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Myślą, że pomyślą

„MARGINES”

ANDRZEJ KWIATEK

Uwielbiam piosenkę Diany Ross
I Will Survive. Jest porywająca muzycznie, ale też – w tekście i w interpretacji wielkiej Diany Ross – jest
taka mocno kobieca (Did you think
I’d lay down and die?/ Oh no not I,
I will survive).
Dzień Kobiet – nazywany przez mizoginistycznych bądź cierpiących na
impotencję Polaków (albo przez asekurujące się z jakichś powodów Polki) „komunistycznym świętem” – jak
najbardziej obchodzony jest w Kanadzie. Ale nie przyłamanymi goździkami w dłoniach przygiętych dżentelmenów. Jest to święto celebrujące
prawa i godność kobiet; w tym roku
łączy się z setną rocznicą przyznania
kobietom w Zjednoczonym Królestwie prawa do głosowania.
Ale to ta jasna strona świętowania,
ponieważ kobiety uważają, że mają
jeszcze trochę spraw do załatwienia,
zwłaszcza po nastaniu Trumpa...
Ostatnia sprawa związana z wyżej wymienionym łączy się z człowiekiem z jego otoczenia, niejakim
Rob Porterem, oskarżonym przez jego byłe dwie żony i jedną kochankę
o maltretowanie. Na dowód przedstawiły one zdjęcia swoich posiniaczonych twarzy. Jak ustosunkował
się do tego Trump? Trump użalił się
nad… oskarżonym („We wish him
well. He worked very hard. (...) It’s
obviously a tough time for him. He
did a very good job when he was in
the White House and hopefully he
will have a great career ahead of him.
It was very sad when we heard about
it, and certainly he’s also very sad”).
Te specyficzne – a mówiąc wprost,
chamskie – słowa żalu skomentował
celnie Joe Biden, mówiąc, że to tak
samo jak powiedzieć: „That ax murderer over there – he’s a great painter!”.
Człowiek Trumpa bił „swoje” kobiety, rozbijał im twarze… taki pracowity i zdolny, szkoda go.
A swoją drogą zastanawiające, że
tylu durniów i chamów robi miliony.
Myślę, że wiąże się to ze zredukowanym, „jednokierunkowym” mózgiem
i bezwzględnością, czyli brakiem tzw.
ludzkich uczuć. Równie jasny jest powód, dla którego Polacy uwielbiają
Trumpa...
Podany przykład wyjaśnia, dlaczego kobiety Zachodu widzą sens obchodów „komunistycznego święta”.
W tym numerze „Aha!” kobiety są
na pierwszym planie.
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Doniesiono ostatnio, że jeden z posłów partii rządzącej nie może się pogodzić z określeniem „polskie obozy
śmierci” w „Medalionach” Zofii Nałkowskiej i postuluje, żeby to jakoś naprawić. Sugeruje obowiązek wprowadzania do kolejnych wydań korekty
w postaci odnośnika z wyjaśnieniem,
jakie te obozy były naprawdę. Pan poseł, jak widać, lęka się o pamięć młodego pokolenia, jakby pozbawione
ono było w szkole lekcji historii. Najwyraźniej drży ze strachu, że po przeczytaniu i omówieniu „Medalionów”
uczeń gotów będzie w Polakach widzieć twórców obozów zagłady. Czyżby sam odniósł takie wrażenie podczas lektury? Czy w ogóle czytał?
Poseł ów jest moim sąsiadem z Wygody w Warszawie. Mam, a właściwie
miałem, gdyż już nie żyje, również innego sąsiada, pana Ignacego, który
posłem nie był. Pan Ignacy, gdyby żył,
zareagowałby na postulat sąsiada posła po sokratejsku, prostymi pytaniami
w rodzaju: Jeśli Polska zakupiła w Chinach dużą partię fujarek, to jakie są teraz te fujarki? Polskie, czy chińskie?
Najprościej byłoby odpowiedzieć, że
takie i takie – chińskie i polskie. Chińskie, bo wyprodukowane w Chinach,
polskie, bo należące do Polski. Głębsze wejrzenie w reguły języka rodzi
wątpliwość, czy pytanie „jakie?” jest
tutaj na miejscu. Jeśli bowiem chcielibyśmy dowiedzieć się, do kogo należą fujarki, precyzja nakazywałaby
zapytać, czyje one są, nie zaś jakie są.
Jeśli natomiast bylibyśmy ciekawi,
kto wyprodukował fujarki, pytalibyśmy o to, jakiej (czyjej) są one produkcji. Żywa mowa potoczna nie zawsze
respektuje reguły i siłą rzeczy rodzi
nieporozumienia. Pyta ona i stwierdza:
„Jakie?” „Takie”.
Litewskie kołduny, gulasz węgierski,
czy kluski śląskie mówią o genealogii, co odnosi się także do zwyczajów, obyczajów, zachowania, sztuki i
w ogóle kultury szeroko pojętej. Tango
argentyńskie, hiszpańska corrida, polska gościnność, flegma angielska, niemiecka dokładność, kino i lody włoskie itd., itp. Nie ma potrzeby rozpisywać się na temat wielorakiego użycia
słowa „jaki”, można natomiast bardzo
się niepokoić, gdy między innymi niejaki pan Jaki, chciałby prawem obwarować tylko jedno z nich. Co w takim
razie z gettem warszawskim, łódzkim,
Cytadelą Warszawską? Powstania
warszawskiego i getta warszawskiego nie wrzucamy do jednego wora
znaczeń. Dobrze rozumiemy, że powstali warszawiacy w Warszawie,
lecz warszawiacy getta w Warszawie
nie stworzyli, choć byli w nim zamknięci. Cytadelę w Warszawie zbudowali Rosjanie i do odzyskania niepodległości nosiła nazwę „Aleksandryjska”. „Warszawską” zaś nazwana została – o zgrozo – po odzyskaniu niepodległości.
Jan Karski podobnie jak autorka
„Medalionów” używał określenia
„polskie obozy”, co dowodzi, że do
głowy mu nie przyszło, iż ktokolwiek na świecie mógłby się doszukiwać w tym określeniu jakiegokolwiek
sprawstwa polskiego. I nikt się nie doszukiwał. Nikt nawet nie pomyślał.
Dzisiaj pomyśleli. Nasi rządzący. Ściślej mówiąc, po kilkudziesięciu latach
od zakończenia wojny pomyśleli rzą-
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dzący, że ludzie na świecie zapomnieli i że nowe pokolenia literalnie będą
odczytywać określenie, a więc pomyślą o Polakach jako autorach obozów
śmierci. Z pewnością są i będą tacy –
beztroskich niedouczonych, żyjących
z dnia na dzień, nigdy nie brakowało
– lecz czy jest to wystarczający powód, by siłą prawa przywoływać ich
do „stania w prawdzie”, czyli w sądzie? Poza tym, gdy ktoś taki stanie
przed sądem, to czy w obawie przed
karą nie zaprzeczy, że sprawstwo polskie miał na myśli? Poza tym niby
dlaczego „domniemanie niewinności”
w tym względzie ma dotyczyć jedynie naukowców i artystów? Czy tylko
te grupy mają monopol na mądrość
i wiedzę historyczną? Czy krawiec,
szewc i kasjerka są a priori głupsi od
malarzy artystów pokroju Niewiadomskiego i Hitlera?
Wiemy jak jest w istocie. Monopol na
mądrość chcą mieć ci, którzy ustalają
i przydzielają monopole. Przy czym
samo to przydzielanie i ustalanie ma
dowodzić ich zdaniem, że Polska jest
prawdziwą „wyspą wolności”. Wolności słowa nade wszystko.

