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Myśli rozczochrane
ANDRZEJ KWIATEK

Każda epoka ma swoje kryteria „bycia uczesanym” – smaki, jak kiedyś
mówiono. „Nieuczesane myśli” Leca
wyglądają w porównaniu z naszymi
dzisiejszymi, jakby dopiero wyszły od
fryzjera. Powszechną nerwowość, niestabilność, tymczasowość i polityczną
kiczowatość wyrażają myśli już tak
mocno potargane, że aż rozczochrane,
by nie powiedzieć – skołtunione. Broniąc się resztkami sił przed ostatecznym skołtunieniem, tkwię w rozczochraniu średnio zaawansowanym.
W kraju. „Co się tam u was dzieje?”
„O co chodzi?” „Z czego wynika?”
„Do czego prowadzi?”. „Tam”, czyli
u nas w kraju, mamy do czynienia ze
sposobem administrowania, który powoli staje się nieistotny, gdyż uprawomocnienie wysunęło się na plan pierwszy. Gdy zejście sposobu na plan dalszy dokonuje się w imię realizacji celów niepodważalnie i niewątpliwie
wzniosłych, sam ten sposób może być
już jakikolwiek, dowolny, a jako dowolny – najważniejszy. Oczywisty paradoks: najmniej istotne staje się istotnym najbardziej. Język potoczny ma
prostsze i trafniejsze określenie: uświęcanie środków przez cel. Porządki się
odwracają. Środki już nie służą idei,
lecz idea środkom. Odwieczny los bogów – rola władcy de nomine i sługi
de facto. Rozdymanie i nadymanie bóstwa jest jednocześnie jego pomniejszaniem i poniżaniem. „Polska” jest
dzisiaj karykaturalnie rozdęta. Tylko
sromotna klęska piłkarzy na mistrzostwach świata w piłce nożnej może ją
uratować.
Profesor. Jeden ze sztandarowych
profesorów twierdzi, iż wszystko zależy od tego, czy chcemy Polskę umacniać, dążyć do zachowania jej odrębności, czy też wolimy, aby rozpłynęła się, rozmyła w świecie. Sam opowiada się za umacnianiem i nierozmywaniem. Pochwala politykę aktualnie rządzących, którzy pragną tego

samego. Dychotomia prosta jak drut.
Dodaje konsekwentnie ów profesor,
że działający na rzecz rozmycia sami
się ze wspólnoty wykluczają i nie ma
co ich żałować – tym gorzej dla nich.
No proszę. Na „tym gorzej dla nich”
polega, zdaniem profesora, umacnianie Polski. Kto tak naprawdę się wyklucza, a kto umacnia?
Utopia. Utopia jako mrzonka w potocznym rozumieniu. Jako projekt,
wyobrażenie, marzenie niemające najmniejszych szans urzeczywistnienia.
Powody niemożności: „przyrodnicze”,
„społeczne”, „historyczne”. Utopista
odwraca się, by nie widzieć (dezaprobata) i wypatruje, aby zobaczyć (afirmacja). Dezaprobata jest realna, afirmacja teoretyczna. Utopista przedkłada teoretyczne nad realne. Złożoności
realnego przeciwstawia błyszczącą
prostotę idealnego. Idzie tym samym
w jednym szeregu z wiarą, która nie
chce mieć nic wspólnego z szarością.
Przeciwnie, to „wiecznie zielone drzewo życia” jest dla niego szare. Utopista „robi życie na szaro” – tak mu się
przynajmniej wydaje. W rzeczywistości jest zrobiony na szaro poprzez utonięcie w konformizmie, bezprawiu
lub terrorze.
Dekomunizacja i chłopi. Chłopi
w większości (ok. 55%) poparli PiS
w wyborach 2015 roku. Większość
(ok. 75%) żołnierzy AL stanowili
chłopi. W 2017 z woli PiS zmienia
się (dekomunizuje) ulicę Armii Ludowej w Warszawie na ulicę Lecha Kaczyńskiego. I bądź tu mądry człowieku. Albo: za chłopem nie trafisz. Albo
za Krasickim: nie filozofuj, bierz przykład z praktycznego chłopa.
Z drugiej strony. W domu moich
sąsiadów w Rembertowie bywał Gomółka na tajnych zebraniach podczas
okupacji. Sąsiedzi, ludzie zaradni i bardzo krewcy, odkupili budynek od poprzedniej właścicielki na początku wieku, odnowili i rozbudowali. Gdyby

Ważne tylko
co je moje

jakiś lokalny patriota niezłomny, zainspirowany ideą burzenia, chciał im
w ten sposób dom zdekomunizować,
mógłby nie przeżyć konfrontacji, chyba że zaproponowałby w zamian jakiś przyzwoity metraż gdzieś indziej.
Na przykład w Pałacu Kultury. Oczywiście w odświeżonym i porządnie
wyświęconym, jako że moi sąsiedzi
to ludzie schludni i bogobojni.
A propos. Były minister nieugięcie
optuje za wyburzeniem pałacu, który
jest dla niego symbolem. Jest mu zarazem wstyd przed żoną z powodu nastrojów antysemickich i rasistowskich
w Polsce.
Pytanie. Czy istnieje jakiś związek
przyczynowo skutkowy pomiędzy
optowaniem i wstydem?
Pytania. Dla jakiego pokroju Turków
Hagia Sophia pozostaje symbolem
nienawistnego chrześcijaństwa? Dla
którego biznesmena siedziba giełdy
w Warszawie jest symbolem komunizmu? Czy wybór symboli nie jest
symboliczny?
Odpowiedź. Jest. Powiedz mi, co jest
dla ciebie symbolem, a powiem ci, jaki jesteś. Dla mojego wuja symbolem

