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ZAMIAST WSTÊPU

Jeœli wybierasz siê w podró¿ niech bêdzie to podró¿ d³uga,
wêdrowanie pozornie bez celu, b³¹dzenie po omacku, ¿ebyœ nie
tylko oczami ale tak¿e dotykiem pozna³ szorstkoœæ ziemi i abyœ
ca³¹ skór¹ zmierzy³ siê ze œwiatem.
To nie jest podró¿ urojona podczas ogl¹dania telewizji. Nie
ta, któr¹ kusz¹ nas mali demiurdzy, gdy wiod¹ becz¹ce stado
dwunogów. I w ¿aden sposób niepodobna do wycieczki obiecanej przez zbieraczy dusz i pieniêdzy.
¯yliœmy w czasach, które zaiste by³y opowieœci¹ idioty,
pe³n¹ ha³asu i zbrodni. Nie pytaj wiêc –jak d³ugo i czy podró¿ z
tych czasów mo¿e byæ krótsza?
ZaprzyjaŸnij siê z Grekiem z Efezu, ¯ydem z Aleksandrii,
na nowo ucz siê œwiata jak joñski filozof. Nie po to, byœ posiad³
ich wiedzê, ale mo¿e wtedy ojczyzna wyda ci siê ma³¹ ko³ysk¹,
³ódk¹ przywi¹zan¹ do ga³êzi w³osem matki.
Powtarzaj – którzy o œwicie wyp³ynêli ale ju¿ nigdy nie powróc¹ na fali œlad swój zostawili.
Nie skar¿ siê – myœmy nie chcieli berka, nie chcieliœmy ciuciubabki, doœæ mieliœmy starszych panów, byliœmy bardzo
g³odni.
Pamiêtaj – nie bêdzie wielkiego pojednania, gdy jêzyk waha
siê miêdzy wybitymi zêbami a wyznaniem.
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Na pocz¹tek wystarczy, ¿e nic siê nie zmieni. Przejd¹ noce
Zatrzaœnie dzieñ, jak szczêka wilcza. I jeszcze ciszej bêdziesz
milcza³.
D³ugo i uparcie. Gdy za d³ugo – z pogard¹.
Przynale¿n¹ sytym i g³upcom „m¹droœci etapu”. Przypisan¹
rozs¹dnym, którzy dawno og³osili, ¿e mo¿na wspó³¿yæ z potworem, nale¿y tylko unikaæ gwa³townych ruchów, gwa³townej
mowy.
Trzymaj j¹ w zanadrzu dla ocala³ych aby ¿yæ, gdy œwiadectwem ich ocalenia staj¹ siê „realia demokracji, debaty i polemiki”.
Jedni i drudzy maj¹ racjê – chrzczonych z wody, chrzczonych z ognia, pogodzi nicoœæ lub mi³osierdzie.
Zachowaj pogardê dla weteranów czterdziestodniowych
potopów, którzy widzieli œmieræ gór i zbawienie myszy. Nie ma
ceny, za któr¹ odwa¿yliby siê nazwaæ bêkartów zaludniaj¹cych
nasz skrawek ziemi.
Nie zrobi¹ tego nawet, gdy opadnie groza, pogasn¹ reflektory i odkryjemy ¿e jesteœmy na œmietniku w bardzo dziwnych
pozach, jedni z wyci¹gniêt¹ szyj¹, drudzy z otwartymi ustami
z których s¹czy³a siê jeszcze ojczyzna.
Ich logika – nie mieliœmy dok¹d odejœæ, zostaliœmy na œmietniku, zrobiliœmy porz¹dek, koœci i blachê oddaliœmy do archiwum – niech ciê przera¿a.
To konieczne, ¿ebyœ nie zwariowa³.
Nie wybaczaj te¿ ornamentatorom, ozdabiaczom i sztukatorom, twórcom anio³ków fruwaj¹cych, którzy robi¹ wst¹¿ki
a na wst¹¿kach napisy krzepi¹ce. Dziêki nim s¹ ju¿ takie s³owa
kolory i rytmy co siê œmiej¹ i p³acz¹ jak ¿ywe.
A gdyby kazali, nie s³uchaj ich œpiewu – my siê o to sztukatorzy nie martwimy, my jesteœmy parti¹ ¿ycia i radoœci.
~8~

