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My chrześcijanie, katolicy
albo miłosierdzie gminy
ANDRZEJ JAR

Zadziwiająca jest tendencja/umiejętność Polaka do tłumaczenia wszystkiego w ten sposób, żeby „wyszło na
jego” – na to, że jest on człowiekiem
niesamowicie wręcz dobrym i przyzwoitym – najlepszym chrześcijaninem (katolikiem) ze wszystkich chrześcijan na całej kuli ziemskiej, w której
to najlepszości zawarta jest oczywiście najlepsza ze wszystkich nienawiść
do innych religii, a najbardziej do muzułmanów i żydów, oraz w ogóle do
wszystkich obcych.
Myśląc o Orwellowskim Ministerstwie Miłości, powiedzieć by można, że
dla Polaka nawet zło jest dobrem, bo
Polak (znalazłem takie wytłumaczenie
na Facebooku) kocha swoja rodzinę i
dlatego chce ją chronić przed krzywdą,
jaką mogliby (!) wyrządzić jej obcy.
„Dobrze że Polska nie wpuszcza terrorystów” – pisze polonijna gazeta,
która parę numerów wcześniej zauważa z wyrzutem, że uchodźcy to w dużej
części ludzie młodzi, którzy zamiast
uciekać z Syrii powinni tam zostać i
walczyć. Z kim walczyć? Z reżimem
Baszszara al-Asada, z rosyjskimi bombowcami czy z ISIS – tego polonijna
gazeta nie tłumaczy (z rosyjskimi nalotami to chyba nie, bo Rosja według
polonijnej gazety jest dobra). Zapytać
by też można polonijną gazetę, czy
wie, dlaczegóż to w 1939 r. młodzi
Polacy uciekali na Węgry, do Rumunii, do Anglii (także na wschód) zamiast zostać nad Wisłą i walczyć. Ręce opadają.
Także na Facebooku znajduję obszerny wpis nie znanego mi Polaka, który
odpowiada (powołując się na wolność
słowa, rzecz jasna) na oskarżenia o
ksenofobię i rasizm, po tym jak nazwał uciekinierów z Afryki czarnuchami. Głównym argumentem tego
tłumaczenia jest to, że według wroga
czarnuchów, czarnuchy to nie żadni
tam uchodźcy spod bomb, a po prostu
uciekinierzy z afrykańskich krajów,
w których panuje głód i nędza, szukający w Europie szansy na lepsze życie.
Piszący to biedny człowiek (ciekaw
jestem, kiedy się urodził) nie pamięta
lat 80., kiedy Polacy zasiedlali masowo obozy dla uchodźców w Austrii,
we Włoszech czy w Grecji. Dla dodania sobie wartości ukuli wówczas dla
siebie nobilitującą nazwę emigracja
solidarnościowa, chociaż każdy wie,
że chodziło o kasę – że była to w 90%
emigracja zarobkowa, ekonomiczna,
u podłoża której leżało marzenie o dolarach leżących w Ameryce na ulicy.
No ale to byliśmy my – Polacy, perła
wśród narodów. Czarnuchy tymczasem powinni umierać spokojnie z głodu u siebie, żeby przypadkiem nie sprawić kłopotu poddanym Pani Premier
Szydło.
Myślę też sobie po ostatnich wypadkach w Charlottesville, że o ile jakiś
dajmy na to farmer z Kentucky może
legitymować się w pełni zrozumiałą
ignorancją, głębokim niedouczeniem i
kulturalnym prostactwem – o ile edukowany dolarami boss Trump ma pełne prawo być do wyżej wymienionego
podobny jak dwie krople wody, być
takim samym prostakiem, tyle że bogatszym; jeśli zdjęcie twarzy neonazisty i używającego samochodu jako

