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  Rok. 2013 zaczął się dobrze. Mó-
wiąc to, mam na myśli kilka pierw-
szych dni nowego roku. Bo potem 
wszystko zaczęło robić się jakieś po-
kręcone, pogubione, porozrzucane i 
popieprzone. Rodak,  którego czasem
spotykam na ulicy – człowiek nie-
słychanie rozległych zainteresowań, 
który potrafi nawet wyjaśnić, dlacze-
go zapowiadany przez Majów koniec 
świata nie nastąpił (co mocno mnie 
rozczarowało) – kiedy wspomniałem 
o tym pokręceniu, wytłumaczył mi, 
że to przez wybuchy na Słońcu.
 Nie mam powodu, żeby mu nie wie-
rzyć, nie znam się na astronomii. Za-
stanawiam się tylko, czy te wybuchy 
są zawsze w styczniu. Bo rok temu 
było tak samo, i dwa lata też, i chyba 
trzy...
  Chociaż w pozostałych miesiącach 
roku też jakby wybuchało.
  Po przeanalizowaniu tych wybu-
chów doszedłem do wniosku, że ich 
przyczyna nie znajduje się jednak na 
Słońcu, ale tu – na planecie po której 
stąpamy..
  Stan wybuchowy wywołuje we 
mnie na przykład uzurpowanie so-
bie przez niektórych tutejszych Po-
laków prawa do chamstwa, które ja-
koby daje im posiadanie komputera. 
Cham jest przekonany, że to, co mu 
dudni w głowie, to są takie rewalacje, 
że koniecznie musi się nimi podzielić 
z kim się da. Układa więc (kopiuje, 
podkrada) zbiorową listę adresów 
mailowych i raz po raz rozsyła te 
swoje głupoty, nie dbając o to, że nie 
wchodzi się do czyjegoś domu bez 
zaproszenia, a już tym bardziej nie 
wrzuca się tam śmieci. To jest istna 
plaga; przepadnie jeden nawiedzony 
matoł – zaraz się zjawia następny.
  Dwa razy rzuciłem okiem na prze-
syłki tego aktualnego... Otóż, mój ty 
biedny człowieku, jest mi najzupeł-
niej obojętne, którego polityka chcesz 
całować w dupę i co myślisz o Żydach 
– świat się nie zawali od twojej głu-
poty. Wkurza mnie jedynie to, że 
bez zaproszenia włazisz mi przez 
komputer do mojego domu.
 I jednocześnie czuję jakąś taką litość 
– rozumiem to bycie chamem na 
oślep. To przemożna chęć zaistnie-
nia, wyzbycia się samotności, poka-
zania się, bycia kimś, do tego przy-
wodzi. A gdy nie stać na naukę,  na
pracę nad sobą - próbuje się epato-
wać tym, co się ma, czyli głupotą.

  Po kilku dniach wznoszenia komina 
pan Wiesiek schodzi z dachu. Patrzy 
do góry z lewej strony, patrzy z pra-
wej, wychodzi na ulicê, by zerkn¹æ 
z dalszej perspektywy. NajwyraŸniej 
jest dumny ze swojego dzie³a. Chc¹c 
podkreœliæ jego wyj¹tkowoœæ mówi, 
¿e to jeszcze nic, ¿e bêdzie naprawdê 
super, gdy siê wierzch oblachuje, za-
³o¿y kratki wentylacyjne, fugi popra-
wi. 
  Stoi komin wysoko niczym kolumna 
dorycka lub obelisk ze œwi¹tyni Amo-
na. Radoœæ kreacji. Któ¿ jej nie zazna³.  
Pan Wiesiek jest z siebie zadowolony, 
bez ma³a szczêœliwy. - No i jak, mo¿e 
byæ? – aprobaty siê doprasza.  Niestety 
krótkie jego szczêœcie. Po zainkaso-
waniu zap³aty utonie wraz ze swoim 
imieniem w morzu „dokonañ cz³o-
wieka”, oceanie „dzie³ r¹k ludzkich”, 
otch³ani „twórców anonimowych”, 
zaœ pod dzie³em-kominem podpiszê 
siê ja. To bêdzie „mój” komin, jak 
zreszt¹ ca³y dom. Bo czy  to nie ja „siê 
budujê” Czy to nie ja dom „stawiam”?  
Czy¿ to nie ja, kupiwszy szeœæ koni, 
ubijam drogi kopytami? (Goethe).
  Utrata indywidualnoœci rozumianej 
jako sfera uzewnêtrznienia (obiekty-
wizacji) nastêpuje w akcie kupna-
sprzeda¿y okreœlanym s³usznie jako 
„praktyka wyobcowania”. Nie wszys-
cy jednak chc¹  pokornie akceptowaæ 
ograbianie z autorstwa, nawet po za-
inkasowaniu zap³aty. Kiedyœ obk³a-
da³em kamieniem ozdobnym elewa-
cjê domu w Aninie. Po skoñczonej 
robocie, dumny ze swojego dzie³a jak 
pan Wiesiek, nie mog³em pogodziæ 
siê z myœl¹, ¿e za chwilê do³¹czê do 
„¿o³nierzy nieznanych”, wlaz³em wiêc 
na rusztowanie i wyry³em podpis na 
jednym z kamieni pod gzymsem.  Ze-
cerzy podobnie zamieszczaj¹ swoje 
nazwiska lub inicja³y na grzbietach 
zszywek – komu siê rozlecia³a ksi¹¿ka, 
z pewnoœci¹ je widzia³ – aby w ten 
sposób podkreœliæ swój udzia³ w uczy-
nieniu z ksi¹¿ki faktu spo³ecznego. A 
gdzie papiernicy, drukarze, ksiêgarze? 
  W miarê uczciwie dzieje siê w sztu-
ce – malarz sprzedaj¹c obraz pozbywa 
siê w³asnego tworu, lecz kupuj¹cy nie 
oœmieli siê powiedzieæ, ¿e namalowa³ 
obraz, jak mówi po skoñczonej robo-
cie malarza pokojowego: pomalowa-
³em mieszkanie, czy zleciwszy uszy-
cie garnituru: w³aœnie szyjê sobie gar-
nitur. Artysta jak widaæ jest uprzywi-
lejowany pod tym wzglêdem. „Ipse
fecit” – sam zrobi³ – zamieszcza³ kie-
dyœ obok podpisu. S³usznie, skoro sam
zrobi³em, muszê siê podpisaæ. W rzeŸ-
bie sytuacja bywa bardziej z³o¿ona. 
Wielkie pracownie przypominaj¹ nie-
kiedy hale produkcyjne, w których lu-
dzie stawiaj¹ rusztowania, odlewaj¹, 
spawaj¹, kuj¹, pi³uj¹ i wierc¹, ale je-
dynym twórc¹ rzeŸby pozostaje dla 
œwiata projektant-rzeŸbiarz. Wiem od 
Renesa, autora wielu pomników, m.in. 
pomnika kardyna³a Wyszyñskiego na 
Krakowskim Przedmieœciu, ¿e „solid-
nie siê ch³opaki napracowa³y”. Dzie-
si¹ta muza wygl¹da na najbardziej 
sprawiedliw¹ pod tym wzglêdem, o 
czym œwiadczy niekoñcz¹ca siê lista 
nazwisk pod dzie³em filmowym.
 W œredniowieczu, kiedy trudno by³o 
wytyczyæ granicê pomiêdzy rzemieœl-
nikiem i artyst¹, w warunkach domi-

