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„Hej, tam w Warszawie jest pan minister
siwy i taki mi³y,
przez okno rzuca spojrzenia bystre,
bo chce, by dla ciebie by³y
zim¹ sopelki, œniegi i lody:
wszystkie zimowe wygody.
Je¿eli tedy sanki us³yszysz
i dzwonki ich tajemnicze,
wiedz: to minister w skupionej ciszy
nacisn¹³ taki guziczek,
¿e sanki dzwoni¹ i gwiazdki lœni¹
nad miastem i nad wsi¹”.
Konstanty Ildefons Ga³czyñski
(fragment wiersza Zima z wypisów szkolnych z 1936 roku)
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Wstêp,
czyli... „nie chcem, ale muszem”

W

³aœnie postawi³em ostatni¹ kropkê w ostatnim, szesnastym rozdziale. Odczuwam radoœæ, ale jednoczeœnie
i zmêczenie. Nie ma co ukrywaæ – pisanie ksi¹¿ek to
nie tylko pasjonuj¹ca przygoda intelektualna; to równie¿ wyczerpuj¹ce zajêcie. Moja radoœæ coraz bardziej blednie, przygasa, a zmêczenie zaczyna ci¹¿yæ m³yñskim kamieniem, gdy uœwiadamiam sobie,
¿e przecie¿ trzeba jeszcze napisaæ wstêp. A ja... nie lubiê pisaæ wstêpów; nie lubiê, i ju¿! Pewnie dlatego zaczynam kombinowaæ, jakby
tu siê „wymiksowaæ” od tej „przyjemnoœci” i ju¿ w duchu uk³adam
sobie listê argumentów „na nie”: „Stary, a kto dziœ czyta wstêpy?!
Ludzi, którzy bior¹ w ksiêgarni ksi¹¿kê do rêki przyci¹ga tytu³, «krzykliwa» ok³adka i nazwisko autora. Nastêpnie potencjalni czytelnicy
sprawdzaj¹ cenê, wertuj¹ ksi¹¿kê w poszukiwaniu ilustracji przykuwaj¹cych wzrok, wodz¹ palcem po spisie treœci, lecz, na mi³y Bóg,
nie czytaj¹ wstêpów!”. Zaraz potem nachodz¹ mnie w¹tpliwoœci:
„Przecie¿ wstêpu nie trzeba czytaæ w ksiêgarni. Mo¿na spokojnie
zapoznaæ siê z jego treœci¹ w zaciszu domowym. W tego typu publikacjach, jak W sanacyjnej krainie absurdów, wstêp jest potrzebny.
A czy go ktoœ bêdzie czyta³, czy nie... – to ju¿ nie problem autora”.
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Koñczê z hamletyzowaniem, podejmujê ostateczn¹ decyzjê („Piszê wstêp!”) i coraz bardziej przekonujê siê do m¹droœci zawartej
w... jednym z wa³êsizmów: „Nie chcem, ale muszem”. „No wiêc có¿
z tego” – strofujê siebie w myœlach – „¿e postawi³eœ ostatni¹ kropkê
w ostatnim, szesnastym rozdziale, skoro nie zrobi³eœ jeszcze czegoœ,
co staro¿ytni Rzymianie okreœlali jako: Ultimam manum imponere”.
W dos³ownym t³umaczeniu ów zwrot znaczy³: „Przy³o¿yæ ostatni¹
rêkê”. Wobec tego „nie chcem, ale muszem przy³o¿yæ rêkê po raz
ostatni”, czyli muszê wprowadziæ do mojego dzie³a – przed wypuszczeniem go w œwiat – ostanie poprawki: coœ trzeba wyci¹æ, coœ poprawiæ, a coœ dopisaæ. Czujê rozpieraj¹c¹ mnie dumê, poniewa¿ dokona³em twórczej syntezy: uda³o mi siê po³¹czyæ wodê (wa³êsizm)
z ogniem (rzymsk¹ sentencj¹).

