji, zaliczany do gatunku mocku-
mentary (zlepek wyrazów mock  – 
kpić, kpina, i documentary – doku-
mentalny), film Christophera Guesta 
Waiting for Guffman (Czekając na 
Guffmana). Oglądam ten film po raz
kolejny, żeby – taką mam nadzieję 
– uwolnić głowę od ciężkich myśli,
odprężyć się, mieć szanse na lżejszej 
treści sny...
  Okazuje się, że nic z tego; tym ra-
zem Waiting for Guffman nie bawi
mnie jak przedtem. Zamiast śmie-
chu pojawia się myśl, że ta filmowa 
opowieść o fikcyjnym miasteczku 
Blaine, o jego mało inteligentnych 
mieszkańcach, z których kilkoro sta-
ło się niespodziewanie aktorami, peł-
nymi entuzjazmu, ale pozbawionymi 
talentu – o zachwycaniu się żenują-
cymi popisami scenicznymi – że otóż 
to wszystko jest okropnie prawdziwe. 
Każdego dnia ocieram się o takich 
mieszkańców Blaine, nierzadko staję 
z nimi twarzą w twarz.
  Charakterystyczne dla nich jest dą-
żenie, wewnętrzny nakaz, do łącze-
nia się w grupy, w których ich umy-
słowa mizeria jest mniej widoczna.
  Są niebezpieczni, bo mają ogrom-
ną przewagę liczebną i są idealnym 
materiałem do urabiania przez przy-
wódców mas. Indywidualnie się nie 
liczą.
   Zwolennikom masówek, grupo-
wym patriotom, zadedykować moż- 
na (chociaż i tak nic to im nie pomo-
że) trzywersowy wiersz romantycz-
nego poety Lucjana Siemieńskiego: 
„Nie wiem co znaczy rozum narodo-
wy,/ Jeśli go nie ma w mózgu jednej 
głowy./ Ni trochę w rozum nie wierzę 
zbiorowy.”
   Pisze w tym numerze „Aha!” na 
stronie 16 Paulina Skrodzka (Wraca-
jąc z Grodna): „Ogłupione, niewy-
kształcone społeczeństwo staje się  
bezmyślnie wykonującą rozkazy ma-
są. Nie widzi delikatnych niuansów
władzy. Nie widzi kierunku, w któ-
rym zmierza.” Ale także wszystkie 
inne publikowane w „Aha!” rozwa-
żania są de facto poszukiwaniem ra-
tunku przed „mieszkańcami Blaine”.
  Na stronie 23 wiadomość od Reda-
ktora Naczelnego gazety literackiej 
„Migotania” – wiadomość, która we-
dług mnie koresponduje w jakiś spo-
sób z tym wstępniakiem. Być może
wzbudzi ona w kimś refleksję.

  Siedemdziesiąta rocznica wyzwole-
nia Oświęcimia. Pamięć kopie wyob-
raźnię, wyobraźnia miele pamięć, chce 
ogarnąć i nie może, im bardziej ogar-
nia, tym bardziej ogarnąć nie jest 
w stanie, snem się staje skłębionym, 
rhizomą bez początku i końca. Nie ma 
podpory, nie ma zaczepu, nie ma przy-
czepu, nie ma mowy, zdania nie ma, 
wyrazu nie ma. Bez wyrazu. Rozrasta 
się, puchnie, rozlewa, posoką chlusta 
na wszystkie strony. Stajesz z boku 
siłą woli, aby wysnuć i nanizać, za-
trzymać utrwalić, przechować, wyjaś-
nić, zrozumieć, uporządkować i na ko-
niec – albo początek – zdać sobie spra-
wę ze zdawania sprawy, i na powrót 
bezwolny salta wywijasz, rozpływasz
się, spływasz, kurczysz się, i eksplodu-
jesz. Szczegół, epizod, drobiazg, zda-
rzenie, „prozaiczne”, „trywialne, „nie-
istotne” – zwiastuny, zwieńczenia 
– początki wzniosłe i końce żałosne. 
Początki nijakie i końce imponujące.   
Skoki i podrygi jedynie stały się na-
szym udziałem. Skoczkami, jesteśmy, 
podrygiwaczami nieustającymi – my-
ślenia, dumania, wyobrażania, odczu-
wania, wyrażania, komunikowania, 
oznajmiania, uzasadniania, oceniania. 
   Kiedyś. W gościnie u Niemców 
w Berlinie. Matki nie mieli. Ich ojciec 
– były żołnierz Wermachtu – miły, 
gościnny. Kiedyś. W czterdziestym 
pierwszym, w styczniu, dziadek żo-
ny, lat trzydzieści cztery, otrzymał 
w Oświęcimiu numer osiem tysięcy 
pięćdziesiąt pięć. W czerwcu tegoż 
roku już nie żył. Dopiero po nim za-
częli przywozić Żydów. Przywozić?  
Eufemizm…  przywlekać – tak, za-
częli przywlekać Żydów. Smród rzeź-
ni poleciał w kosmos i chyba już daw-
no przekroczył granice galaktyki. Być 
może został przechwycony przez jakąś 
pozagalaktyczną cywilizację. Co ona, 
ta cywilizacja, z nim pocznie? Co po-
cznie? Nie wiemy do dziś i nie dowie-
my się nigdy, co kryje się w słowie 
„umarł”. I nie chcemy się dowiedzieć. 
Kiedyś. Po wojnie. Rodzina żony za-
mieszkała na Placu Grzybowskim. 
Tuż obok Próżna. Nowolipki – nie 
mniej ważne miejsce na mapie. Tam 
z kolei po wojnie zamieszkała moja 
ciotka. Z mapy walk w gettcie wyni-
ka, że w miejscu dzisiejszego osiedla 
ciotki toczyły się jedne z cięższych. 
A Próżna? – szkoda gadać – konanie 
na konaniu.  Pamiętam słoneczne i ci-
che Nowolipki w latach sześćdziesią-
tych i grę w piłkę z chłopakami na 
placyku – tym placyku. Dopiero dziś 
czuję wyraźnie słodki zapach krwi,
wówczas wydawało mi się, że wdy-
cham zapach kwitnącej Warszawy. 
W domu, w którym mieszkamy (dziel-
nica Rembertów) – domu przedwo-
jennego właściciela, podkablowanego 
przez rodaka-sąsiada, uwięzionego na 
Pawiaku (październik 1940 r.) za słu-
chanie radia (Londyn?), wywiezio-
nego wraz z bratem do Oświęcimia 
(7 I 1941 r.), napiętnowanego nume-
rem osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć – 
ulokował się sztab niemiecki w czasie 
okupacji. Kiedyś. Sztab niemiecki so-
bie był, a gospodarza domu od czerw-
ca czterdziestego pierwszego już nie 