nacji pracy zindywidualizowanej – 
wiadomo by³o, kto wykona³ beczkê, 
tarczê, ko³o, zbrojê czy topór – by³o 
czymœ oczywistym podpisywanie siê 
wszystkich wykonawców równie¿ pod 
wielkimi dzie³ami pracy zbiorowej. Do 
dziœ siê zachowa³y wyryte w ceg³ach 
nazwiska robotników, majstrów i ich 
wizerunki w wielu katedrach Europy.    
  W dawnych despotiach „podpisywa³ 
siê” w³adca, zagarniaj¹c si³¹ cudz¹ 
indywidualnoœæ: piramida Cheopsa, 
ogrody Semiramidy, wa³ Hadriana, ³uk 
Tytusa, termy Karakalli. Rzecz godna 
zastanowienia czy i na ile chrzczenie 
obecnie imionami bo¿yszczy wielkich 
spo³ecznych dzie³ kryje w sobie zabór 
i przemoc. „Lud koreañski ukochane-
mu Kimowi-któremuœ-tam” na niemal 
wszystkich budowlach i „Komuœ Tam 
Rodacy” brzmi¹ nie mniej podejrzanie 
ni¿ „Lud rzymski boskiemu Tytuso-
wi”. Indywidualnoœæ, która w ten spo- 
sób reprezentuje nieskoñczon¹ iloœæ 
indywidualnoœci, rozrasta siê do gra-
nic boskoœci, od której pojedynczego 
cz³owieka dzieli dystans nieskoñczo-
ny. Nie powinno nas zwodziæ za-
pewnienie poddanych, ¿e z potrzeby 
serca i w³asnej woli funduj¹, wszak 

Adam Lizakowski

Ojczyzna

kanapka Mc Donalda z uszami Micky Mouse
czy z wierzbami i fortepianem Szopena -
czarn¹ skrzynk¹ pe³n¹ insuacyjnych b³êdów
albo sardynka w oliwie raz siê wyœlizgnie 
i ju¿ jej nie z³apiesz, postrzelony wiatr
wyje ze œmiechu opowiada lekkostrawne
odsma¿ane dowcipy o Polakach 
a ci skacz¹ na ³eb na szyjê w przesz³oœæ
w poszukiwaniu w³asnych zielonych korzeni
pó³ ugotowana metafora narzeczonego Krysi
z Irlandii smakuje jak niedogotowany kartofel
rozmawiaj¹ o ojczyznie w bardzo inteligentny
sposób segreguj¹ uczonych, artystów, poetów
jak ogórki do s³oików, ich twarze wyciête 
ze s³oneczników uœmiechaj¹ siê do sernika
tak ojczyzna to s³odkie s³owo, przez grzecznoœæ
nigdy siê nie zapyta co dla niej zrobi³eœ?
Uszy rodaków s¹ pod³¹czone na chybi³ trafi³
do answer machine a z niej p³ynie tylko jedna
melodia Strawberry Fields ale truskawkami
nie narkarmisz or³a - symbol ojczyzny 
potrzeba pieni¹¿ków i porcelanowych
œwinek, którymi ¿yczliwa rêka je nakarmi
a nie country pigs co nosz¹ buty
z krokodyla skóry i jedz¹ wysokie sto³ki i ³apówki.

potrzeba serca i w³asna wola równie¿ 
musz¹ byæ ufundowane.    
  Zapyta³em pana Wieœka, czy chcia³-
by, abym powiesi³ na frontonie domu 
tablicê z nazwiskami budowniczych 

– jego i Staœka Karwata – zaœmia³ siê 
z niedowierzaniem, g³ow¹ pokrêci³, 
jeszcze raz siê zaœmia³, znowu g³o-
w¹ pokrêci³ i powiedzia³ skromnie: 
- Czemu nie? Fajnie by by³o, nie?     

ANDRZEJ KWIATEK

Sam wykona³