W dziele Boba Fosse’a „Kabaret”,
zaraz na początku filmu, właściciel
lokalu wykopuje za drzwi usiłującego
rozdawać ulotki szmaciarza ze swastyką na ramieniu. Nikt z gości nie
zwraca na to uwagi, jest to naturalne,
to wykopywanie: w dobrym towarzystwie nie ma miejsca dla szmaciarzy.
Polski rząd mówi, że hucpy przy
płonących krzyżach (Ku Klux Klan)
i swastykach, hitlerowskie flagi, koszulki z rasistowskimi hasłami to margines. Ale szmaciarzy nie wykopuje
– szmaciarstwo nie jest dla rządzących czymś niemile widzianym. To
elektorat rządzącej partii, więc zachowuje się wobec szmaciarstwa nadzwyczaj powściągliwie, łagodnie, mimo że używanie hitlerowskich symboli, nawoływanie do nienawiści jest
(niby) prawnie zakazane.
To samo dzieje się obecnie w USA.
Kiedy w Charlottesville w Virginii rasista z Aryan Nations wjechał samochodem w kontrmanifestującą grupę
przeciwników neonazistów, zabijając
32-letnią kobietę, prezydent Trump
uznał, że wina leży po obu stronach,
a potem dwa dni zajęło mu przygo-

towanie (przez któregoś z doradców)
oświadczenia potępiającego rasizm,
które brzmiało jak walenie pałą w wydrążony pień drzewa. (Notabene, czy
naprawdę nie ma w otoczeniu tego
człowieka kogoś, kto wytłumaczyłby
mu, co to znaczy rasizm – żeby przestał zapewniać, że rasistą nie jest, bo
to naprawdę wkurzające.)
Prezydent Obama przypomniał niedawno Amerykanom, że kraj wysokiej kultury – Niemcy – mający cały
szereg wielkich filozofów i artystów,
był w stanie stać się narodem morderców, państwem faszystowskim. To
była przestroga na obecny czas USA.
Hitleryzm zaczął się od marginesu
– od szmaciarzy ze swastyką na ramieniu…
Warto pamiętać (stale!) o złowieszczych słowach Alberta Camus: „Bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika
(...) nadejdzie być może dzień, kiedy
na nieszczęście ludzi i dla ich nauki
dżuma obudzi swe szczury i pośle je,
by umierały w szczęśliwym mieście.”
W przypadku dzisiejszej Polski nie
trzeba specjalnie nadstawiać uszu, żeby usłyszeć szyderczy chichot historii.