było. Niektóre meble zostały do dziś 
– siadamy na tych samych krzesłach, 
jadamy przy tym samym stole pod tym 
samym żyrandolem – on przed wojną, 
oni w czasie wojny, my po wojnie. 
Niemcy kłamali, że mają Polaków za 
podludzi, a Żydów za robactwo, spali 
przecież w łóżkach jednych i drugich, 
jedli w ich naczyniach, używali ich 
sztućców, nosili ich palta i obrączki. 
Ja bym za żadne skarby nie nosił ciu-
chów świni. Kłamali. Poza tym byli 
debilami. Jak mogli nie wiedzieć, że 
dwadzieścia parę lat później będziemy
gościć u ich dzieci w Berlinie i sami 
gościć będziemy Berndta, Susanne, 
Wolfganga? Berndt: Przez ten kurew-
ski nazizm ich schame mich das ich 
Deutsche bin. Dokładniej: gościła ich 
na Placu Grzybowskim córka numeru 
osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć – moja 
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Wyzwalanie
Oświęcimia

teściowa. Podjęła naszych niemieckich 
przyjaciół wystawnym obiadem.
 W latach siedemdziesiątych przyjechał
do Rawy na wakacje Olek z Ukrainy. 
Do Lesiakowej, swojej ciotki, przyje-
chał. Wtopił się w chłopaków i jabłole 
bez reszty. Kołysał się na wszystkie 
strony, obcałowywał wszystkich i obe-
jmował: – Polako-rusko-ormiano-
-ukrainiec jestem, Bunin Aleksandr, 
Ukraina SRR, obłast zaporożskaja, 
gorod Miełotopol, ulica Stanisławska-
ja tritcat piat. Dziadek, mówił, zginął 
gdzieś pod Krakowem, a pani Lesia-
kowa to właśnie kuzynka dziadka. 

Kiedyś. Pod Krakowem? Może pod-
czas wkraczania do obozu? Ostatnio 
na temat wkraczania głos zabrał wo-
jownik Schetyna – zajrzał do studni 
dziejów i ujrzał własne oblicze wyma-
zane barwami poprawności politycz-
nej. Makijaż wojenny, jak każdy ma-
kijaż, bywa subtelny lub pacykarski. 
Ten drugi nakładają neofici oraz Sca-
ramuccie i Papkiny w jednym. A prze-
cież tak naprawdę to Armia Czerwona
zaledwie zaczęła Oświęcim wyzwa-
lać. Całkowite wyzwolenie może być
tylko dziełem wszystkich, albo go nie 
będzie wcale.

Wystawa fotografii Tomasza Przystupy

   Marcowej projekcji filmów o Powstaniu Warszawskim (patrz str. 9) towarzyszyć będzie wystawa fotografii 
Tomasza Przystupy zatytułowana Warsaw Treasures in Vancouver – Heroes Who Never Gave Up, prezentująca 
żyjących w Vancouver uczestników Powstania. Na zdjęciu pan Maciej Szymański.