* * *

Co sk³oni³o mnie do tego, by po raz trzeci w ci¹gu ostatnich
trzech lat zaostrzyæ pióro, a w zasadzie dok³adniej rzecz ujmuj¹c
– odkurzyæ klawiaturê laptopa? S¹dzê, ¿e niebagateln¹ rolê
odegra³o tu ¿yczliwe zainteresowanie Czarn¹ ksiêg¹ sanacji
(PROHIBITA, 2017 r.) zarówno ze strony publicystów (np. Stanis³awa Michalkiewicza, Jana Piñskiego), jak i – co by³o dla mnie kompletnym zaskoczeniem, gdy¿ ksi¹¿ka nie mia³a charakteru publikacji popularnonaukowej czy naukowej – œwiata nauki (np. opinia
dra Wojciecha J. Muszyñskiego, redaktora naczelnego czasopisma
„Glaukopis”). Oczywiœcie takie opinie s¹ wyj¹tkiem, poniewa¿ wiêkszoœæ naszych publicystów, koryfeuszy, luminarzy bierze udzia³
w nieustaj¹cym, permanentnym festiwalu (szczególnie przybiera~8~

Wstêp

j¹cym na sile w³aœnie teraz, w setn¹ rocznicê odzyskania niepodleg³oœci) piania hymnów pochwalnych na czeœæ sanacji. Jedni robi¹
to, poniewa¿ f aktycznie wierz¹ w zalety sanacyjnych rz¹dów.
Drudzy zaœ – a pewnie tych jest wiêcej – wychwalaj¹ i bêd¹ wychwalaæ Pi³sudskiego i sanacjê w obawie przed utrat¹ stanowisk,
uczelnianych synekur, redaktorskich sto³ków, rz¹dowych dotacji czy
unijnych grantów na badania. I jedni i drudzy s¹ impregnowani na
f akty, na prawdê; i jedni i drudzy bêd¹ piaæ te swoje hymny pochwalne – o „rozwoju motoryzacji w latach 30.”, o „dynamicznym
rozwoju gospodarki za sanacji”, o „genialnym Pi³sudskim” – a¿ do
zachrypniêcia. W efekcie zalewa „nam Polskê nowy potop, nie
szwedzki wprawdzie, lecz rodzimy, frazesu, szablonu, go³os³owia,
s³owolejstwa, bana³u, glajchszaltungu myœlowego. Leje siê tego
cz³owiekowi zewsz¹d, lepko, cuchn¹co, powy¿ej uszu i za ko³nierz.
Ton¹ nam w tym potopie sprawy wielkie, zagadnienia historycznej
skali, w prze³omowych naprawdê latach”. Któ¿ napisa³ te s³owa?
Kto mia³ odwagê? Mo¿e to któryœ z naszych odwa¿nych „niezale¿nych publicystów” czy historyków ¿yj¹cych na pañstwowym garnuszku? A sk¹d! Autorem tych s³ów by³ znakomity przedwojenny
publicysta, Ksawery Pruszyñski (Zagoñczyk publicystyki polskiej
„Ilustrowany Kurier Codzienny”, nr 7 z 7 stycznia 1939 r.). Napisa³
je jeszcze w trakcie trwania karnawa³u mocarstwowej Polski, na
osiem miesiêcy przed jej upadkiem...
Kiedy powiedzia³em jednej znajomej jaki tytu³ bêdzie nosi³a
moja nowa ksi¹¿ka, us³ysza³em w odpowiedzi: „O, to œwietnie, bo
bêdzie mo¿na siê poœmiaæ z jakichœ biurokratycznych absurdów”.
Muszê przyznaæ, ¿e skrzywi³em siê w tym momencie, i to z dwóch
powodów. Po pierwsze dlatego, ¿e absurdy niekoniecznie musz¹ byæ
œmieszne, choæ faktycznie na ogó³ kojarz¹ siê z czymœ, co mo¿e wywo³aæ uœmiech na twarzy – przynajmniej uœmiech niedowierzania.
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