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Aryzacja bohatera literackiego
PAWE£ DUNIN-W¥SOWICZ
W „Rzeczpospolitej” (a dok³adniej „Plusie Minusie”) 14 maja 2005
zdarzy³ siê przypadek, który wart jest odrobiny uwagi. Antoni Libera
omawiaj¹c tam¿e „Wszystkie jêzyki œwiata” Zbigniewa Mentzla poczyni³ w swej laudacji zdumiewaj¹cy passus: „Nawiasem warto wtr¹ciæ, ¿e matka bohatera bynajmniej nie jest ¯ydówk¹, jak dopatruje siê
tego pewien recenzent otumaniony polityczn¹ poprawnoœci¹ spod znaku
Marii Janion. ¯ydem – i to te¿ tylko hipotetycznie – by³ narzeczony matki,
pochowany na cmentarzu kalwiñskim. Niestety, Gorliwi Poprawni, mimo
nazwiska Hintz, nie uda wam siê wrobiæ bohatera choæby w pó³-¯yda”.

C

ó¿ siê dzieje!? Krytyk dostarcza narratorowi powieœci œwiadectwa aryjskiego pochodzenia, w które pow¹tpiewaæ raczy³ inny krytyk? Czy aby wyczyta³ to z ksi¹¿ki?
Zbigniew Mentzel wyposa¿y³ narratora
„Wszystkich jêzyków œwiata” Zbigniewa Hintza w liczne elementy w³asnego ¿yciorysu.
Zw³aszcza tajniki gry na gie³dzie, bêd¹cej g³ównym Ÿród³em utrzymania tak Mentzla jak Hintza pozwoli³y na zbudowanie w „Newsweeku”
interesuj¹cego tekstu, zwracaj¹cego uwagê na
wiarygodnoœæ dzie³a powieœciopisarza. Tak
samo jak alkohol u Pilcha, narkotyki u Pi¹tka,
dom dziecka u Maœlanki, bank u Shutego i pedalstwo u Witkowskiego mia³y staæ siê haczykiem, na którego ³apie siê czytelnika wielkonak³adowej prasy statystycznie zra¿onego do
„czystej” literatury. Tekst reporta¿owy zosta³
uzupe³niony recenzj¹ Piotra Bratkowskiego.
I jak to zauwa¿y³ w majowej „Lampie” w „Krótkim przewodniku po krytykach polskich” Jaros³aw Klejnocki, dla Bratkowskiego pisanie o literaturze jest okazj¹ do pisania o sobie samym.
Tak by³o, gdy wiosn¹ pisa³ o „Rodzinnej historii lêku” Agaty Tuszyñskiej – przypomnia³, ¿e
tak¿e dowiedzia³ siê o ¿ydowskim pochodzeniu swojej matki dopiero jako nastolatek.
Omawiaj¹c niebawem now¹ ksi¹¿kê Mentzla, tak samo jak jego narrator Hintz zaciekawi³ siê szeœcioramienn¹ gwiazd¹
w szparga³ach po zmar³ej matce bohatera
„Wszystkich jêzyków œwiata”. Zada³ wiêc
pytanie – czy tajemnic¹, jak¹ mia³a zdradziæ synowi nie by³o mo¿e w³aœnie ¿ydowskie pochodzenie?
W kraju, którego s³owiañscy mieszkañcy antysemityzm wyssali ponoæ z mlekiem
matki, takie przypuszczenie ma wagê wyroku œmierci. Bratkowski jawi siê zatem
denuncjatorem, gorszym od okupacyjnych
szmalcowników, bo nawet nie szanta¿uj¹cym, lecz otwartym tekstem wysy³aj¹cym
Hintza na urojony Umschagplatz. A przecie¿ on tylko czyta³ powieœæ!
Powieœæ? Czy powieœæ jeszcze istnieje? W sytuacji, gdy wspólny g³os mediów
¿¹da od autorów literatury uwiarygodnionej w³asnym ¿yciem (nieprzypadkowo Antoni Libera by³ chwalony za werystyczne
oddanie klimatu lat 60. warszawskiego
¯oliborza w swej powieœci „Madame”) jakiekolwiek domniemania dotycz¹ce bohatera literackiego okaza³y siê domniemaniami dotycz¹cymi autora. Antoni Libera postanowi³ zatem zrobiæ przys³ugê Mentzlowi i dokonaæ publicznie zdecydowanej

