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 Z okazji Dnia Kobiet rembertowskie 
nauczycielki zrzeszone w ZNP zapro-
siły na kawę do swojej siedziby w ra-
tuszu. Rozmowę zdominowały komen-
tarze na temat głośnego wystąpienia 
w europejskim parlamencie naszego 
europosła Janusza Korwina-Mikkego. 
Nauczycielki nie pozostawiły na nim 
suchej nitki. Apelowały jednocześnie 
do siebie nawzajem, aby nie psuć uro-
czystego spotkania cytowaniem anty-
feministycznych wywodów „człowie-
ka niezrównoważonego”. Im bardziej
Im bardziej apelowały o niepsucie pod-
niosłego nastroju, tym bardziej pałały
żądzą mordu i tym bardziej nie prze-
bierały w słowach. Atmosfera nie by-
łaby najlepsza, gdyby nie dobra kawa
oraz smaczne wypieki domowej ro-
boty. 
 Stwierdziliśmy ostatecznie, że spra-
wa jest jednak dość poważna, dotyczy 
bowiem konserwatyzmu liberalnego
jako takiego, którego piewcą i entu-
zjastą jest pan europoseł. Jako ideolog
prezentuje on, by tak rzec, niemoc tęs-
knoty za utraconą mocą. Jako liberał 
powinien wiedzieć, że dla rynku w o-
góle, a dla dzisiejszego w szczególno-
ści, nie istnieją kobiety i mężczyźni, 
lecz jedynie siła robocza. Bywa nawet 
i tak, że nie rozróżnia ów rynek ludzi i 
zwierząt. Już niebawem nie będzie dla 
niego żadnej różnicy, poza stopniem 
przydatności do uruchomienia produk-
cji, pomiędzy człowiekiem i robotem. 
Marks, którego pan Mikke podobno 
kopie w tyłek na obrazie wiszącym 
we własnym domu, przenikliwie ana-
lizował zrównujące właściwości pro-
cesu uprzemysłowienia i urynkowie-
nia, w którego tryby wciągani są wszy-
scy, nie wyłączając kalek i dzieci. Zja-
wiska tego nie znały wcześniejsze epo-
ki. Pan Korwin chciałby zatem z jed-
nej strony liberalizmu zrównującego 
ludzi jako towary, z drugiej natomiast, 
żeby płeć przesądzała o wartości tych 
towarów („kobiety powinny zarabiać 
mniej”). Nie widzi liberał-konserwa-
tysta, że dla klawisza, który uruchamia 
produkcję nie ma znaczenia, o ile cięż-
szy (silniejszy) jest palec go przyciska-
jący. Podobnie – dla rakiety ziemia-
-powietrze czy karabinu maszynowe-
go. Konserwatywny liberał chciałby, 
jako konserwatysta, relacji pomiędzy 
kobietą i mężczyzną istniejących w 
epokach, kiedy siła fizyczna jako siła 
uruchamiająca społeczną produkcję 
(i pracę wojenną) miała największe 
znaczenie (wśród ludów zbierackich 
matriarchaty nie były czymś rzadkim). 
Konserwatywny liberał chciałby, żeby 
ludzie byli wolni, lecz tylko ci, którzy 
są jakoś „lepsi”. Samo zaś bycie „lep-
szym” jest oczywiście kategorią a priori 
wypływająca z jego widzimisię. Sam 
Korwin-Mikke nie wygląda na osiłka. 

