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  „Nie jesteśmy sami we wszech-
świecie” – entuzjazmują się niektóre 
artykuły, odnoszące się do ogłoszo-
nego w tych dniach przez NASA od-
krycia, o którym wspominam na koń-
cu tego numeru, w tekście stanowią-
cym szerszą refleksję, która wygląda 
na dość postrzępioną, jednak jeśli ktoś 
skoncentruje się nad rzeczonym tek-
stem w stopniu odpowiednim, powi-
nien dostrzec w nim egzystencjalną 
– że tak powiem – całość.
  Taką całością może być na przy-
kład myśl o sado-masochistycznych 
– społeczno-politycznych – cechach
dzisiejszego człowieka, który z jed-
nej strony kłania się wręcz wierno-
poddańczo wybranemu przez siebie 
(a raczej wybranemu dla siebie) wo-
dzowi, a z drugiej – wyszukuje gru-
py, nad którymi chciałby górować, 
czy też wydaje mu się, że góruje.
 Ta druga sytuacja jest dziś skom-
plikowana, ponieważ do „normal-
nej” wrogości do obcych (innych) 
doszedł jeszcze strach przed „terro-
rystami”. Papież Franciszek wzywa
raz po raz do otwarcia ramion dla 
syryjskich uciekinierów z wojny, a
Polak-katolik ich nie cierpi. W kręgu 
obcych są więc dziś ludzie, do któ-
rych nie tylko czuje się wrogość, ale 
którym trzeba aktywnie się przeciw-
stawiać, urządzając protesty. O prze-
konaniu Polaka-katolika, że Bóg jest 
tak jak on nacjonalistą, wspominam 
również na końcu tego numeru. I tak 
dobrze, że Bóg nie jest heretykiem 
jak Polak-katolik.
 We wrogości do obcych utwierdzać
mają wodzowie, w ręce których od-
dają się masy. Nadziwić się nie mo-
gę, ile w poczynaniach, wypowie-
dziach wodzów błazeństwa, ale lud 
ma to za nic – błaznów nie pogoni – 
bo najważniejsze jest to, żeby ktoś 
za niego myślał i potwierdzał jego 
fobie. Refleksja nad tym, czym jest 
wolność masom nie towarzyszy.
 Czym jest wolność? Na czym po-
legał dla „prawdziwego” Polaka brak 
wolności za komuny? Że nie mógł 
czytać zakazanych pisarzy? Dzisiaj 
może i też nie czyta. Że świat był 
przed nim zamknięty? Dzisiaj jest 
otwarty, ale co z tego, skoro jest to 
świat obcy, niezrozumiały, a przez 
to wzbudzający głęboką niechęć.
 Wolność to prawo do własnych, nie-
zależnych poszukiwań i krzystanie
z tego prawa w pełni. To także obo-
wiązek braku zaufania wobec wszel-
kiego autorytarnego przywództwa.
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  W dniu, w którym odbywały się 
masowe protesty kobiet w USA i na 
całym świecie, na scenie Saturday 
Night Live wystąpił Aziz Ansari. - Co 
za szalone dwa dni – powiedział na
wstępie. – Wczoraj został zaprzysiężo-
ny Trump, dzisiaj cała płeć protestuje 
przeciwko niemu.
  Amerykański aktor odniósł się także 
do tiny slice of people, należących – 
jak to określił – do niższej klasy Ku 
Klux Klanu, do zwyczajnych, po-
wszednich białych rasistów, którzy te-
raz pomyśleli sobie, że już nie muszą 
ukrywać swojego rasizmu (“We don’t 
have to pretend like we’re not racist 
anymore! We don’t have to pretend 
anymore! We can be racist again!”). 
„Mówię o tych ludziach, którzy latają
wkoło, krzycząc: Trump wygrał! Wra-
cajcie do Afryki! Trump wygrał! Wra-
cajcie do Meksyku! Trump wygrał, 
więc wracaj skąd przybyłeś. Tak. To 
są nadzwyczajni geograficzni mania-
cy” – mówił Aziz Ansari. I dalej:
 – Nie, nie! Jeśli jesteś jednym z nich, 
proszę, wróć do udawania. Musisz 
wrócić do udawania. Przykro mi, że 
nigdy nie podziękowaliśmy ci za two-
ją służbę, że nie uświadamialiśmy so-
bie, ile wysiłku włożyłeś w udawanie 
– ale musisz wrócić do udawania. 
  – If you’re excited about Trump, 
great. He’s president. Let’s hope he 
does a great job. If you’re scared about 
Trump and you’re very worried, you’re 
going to be O.K., too. Because if you 
look at our country’s history, change 
doesn’t come from presidents. Change 
comes from large groups of angry 
people. And if Day 1 is any indication, 
you are part of the largest group of 
angry people I have ever seen.

  Miesiąc później świat stanął na gło-
wie – Donald Trump wezwał do tole-
rancji, a dokładnie wystąpił przeciwko 
antysemityzmowi. To bardzo ładnie. 
Tylko myśl się kołacze, czy ten nagły 
zakręt to nie stąd, że jego najstarsza 
córka, Ivanka, przeszła dwa lata temu, 
za mężem, na judaizm. Czy ta toleran-
cja to nie partykularny, rodzinny inte-
res – obawa, żeby jacyś chorzy z nie-
nawiści antysemici nie skrzywdzili 
Ivanki.

  Dzień po zaprzysiężeniu nowego  
Prezydenta USA miliony kobiet na 

całym świecie, ponad milion w Wa-
szyngtonie (setki tysięcy w innych 
amerykańskich miastach), demonstro-
wały przeciwko niemu, pamiętając je-
go słowa i czyny. Prawa kobiet („Pra-
wa kobiet są prawami człowieka”) 
symbolizowały tzw. pussyhats, czyli 
różowe, wełniane, kocio uszate czap-
ki.
 W Vancouver demonstracja zatoczy-
ła koło z Jack Poole Plaza do Trump 
Tower i z powrotem. Oficjalnie obli-
cza się, że wzięło w niej udział pięt-
naście tysięcy osób, nie tylko kobiet. 
Było naprawdę tłumnie – ludzie szli, 
szli i szli; kiedy czoło marszu wracało 
do punktu wyjścia, wyruszały z niego 
kolejne tysiące. Był to marsz solidar-
ności z kobietami w Waszyngtonie.
 W Saturday Night Live występujący 

jako Władimir Putin bez koszuli aktor 
Beck Bennett mówił: “Yesterday, we
all made Donald Trump the 45th pre-
sident of the United States. Hurray! 
We did it! And today, many of you are 
scared, marching in the streets. You are 
worried that your country is in the
hands of this unpredictable man. But 
don’t worry, it’s not. Relax, I got this. 
Putty is going to make everything 
okay.”
 Dlaczego te skecze z SNL są ważne? 
Są przede wszystkim dowodem nor-
malności kraju, którego prezydent
w pierwszym dniu swojego urzędo-
wania za rzecz najważniejszą uważa
wykłócanie się, że ludzi na jego inau-
guracji było więcej niż podają media. 
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