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    Miasto zachodzącego słońca

Słonce zachodzi nad Zinc. Zaprzysiężenie zostało złożone, padł też salut Bellamy’ego i okrzyk white Power! 
Uczestnicy zjazdu zbierają się ponownie, by dopełnić rytuału, odprawianego w USA już od bardzo dawna. 
Między asfaltowym niebem a przypominającą mgłę ziemią, unoszą się demony historii. W nieskazitelnie 
białych togach i szpiczastych czapkach pojawiają się niczym duchy, by podpalić krzyż i potwierdzić swoją 
przynależność do grupy o nazwie Ku Klux Klan.

Choć dla większości Europejczyków Ku Klux Klan jest jedynie reliktem przeszłości, na południu USA to 
wciąż legalnie działająca organizacja. Zrzeszająca osoby o podobnych poglądach i wartościach, a także ży-
wiących te same obawy wobec przyszłości kraju i ich rodzin. Oczywiście doskonale „zdają sobie” sprawę, kto 
jest przyczyną ich obaw, czyli: Afroamerykanie, Latynosi, Żydzi, katolicy i komuniści. Członkowie Ku Klux 
Klanu postanowili więc stworzyć mały, nieco bezpieczniejszy świat w mieście Harrison, gdzie zdecydowana 
większość mieszkańców jest biała. Pojawienie się w tym miejscu reporterki Katarzyny Surmiak-Domańskiej 
zaowocowało nie tylko przybliżeniem historii i obrazu sympatyków organizacji. Autorka pokazała również 
współczesny Ku Klux Klan, który - choć zachował  swoją nazwę i tradycję   niemal całkowicie zmienił sposoby 
działania i zrzeszania członków. W porównaniu ze swoimi poprzednikami, stał się także bardziej komercyj-
ny.  Nie zmieniły się za to poglądy zwolenników Thomasa Roba. Przeświadczenie o wyższości wywodzącej 
się z narodu wybranego rasy aryjskiej, czy uznanie Słowian za jedno z zaginionych plemion Izraela, choć 
niedorzeczne, okazuje się wciąż być atrakcyjne, zarówno dla spokojnych  pań domu, jak i dla powracających 
z wojny żołnierzy piechoty morskiej.

Ku Klux Klan. Tu mieszka miłość to doskonała opowieść o historii i rozwoju organizacji, opatrzona sporą 
dawką ironicznego komentarza. O niepowtarzalności książki Katarzyny Surmiak-Domańskiej stanowi nie tylko 
wyjątkowy styl, ale też  zmysł reporterski, zdobyty dzięki wieloletniej praktyce. Tę znakomitą książkę można 
polecić każdemu, kto chciałby zetknąć się z poważną problematyką podaną  w przystępnej formie.
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