aryzacji Hintza. Tylko gdzie wyczyta³ swoje
rewelacje, których jest tak bardzo pewien? Sk¹d
siê wziê³o s³owo hipotetycznie dotycz¹ce narzeczonego matki Hintza? Hintza czy Mentzla?
Niech siê wreszcie skoñczy ta idiotyczna
praktyka sprzedawania literatury w mediach
poprzez uto¿samianie bohaterów ksi¹¿ek z ich
autorami! W przeciwnym razie ju¿ za chwilê
pojawi¹ siê artyku³y, wed³ug których dowiemy
siê, ¿e Sapkowski jest z pochodzenia elfem
– do jakiego getta zostanie wówczas zes³any
autor sagi o WiedŸminie?
Swoj¹ drog¹, dzieci polskie jeœli nie wysysa³y rasizmu z mlekiem matki, to niew¹tpliwie naby³y go poprzez odpowiednie lektury.
Oto na targu staroci na warszawskim Kole naby³em w ubieg³ym roku za 10 z³ albumik
„Ludy egzotyczne” do wklejania kolorowych
obrazków (w moim ktoœ zebra³ mniej wiêcej
po³owê) do³¹czanych do opakowañ z kaw¹
zbo¿ow¹ produkowan¹ przez W³oc³awsk¹ Fabrykê Surogatów Kawy i Cykorii „Stella” SA.
Publikacja jest niew¹tpliwie przedwojenna,
a dowiedzieæ siê mo¿na z niej wielu interesuj¹cych wiadomoœci o obcych narodach.
A zatem:

„M³ódŸ Afrykañska. U szczepów ¿yj¹cych
z polowania trwa nieraz doœæ d³ugo, zanim uda
siê upolowaæ grubszego zwierza. A gdy siê to
stanie, wówczas murzyni zjadaj¹ olbrzymie iloœci miêsa. St¹d ich czêsto du¿e i zwisaj¹ce brzuchy.
Ma³y ¯ar³ok. Niektóre w³aœciwoœci rasy
ujawniaj¹ siê u murzynów ju¿ w m³odym wieku. Jedn¹ z charakterystycznych jest ob¿arstwo,
wystêpuj¹ce u Kafrów dziedzicznie (...).
Egipski Beduin w Podró¿y. Beduinami zw¹
siê koczuj¹ce plemiona arabskie. Panuj¹ one
na obszarach pustynnych, rzadko zamieszka³ych przez szczepy pasterskie. Beduini odznaczaj¹ siê odwag¹ i dum¹, natomiast ich cech¹
ujemn¹ jest sk³onnoœæ do napadów rabunkowych.”.
Interesuj¹cym przypadkiem jest te¿ po¿yczona mi przez Maæka Sieñczyka (kupi³ j¹
u jakiegoœ bukinisty za z³otówkê) ksi¹¿eczka Ireny Szczepañskiej „Hania mulatka” (Kraków, nak³adem Ksiêgarni Stefana Kamiñskiego 1946). Opowiada ona o losach nieszczêsnej Hani, owocu zwi¹zku Murzyna-portiera hotelowego w niemieckim porcie oraz
Polki. Po œmierci rodziców dzieciê wychowuje siê w polskim sierociñcu. Choæ publikacja wydana zosta³a po wojnie, jest to prawdopodobnie wznowienie – realia wydaj¹ siê
absolutnie przedwojenne. „Haniê mulatkê”
nale¿a³oby w³o¿yæ do szufladki z napisem
„patriotyczny apartheid”. Owszem, potêpiane s¹ przejawy rasizmu, jakich dziecina doznaje. Na ostatniej karcie tej krótkiej powieœci czytamy te¿: „Nie bój siê Haniu, jasna,
choæ czarna dziewczynko. Polska ziemia nie
odtr¹ca prawdziwie kochaj¹cych j¹ dzieci.
IdŸ ufnie w ¿ycie wielkie i potê¿ne, a gdy
zechcesz cichutk¹ œcie¿ynk¹ wspomnienia
wróciæ do przesz³oœci, to w jasnym zastygniêciu dni minionych czekaæ ciê bêdzie tylko dobroæ i przywi¹zanie”. Nie
zmienia to jednak faktu, ¿e zadŸgany
w portowej bójce no¿em ojciec Hani
mia³ wszelkie cechy swej rasy: „niewiele dba³ o ¿onê i córeczkê. Po pracy chodzi³ do piwiarni (...) pija³ piwo ca³ymi
dniami i nocami”. Kiedy zaœ autorka wybiera dla Hani partnera (w domyœle: byæ
mo¿e przysz³ego mê¿a?), jest nim czarnoskóry boy hotelowy z miasta £odzi.
Zdumiewaj¹ce, czemu pisarka nie zapragnê³a, by Hania zaprzyjaŸni³a siê z jakimœ bia³ym ch³opcem?
Skoro lektury powy¿sze nauczy³y
polsk¹ dziatwê rozpoznawaæ wœród bohaterów literackich cechy Murzynów i Mulatów, nie by³oby dziwne, ¿e wychowany
na nich uwa¿ny krytyk nie da³by s³owiañskiego bohatera literackiego o niemieckim
nazwisku wrobiæ w ¿ydowsk¹ matkê. Choæ
nale¿y ubolewaæ, ¿e najwyraŸniej nie uda³o mu siê mimo wszystko zaprowadziæ jej
narzeczonego do bramy i ¯ydem jest ten
tylko hipotetycznie.
Tekst w nieco zmienionej wersji ukaza³
siê w miesiêczniku literackim „Lampa”
nr 6/2005.