Zamiast wstêpu

Wiêc jeœli bêdzie podró¿ niech bêdzie to podró¿ d³uga,
powtórka œwiata elementarna podró¿ rozmowa z ¿ywio³ami,
pytanie bez odpowiedzi, pakt wymuszony po walce.
Raczej narodowy dramat i przekleñstwo ni¿ czterdziestoletnia w³óczêga po pustyni, po której nastêpuje zbawienie.
Nikt nie gwarantuje, ¿e zakoñczy siê w nowym domu, skoro
tylu przed nami zawiod³a do wrót doliny.
Wiêc jeœli bêdzie podró¿ – to odwrotem od zdrady i zmarnotrawienia ofiary ¿ycia. Niczym krzyk matek od których od³¹czaj¹ dzieci gdy¿ jak siê okazuje bêdziemy zbawieni pojedynczo.
Bez nadziei na nagrodê ani litoœæ anio³ów stró¿ów.
Bez wiary w nasz¹ m¹droœæ, a nawet w to, ¿e polskoœæ dodaj¹
do miejsca urodzenia.
Z nieokie³znan¹ pewnoœci¹, ¿e w walce z potworem, nie bêdzie ocalenia ¿ycia na niby.
Gdyby Pan Cogito wyruszy³ w d³ugi marsz – to tylko z tymi,
których spotka los straszny p³omieñ i lament bowiem przyj¹wszy chrzest ziemi zbyt mê¿ni byli w niepewnoœci.
Z Herberta
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Wstêp

I

MITOLOGIA III RP

„¯ycie w komunizmie jest piek³em, ale nie dla wszystkich” – pisa³
Leopold Tyrmand – „Jest piek³em dla ludzi dobrej woli. Dla uczciwych. Dla rozs¹dnych. Dla chc¹cych pracowaæ z po¿ytkiem dla siebie i dla innych. Dla przedsiêbiorczych. Dla tych, którzy chc¹ coœ
zrobiæ lepiej, wydajniej, ³adniej. Dla tych, którzy chc¹ rozwijaæ,
wzbogacaæ, pomna¿aæ. Dla wra¿liwych. Dla prostolinijnych
i skromnych.
Natomiast dobrze prosperuj¹ w komunizmie g³upcy nie dostrzegaj¹cy w³asnej marnoœci i œmiesznoœci. Doskonale powodzi siê s³u¿alcom, oportunistom i konformistom; wiedzie im siê tym lepiej, ¿e
z czystym sumieniem mog¹ nie robiæ nic, albowiem i tak nie s¹dz¹, ¿e
nale¿y coœ robiæ w zamian za serwilizm – czuj¹ siê zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialnoœci co wzmaga ich znakomite samopoczucie”.
Jeœli w realiach III RP wci¹¿ znajdujemy rys komunistycznego piek³a, jeœli w magdalenkowym tworze nie przewidziano miejsca dla uczciwych, wra¿liwych i skromnych, jeœli powodzi siê tu
g³upcom i s³u¿alcom, którzy serwilizmem mog¹ okupiæ w³asn¹
nêdzê – czy wolno nam karmiæ siê wiar¹ w „œmieræ komunizmu”
i wbrew doœwiadczeniu, wbrew faktom utrzymywaæ, ¿e od trzech
dekad przemierzamy „wielki plac czyœæca”?
Czy mamy prawo zamykaæ oczy na rzeczywistoœæ komunistycznej sukcesji – tylko dlatego, ¿e tak ka¿¹ czyniæ beneficjenci
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