Istnieją prawdopodobnie tysiące ko-
biet silniejszych fizycznie od niego. 
Co z tym fantem zrobić? Europoseł 
powiedziałby zapewne, że w szeroko 
pojętej „sile” należy umieścić również 
inteligencję, w którą mężczyźni są po-
noć lepiej wyposażeni. Nie bardzo 
wiadomo co to takiego owa inteligen-
cja w rozumieniu pana Mikkego. Su-
geruje on, że choćby zdolność do upra-
wiania nauki. Twierdzi, iż mężczyźni 
dokonali większości odkryć nauko-
wych, także większość wynalazków 
jest ich autorstwa. To właśnie miało-
by świadczyć o większej inteligencji 
mężczyzn. Nie widzi konserwatysta, 
że w ostatnich stuleciach mężczyzna 
nie jako mężczyzna odkrywał i był 
wynalazcą, lecz jako pan, właściciel i 
wojownik, kobieta zaś nie odkrywała 
i nie była wynalazcą nie jako kobieta, 
lecz jako poddana, niewolnica i bran-
ka. Pan Korwin wyciągnął, jak mó-
wi, jako człowiek inteligentny, wnio-
ski z „faktów”: „takie są fakty histo-
ryczne”. Myśliciel faktu ujawnił się 
nam jako fakt myśliciela faktycznie 
zniewolonego przez brak krytycyzmu 
wobec „faktów”. Podobni myśliciele 
konstatowali przyrodzone upośledze-
nie i niższość „dzikich”, Słowian, ru-
dych, czarnych, żółtych, husytów i Ży-
dów. Tym ostatnim na podobnej zasa-
dzie przypisywano również wyjątko-
we uzdolnienia i inteligencję. Gdyby 
pan Mikke był konsekwentny, powi-
nien uznać, że Żydzi powinni zarabiać 
lepiej, gdyż są inteligentniejsi. Czyż 
„fakty”, czyli autorstwo większości 
dokonań w nauce, sztuce, literaturze 
itd., nie przemawiają na ich korzyść? 
Takim wnioskom wypływającym ze 
sposobu myślenia pana Korwina na-
leżałoby odpowiedzieć tak samo jak 
w przypadku jego wywodów o kobie-
tach: Żyd nie jako Żyd był bardziej 
twórczy i genialny, lecz jako przedsta-
wiciel mieszczaństwa – rzemieślnik, 
kupiec, bankier i przedsiębiorca – któ-
ra to grupa społeczna zburzyła społe-
czeństwa feudalno-patriarchalne i zdo-
była pozycję dominującą.  
  Korwin-Mikke pojawia się i znika 
w mediach niczym celebrytka–strip-
tizerka. Co odsłonić, jak odsłonić i 
kiedy odsłonić wydaje się główną je-
go troską. Błyska na chwilkę niczym 
świetlik, by natychmiast zgasnąć w 
mrokach zapomnienia, przy czym im 
bardziej gaśnie, tym częściej na po-
wrót się zapala. Lecz kolejne rozbłyski 
resztek golizny są coraz krótsze, bled-
sze, jakby żałośnie rozpaczliwe przed 
całkowitym unicestwieniem. Dla ko-
goś, kto mierzy kobiecość jedynie spo-
sobem bycia celebrytki-striptizerki, pan 
Mikke jawić się musi jako stuprocen-
towa kobieta. Ot, ironia losu.  
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Ironia losu
Przed wojną 

   Przed wojnum by³y dziedzice. 
W karty gra³y na majuntki. Majuntek 
przegro³, kapelusz za³oży³, parasol 
wziu³ ze sobum i poszed do Warsza-
wy.  Dziedzic Jaworski w Krzyminicy 
by³. W karty gro³ z drugimy dziedzi-
camy-kolegamy. Dziedzice rzundzi³y.  
Dla ludzi by³y krytycne czasy – nie-
jedyn bidowo³. Po wojnie by³o lepi –
Ruskie rzundzi³y, ale pola by³y obsia-
ne – by³o inaczy. Siali jinczmiñ, owies 
i proso, a dzieci w³óczy³y grabiami. 
Wierzy my?

*

 By³a g³upia Zośka – jak jo – ale jo nie 
g³upia. Ludzie śmiali sie z ni, to spa-
li³a trzy wsie i trzech ludzi, bo śmiali 
sie, że g³upia.  Późni śni³a ji sie Matka 
Boska i Pan Jezus –  kaza³y, żeby nie 
pali³a wsi. I przesta³a polić. Nic nie
pomoże, a Pan Jezus zawsze pomoże.  
Dobrze mówie, nie?

Wojna

  Samolot zestrzeli³y – nimiecki. Spa-
li³ sie. Nimcy przyjecha³y. Dwunastu 
ch³opów i Gocurka aresztowa³y w po-
lu. ¯una strasznie op³akiwa³a, bo dzie-
ci mia³y –  i nie zabi³y go. Musio³ tyl-
ko leżyć plackim przy szosie w rowie 
do po³udnia. A uny zabi³y dwunastu
ch³opa i dziecko. Po po³udniu go, Go-
curka, puści³y. Musio³ stodo³e obe-
rwać i zrobić trumny z desek, a późni 
zawieź na cmyntarz w Krzyminicy. 
Późni się wyda³o, że to Niemiec, obco-
krajowiec, samolot zestrzeli³, i przez 
to sie mści³y, skurwysyny jedne.

*

 Wuja B³ażejeskiego bi³y kijamy na 
podwórzu. T³uk³y go, bo syn jego o-
żyni³ sie u Skóry i należo³ do party-
zantki, i za to się mści³y. Krew sie la³a 
z g³owy, z pleców – nie by³o litości i 
już. Syna postrzeli³y w kartoflach i za-
bra³y do winzinia w Tomaszowie, ale 
skuno³, zanim go dowiez³y. Wierzy 
my?

*

  Ojciec nasz robi³ u Jakubińskich. 
Jakubiński siedzio³ w obozie i jod tam 
ziaby, ślimoki i wynże, i bez to mio³ 
na gymbie naskórek szary i czorny, 
podobny do ziabi skóry. Jego syn 
chcio³ sie zy mnum żynić, ale nie 
chcia³am go, bo mio³ narzeczunum 
biurystke. No i ba³am się, że dziecio-
ki bedum mia³y sine gymby, jak tyn 
dziadek.