komuny są docieplane dzisiejszym
styropianem bloki z wielkiej płyty,
w których wychowywali się nasi ministrowie. Wynikałoby z tego, że osob-

brzeg wi¹że się z obrzydzeniem pomieszanym z wściek³ości¹. Podobne
odczucia pojawiaj¹ teraz, na prze³omie
grudnia i stycznia, gdy wychodzę na
ulicę przy której mieszkam. Nie chroniona śniegiem, wygl¹da okropnie.
Betonowe kosze na odpadki wype³nione s¹ siatkami i foliowymi workami,
z których wysypuj¹ się śmiecie – a
przecież śmietnik jest kilkadziesi¹t
metrów dalej. Inna sprawa, że i on jest

zazwyczaj przepe³niony, wylewa się
z niego cuchn¹ca zawartość. W³adze
mojego miasta najwidoczniej myśl¹ o
kolejnych strategiach makrorozwoju,
a nie o większej ilości dobrze zamykanych kontenerów na śmieci.
Najgorzej gdy ktoś ca³¹ ludzkość sobie umi³uje, pisa³a Wis³awa Szymborska. Chyba podobnie może być, kiedy
wielka idea przys³oni ojczyźniany konkret. Ideolodzy patriotyzmu chętnie

nicy osobliwi gustują w symbolach
pokaźnych rozmiarów, zwykłym zaś
ludziom wystarczają skromniejsze.

Szli krzycząc: „Polska! Polska!” – wtem jednego razu
Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu;
Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna,
Szli dalej krzycząc: „Boże! Ojczyzna! Ojczyzna!”.
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,
Spojrzał na te krzyczące i zapytał: „Jaka?”
A drugi szedł i wołał w niebo wznosząc dłonie:
„Panie, daj niech się czuję w ludzi milionie
Jedno z niemi ukochać, jedno uczuć zdolny,
Sam choć mały, lecz z prawdy – zaprzeczyć im wolny”.
Wtem Bóg nad Mojżeszowym pokazał się krzakiem
I rzekł: „Chcesz Ty, ja widzę, być dawnym Polakiem”.
/.../
Juliusz Słowacki, Przypowieści i epigrammaty

ANDRZEJ C. LESZCZYŃSKI

Mówi się o cz³owieku jako o „mikrokosmosie”, który uwewnętrznia świat
(„makrokosmos”) i zależy od niego.
W pięknym świecie ludzie s¹ piękni,
w brzydkim brzydn¹; tzw. literatura
obozowa ujawnia tę zależność w sposób szczególnie drastyczny. Jakoś tak
się, zapewne nie bez historycznych powodów, ukszta³towa³a zbiorowa nasza
świadomość, że „moja chata skraja”
i że ważne tylko, „co je moje”. Stanis³aw Wyspiański szydzi z tej, nie
wspania³ej przecież, izolacji: „Niech
na ca³ym świecie wojna, byle polska
wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna”. Na świecie? Ten świat jest
tuż, tuż, podchodzi pod okna, stoi za
drzwiami. Nie dostrzegaj¹ tego ludzie
przeświadczeni, że ich „mojość” pozostanie nienaruszona, nie dotknięta przez
przyleg³ości, że potrafi¹ zamkn¹ć swe

życie w ścianach tandetnie zazwyczaj
urz¹dzonych mieszkań. Co niepotrzebne, wyrzucaj¹ za okna, wystawiaj¹ za
drzwi, pozostawiaj¹ poza granicami
tego co uznali za w³asne. Świat nie do
nich należy, im wystarczy telewizyjna
jego namiastka.
Myślę o brudnych trawnikach, ulicach, plażach i lasach. O starych gazetach, reklamówkach, szklanych i plastikowych butelkach, niedopa³kach
papierosów, puszkach po piwie, zużytych podpaskach higienicznych, psich
i ludzkich odchodach. Na prze³omie
maja i czerwca – bo można wtedy za
pó³ ceny wyczarterować ³ódkę – bywa że z kapitanem Kwiatkiem żegluję na Mazurach. Jeszcze nie zd¹ż¹ się
w pe³ni rozwin¹ć liście, jeszcze zieleń
nie przykrywa śladów zesz³orocznych
biwaków, każde zejście z ³ódki na

odwo³uj¹ się do tradycji, czcz¹ rocznice i stawiaj¹ pomniki. Może spróbowaliby wreszcie pomyśleć o ojczyźnie
jako o przestrzeni najbliższej. Zastanowili się, co zrobić, by pojęcie to zaczę³o oznaczać także troskę o wygl¹d
klatki schodowej, czystość podwórka,
mi³e pozdrawianie s¹siadów. Zanim
komu zechce się tropić nieczystości
moralne, niech oczyści kraj ze zwyk³ych śmieci.

