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Dość szerokim echem odbił sie ̨ wyrok sprzed kilku dni, w którym sad̨ na-
kazał prof. Engelking i prof. Grabowskiemu przeproszenie za nieścisłości w
ksiaż̨ce “Dalej jest noc”. Dbanie o prym oraz nieskazitelność polskiej marty-
rologii nie jest czymś nowym, natomiast wyrok ten jest kolejnym świadec-
twem tego, jak PiS skanalizował nastroje społeczne wokół tematów zwiaz̨a-
nych z losem polskich Żydów. A skanalizował je tak, by stworzyć kolejna ̨ ce-
giełke ̨ budujac̨a ̨ hegemonie ̨ kulturowa ̨ majac̨a ̨ im pozwolić na utrzymanie
władzy.

Nie bez powodu od czasu końca II WŚ najwiec̨ej mówiło sie ̨ o obozach, w
których ginel̨i również nie-żydowscy Polacy (gdyż pozwalało to mówić tylko
o ich martyrologii) – zapominajac̨ jednocześnie o obozach w Bełżcu, Sobi-
borze oraz Treblince. Relacje o tym, co Polacy robili Żydom podczas II WŚ
były ukrywane przez dobre kilkadziesiat̨ lat po wojnie, a po tym kiedy prze-
stały już być ukrywane zaczeł̨y być powszechnie w szaleńczy sposób podwa-
żane. Jedna sprawa to wstyd a druga to strach przed odebraniem tego, co
zostało wtedy przejet̨e. Zarówno strach jak i wstyd sa ̨ emocjami, z których
przepracowaniem Polacy maja ̨ problem. Jak pisał A. Leder w swojej ksiaż̨ce
o “prześnionej rewolucji”, pewna cześ̨ć historii XX wieku została przez Pola-
ków wyparta, bad̨ź też potraktowana jako pewnego rodzaju sen.

Do czasu skonfrontowania sie ̨ z ta ̨ zawiła ̨ przeszłościa,̨ krajowa polityka
bed̨zie najskuteczniejsza wtedy, kiedy bed̨zie opierała sie ̨ bardziej na emo-
cjach (w myśl psychologii politycznej) aniżeli na argumentach intelektual-
nych. Do tego czasu nie wyeliminujemy także faszyzmu z przestrzeni pu-
blicznej. Dlaczego tak myśle?̨ Faszyzm mussoliniego wywyższał “bohater-
skie” wartości wojenne, tradycjonalizm oraz mityczna,̨ wielowiekowa ̨ prze-
szłość. Brzmi znajomo? Nagradzał konformizm oraz lojalność. Opowiadał sie ̨
przeciwko koncepcji dobra wspólnego, promujac̨ hiper-indywidualizm (dla-
tego faszyzm i neoliberalizm w wielu miejscach moga ̨ podać sobie rec̨e) i
unieszkodliwiajac̨ wolność mediów. Prawo z kolei działało tylko wtedy, kie-
dy służyło rzad̨zac̨ym.

Zgodnie z tym co pisał włoski marksista Antonio Gramsci (którego prace
zreszta ̨czytał z uznaniem nie kto inny niż idol Kaczyńskiego, Wiktor Orban)
hegemonia ̨było to,w jaki sposób rzad̨zac̨e elity, poprzez kulture ̨masowa ̨ma-
nipulowały postrzeganiemrzeczywistości przez obywateli, tak aby służyło to
ich interesom. Kultura masowa dostarcza gotowy produkt, pozbawiony bez-
stronności czy możliwości interpretacji. Demonizuje tych, których rzad̨zac̨e
elity boja ̨sie ̨najbardziej. Przekształca problemy społeczne oraz gospodarcze
w problemy emocjonalne (polityka oparta na psychologii politycznej).
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Stad̨ próby przekierowania złości na kiepskie warunki pracy oraz zarobki
na strach przed “obcymi” uchodźcami. Próby przekierowania kiepskiej ko-
munikacji mied̨zypokoleniowej na strach przed obca ̨“ideologia ̨gender” czy
“ideologia ̨LGBT”. Próby przekierowania zawodu z porażki (czes̨to uzasadnio-
nej przez wzgled̨y systemowe) na niewystarczajac̨e indywidualne starania
(samonienawiść). Próby przekierowania braku poczucia wspólnotowości na
sztuczna ̨wspólnote ̨ (czasem nazywana ̨wrec̨z “rodzina”̨) korporacyjna.̨

Korporacje działaja ̨ jak mini państwa totalitarne, bed̨ac̨ modelami dla
wiek̨szego państwa totalitarnego. Nie ma w nich miejsca na podważanie
autorytetów czy hierarchii. Najbardziej cenione jest ślepe posłuszeństwo,
pozbawione krytycznego myślenia. W faszyźmie korporacje tak samo
potrzebuja ̨ państwa, jak państwo potrzebuje korporacji. Z tego samego
powodu antyfaszyzm potrzebuje antykapitalizmu. W teorii, dopóki istnieje
demokracja, państwo, w przeciwieństwie do korporacji można próbować
reformować tak, aby działało z wiek̨sza ̨ korzyścia ̨ dla szeroko rozumianego
społeczeństwa (a nie dla zysku nielicznych i wzmacniania nierówności).
Doświadczenia historyczne wskazuja ̨ jednak na to, że próby ucieleśnienia
państwa socjalistycznego w instytucjach państwa kapitalistycznego sa ̨
skazane na porażke,̨ mogac̨ osiag̨nać̨ w najlepszym wypadku jakaś̨ forme ̨
kapitalizmu państwowego. Zostały one zaprojektowane tak, by opierać sie ̨
na konkurencji. Zmiana ludzi, którzy je obsadzaja ̨nie zmieni zasadniczo ich
kierunku.

Dlatego w poprzednim tekście pisałam o koncepcji dwuwładzy – równole-
gle działajac̨ych struktur socjalistycznych, posiadajac̨ych potencjał zastap̨ie-
nia instytucji państwa kapitalistycznego. Pamiet̨ać należy jednak, w kontek-
ściewspomnianej hegemonii kulturowej, że struktury to jedno a świadomość
to drugie. Jeśli nie poznamy naszej historii i naszej kultury i zaakceptujemy
fałszywa ̨ historie ̨ oraz kulture ̨ nam narzucana,̨ nigdy nie pokonamy sił któ-
re nas opresjonuja.̨ Dla mnie antyfaszyzm w działaniu to dwa rodzaje walki
– pierwsza ̨ jest walka o to, aby nie dawać platformy do działania faszyzmu
(bad̨ź aktywne jej odbieranie, gdy już tak sie ̨ stanie). Druga to walka edu-
kacyjna, polegajac̨a na lepszym poznawaniu naszej historii w celu lepszego
zrozumienia zjawisk, które dzieja ̨ sie ̨ teraz. Walka, która zaczyna sie ̨ na po-
ziomie indywidualnym ale musi za nia ̨ iść walka zbiorowa. Edukacja antypo-
gromowa, edukacja antyfaszystowska, walka z dyskryminacja ̨ – to wszystko
jej elementy.
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