morderczego narzedzia zabójcy młodej kobiety – nie pozostawia żadnych
wątpliwości, dlaczego zdecydował się
on zostać white supremacist i mordercą (przy okazji wyjaśniła się sprawa,
że kobieta sama była winna swojej
śmierci, bo po co nienawidziła skurwysynów nazistów) – o tyle Polak neofaszysta, który niczego nie nauczył się
w szkole i nie wie nic o historii swojego kraju; o tym, że zaledwie siedemdziesiąt parę lat temu jego naród zakwalifikowany był przez hitlerowców
do grupy podludzi, brany w niewolę
w łapankach i masowo mordowany,
jest durniem do potęgi niewyobrażalnej.
Ale na to przecież też znajduje się
wytłumaczenie: miłość narodu i antykomunizm od kołyski (a muzułmanie
i inne czarnuchy są jeszcze gorsi niż
komuniści). Zastanawiam się notabene, jak ten PRL przetrwał tyle lat
skoro – jak dziś się okazuje – żyli tam
sami antykomuniści – bohaterowie,
którzy ujawniają się obecnie na kopy.
A tak naprawdę, widzę grupę życiowych nieudaczników, bezradnych w
nienawiści umysłowych tępaków, próbujących przydać sobie poczucia jakiejś stadnej „siły” – ukryć umysłową,
a pewnie też fizyczną impotencję, może skrywana głęboko perwersję – „zabawą” w faszystów. Jest to w istocie
taka sama mentalność jak stan umysłów barbarzyńców spod znaku ISIS.
Jaką wizję życia, jakie szanse na osiągnięcie w nim czegokolwiek ma
siedemnastolatek zabijający ludzi w
zamachu terrorystycznym w Barcelonie… Mówienie w takich przypadkach o religijnym fundamentalizmie
wydaje mi się grubą przesadą. Tak
zwany fundamentalizm religijny jest tu
czymś w rodzaju dodatkowego środka
dopingującego, dopalacza. Terrorysta-samobójca nie myśli nawet, jak sądzę, o własnej śmierci – ponieważ nie
starcza mu na to wyobraźni. Rozsadza go myśl o czynie – że zrobi „coś
wielkiego”, o czym (o nim!) będą mówić w telewizji. Ma na to jedyną szansę: założy pas z ładunkami wybuchowymi i wysadzi się w powietrze w tłumie ludzi. Albo wjedzie w tłum ciężarówką i zabije spacerowiczów. To
dopiero coś! Coś największego, co
może w życiu osiągnąć, bo nic innego – nic, zupełne zero – w tym swoim
bezsensownym życiu głupca nie osiągnie. Tak jak niemiecki pilot, który celowo rozbił samolot w Alpach.
Ja nie wierzę, zupełnie nie wierzę,
że ci tak zwani islamscy fundamentaliści wierzą w Allaha. Wierzę, że im
się wydaje, że wierzą, bo odprawiają
rytuały, walą pokłony głową o ziemię, przestrzegają ramadanu i pielgrzymują do Mekki. Ale że znają Koran, że wiedzą, iż islam is a religion of
tolerance and ease – w to nie wierzę.
ISIS to zbrodniczy ruch polityczny, a
nie religia. Allah jest tu tym samym,
co Chrystus dla niby-księdza, niejakiego Międlara, albo dla organizatorów
marszów z pochodniami na Jasną Górę. Chrześcijański uniwersalizm i nacjonalizm... Naprawdę trzeba być niezłym idiotą.
Tylko po co ja to wszystko mówię.
Chyba tylko po to, żeby język sobie

poćwiczyć. Bo jakiż efekt może to
przynieść, skoro ani Kazanie na górze,
ani wszystkie Ewangelie (byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie…), ani
rzeźba bezdomnego Chrystusa przed
vancouverską katedrą, ani nic – o papieżu nie ma już nawet co mówić – nic
tu zmienić nie mogą. Polak nienawidzi
obcych i tyle. Z miłości. Chrześcijańskiej.
Znajduję w Internecie posty – pełno
ich – malarki, którą miałem za osobę
miłą i inteligentną. We wszystkich po-

stach to samo: „Stop islamizacji Polski!”, chociaż „islamizacja Polski” to
abstrakcja w postaci czystej.
Jerzy Nowosielski (Zbigniew Podgórzec, Rozmowy z Jerzym Nowosielskim) na pytanie, kim jest artysta odpowiada:
Jeżeli mam stanąć na gruncie agnostycznym, jest to człowiek, który goni
za czymś niewiadomym, nie zna celu
swojej działalności. Jeżeli natomiast
przyjąć teologiczny dualizm dobra i
zła, to artysta jest to człowiek, który
poszukuje Sofii, czyli Mądrości Bożej.
Więcej, jest to człowiek, do którego

ona zaczyna przemawiać.
I dorzuca do tego po chwili, czym
jego zdaniem jest malarstwo:
Malarstwo jest usiłowaniem wydobycia się na wolność serca ludzkiego.
Cóż, przypuszczam, że serce rzeczonej malarki nigdy nie wydobędzie się
na wolność, nie ma na to najmniejszej
szansy. Nie ma też żadnej możliwości,
żeby Sofia zaczęła kiedykolwiek do
niej przemawiać. Są po prostu artyści
i „artyści”. Ci drudzy uważają, że zadaniem ich „sztuki” jest budzenie w ludziach nienawiści do innych ludzi. I
Polacy-katolicy to lubią.