Żydzi

  By³y krawce, szewce. Raz przyszed 
do matki skroić spodnie. Ornafy go 
zla³y, aż mio³ basa³ygi na plecach.  
Wygna³y i nie da³y szyć. Takie by³y 
Ornafy.
- Nie kupuj u ̄ ydów, tylko u Pola-
ków – mówi³y. 
 Ale matka wola³a u ¯ydów, bo by³o 
tani. Ornafy podobno ¯yda zabi³y i 
wywlek³y w krzoki. W kuńcu same 
poginy³y. W Nowym Miescie jedne-

go Nimce zabi³y, i drugiego tak samo 
– oba zginy³y.  Jeba³ ich pies.

*

  Dum budowa³y w Boguszycach.  
Wszysko pobieli³y, a tu na ścianie od-
bijo sie ¯yd. Brode mio³ dużum i zym-
by na wirzchu. Nalecia³o sie ludzi ¯y-
da zobocyć. A ¯yd sie nie chcio³ sie
schować. Zatrynkowa³y sciane na no-
wo, zamalowa³y, a ¯yd wraz wyłazi.
Widocznie by³ zabity w tym miejscu, 
albo co. W kuńcu przynies³y wody 
swincuny i wykropi³y sciany, i scho-
wo³ sie ¯yd. Pali³a go woda i musio³ 
sie schować – no nie? Czarnecki udu-
si³ ¯yda. Nimce mu kaza³y. Da³y Czar-
neckimu cukier i kaza³y dusić. No i 
udusi³ za cukier, albo i ze strachu, bo 
sie bo³, że mu co zrobium, skurwysy-
ny jedne. 

*

  ¯ydy sie schowa³y w krzokach i w le-
sie na górkach. Matka im zupe co dziń 
nosi³a. Ca³y wóz grzybów ji w podzin-
ce nazbira³y. Po wojnie ludzie za to 
nos przezywa³y: ¯ydy ¯ydy!
 A te ¯ydy mówi³y matce: żeby choć 
jedno dziecko twoje wrodzi³o sie do 
nas i poradzi³o se we wszystkim. Bo 
uny mia³y g³owy naoko³o i chcia³y że-
by matka tyż mia³a dzieci z g³owamy 
naoko³o. I ja sie w nich wrodzi³am, 
bo wszysko se sama zarzundze, sama, 
bez nikogo. Sprawdzi³o sie wszysko. 
I modle sie dziś za tych ¯ydów utra-
piunych, i za Ojca Świntygo, i za tych, 
co polegli w zimi.

Nowy wiek

  Wszystkie tera zimi chcum. Dej, dej, 
mówi brat z miasta, dej troche pola, 
to bede budowo³ dla syna. Wpierw, 
po wojnie, ucieka³y do miasta, bo tam 
by³o lepi, tera chcum wracać, bo sie
bojum. Syn jego je dyrektorym od 
Warszawy do Bytumia, a żuna w ban-
ku jakim, czy gdzie. I czego sie bojum, 
cholery jedne?

  A co mum dać? Co mum dać? Wy-
jecha³yśta do miasta i nie robi³yśta w 
zimi, mówie, nie chcia³yśta pomagać 
bez ca³e lata! Sierote se jakum wezme 
na wychowanie i ji zostawie wszysko. 
- Dej, dej, mówi brat.
- A co mum dać. Weźta mnie uduśta 
i bedzieta wszystko mia³y! 
- Za co nie dajesz? – un swoje. 
- A za gówno! – mówie.

*

  W centralny Polsce je tera dobrze. 
Poprawi³o sie. Mumy wszystkiego 
wbród, jak za sanacji. Za sanacji by³o 
dobrze, ale ludzie bidowa³y. Same pie-
k³y chleb, musia³y oddawać zboże, sia-
no i jajka do punktów. Po wojnie sie 
poma³u wyrówna³o.  Tera je lepi – nie 
trza oddawać, nie wo³ajum. Można se 
wszysko kupić. Rynty ma³e, ale kazdy 
mo. Może kiedy podniesum te rynty.  
Ruski mie ostatnio na rynku zacepi³. 
- Pani kupi spirytus do smarowania 
– powiedzio³.
  Ja mu na to, że nie bede kupować, bo 
ni mum pinindzy. Dobrze mówie, nie?

Marzenia

  Mia³am jechać do Warszawy. Bilet 
by³ za dwadzieścia z³oty, wycieczka 
by³a, so³tys zrobi³ wycieczke, ale nie
pojecha³am. Najlepi by mi sie nadawa-
³o do Czynstochowy jechać. Góry tyż 
chcia³abym zoboczyć. Morza –  nie.
Morze to sie zno na mapie. Nie jeździ-
³am wiele, bo wydatki by³y na chorum 
matke – trza by³o zap³acić.  Za granice 
to bym pojecha³a do Arabi Saudyjski, 
bo mum tam rodzine – Kuminowska, 
kuzynka, je tam żyniata za Araba. I 
do Zelandii bym chcia³a pojechać, bo 
mum tam koleżanke. Ponoć pinknie je 
tam bardzo – najpinknijsze państwo 
świata.

PS
 Pani Zofia pozdrawia ca³um Kanade 
oraz Arabie Saudyjskum, gdzie kuzyn-
ka Kuminowska je żyniato za Araba.

Znowinia Zofii
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