SWOJSKOŚĆ
ANDRZEJ KWIATEK

Czy jest coś ważniejszego, niż być
u siebie, żyć wśród swoich, swojskości doświadczać i swojskość pielęgnować? Nie ogłada wyszukana, nie myśl
lotna, nie przesadna dbałość o czystość
cielesną, nie kurtuazja szczególna, lecz
swojskość właśnie najbardziej jest cenna, najbardziej krzepi i ujmuje.
Jednakże i swojskość ma swoją miarę, po przekroczeniu której zaczynamy
czuć się nieswojo, obco jakby. Swojskość ponad miarę przechodzi w obcość bardziej obcą od każdej obcości.
Efekt tej dziwnej dialektyki jest taki,
że wobec obcości swojskości obcość
staje się bliższa, by nie powiedzieć
– swojska.
Samotny w tłumie na sąsiada wpadam i czuję się jak tramp trampa spotykający na prerii bezludnej i bezkresnej. Swojskość błoga wlewa się do
gardła i wylewa uszami, to znów przez
uszy sączy do gardła: - Co tam, panie?
Jak tam, panie? Słyszałeś pan?
Chrząkanie, mlaskanie, parskanie, bekanie, poklepywanie, przytupy – ciepłe, miłe, bliskie, swojskie. Skaczemy
wesoło z kamienia na kamień: do przodu i w bok, w bok i do tyłu, do tyłu
i jeszcze raz w bok, by znaleźć się nagle
na głazie tak rozgrzanym, że trzeba
przestępować z nogi na nogę.
- Niech spierdalają! Niech pędzą rolą,
niech ich kawki opierdolą! A na drzewo, małpy jedne! Bisurmany jebane!
Palec im dać, za bebechy złapią. Że
wojna? Że bomby? Że dzieci? A nam,
kurwa mać, ktoś pomagał? Gwałciciele pieprzone, brudasy knocone, świrusy popaprane! Zalać nas chcą, zasrać.
zarzygać… O, niedoczekanie! A wielbłądy gwałcić, gulgoty jedne! Musi-

my, panie, się pilnować, żeby się nie
rozplenili i na łeb nie wleźli. Wpuścisz pan pięciu, dziesięciu, a za nimi
tysiące przylezą – miliony! I umarł
w butach! Rząd bardzo dobrze robi:
na miejscu, cholery jedne, siedzieć
i czekać. Pomożemy, bo jesteśmy
chrześcijanami. Ale na miejscu. Z miejsca możemy pomóc. Ale na miejscu!
A te z Afryki, panie, jeszcze gorsze.
Pchają się na chama, jak na swoje, jak
do siebie. Ślepia wybałuszają i łypią
jak kot srający na puszczy. Dzicz, panie, kupa dziada, byki rozpłodowe z lewymi rękami do roboty. Po trzy kobity by chcieli, nic nie robić, zasiłki brać
i dzieci płodzić. On, panie, gdyby mu
zależało, walczyłby, nie spierdalał i

kraj zostawiał…
Sąsiad klepie mnie swojsko po ramieniu i uśmiecha się przyjaźnie.
- Co taki markotny? Głowa do góry!
Nie będzie tak źle. Nie z takimi kutafonami sobie radziliśmy. Damy radę,
jak mówi pani premier. Polak potrafi.
Nie raz pokazaliśmy. Niech sobie nie
myślą te cwaniaczki z Unii, że nas
przechytrzą. O, takiego wała jak Polska cała!
Sąsiad, wyraźnie zadowolony z siebie, najbardziej swojsko się śmieje na
boki, do przodu i do tyłu. Jak nigdy
dotąd odczuwam potrzebę obcości i
jestem święcie przekonany, że jakakolwiek będzie mi bardziej swojska
niż najbardziej swojska swojskość.

