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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.

Konsulat Generalny RP, Grupa Epizod i Heritage Commitee
zapraszają do konsulatu na

POŻEGNANIE Z FORTEPIANEM PADEREWSKIEGO
15 marca o godz. 16.00

Gościem spotkania będzie Marek Żebrowski - pianista, kompozytor,
rektor Polish Music Centre w University of Southern California,

Thornton School of Music, 
dyrektor artystyczny Festiwalu Paderewskiego w Paso Robles.

Polskie Towarzystwo Zgoda
poszukuje kandydata/kandydatkę do pracy na stanowisku

KIEROWNIKA BIURA

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego
z podaniem historii pracy w dziale administracyjnym 

na adres PT Zgoda lub faksem (604-874-8620) 
bądź e-mailem: office@polishcommunitycentre.com

Po dodatkowe informacje proszę dzwonić: 778-387-8620

  Otacza mnie niezliczona iloœæ rzeczy: 
ksi¹¿ki, fili¿anki i spodeczki, o³ówki, 
zegarki, bibeloty, zeszyty, suszone
kwiaty, d³ugopisy, zapa³ki, p³yty, bu-
telki, widelce, buty, no¿yczki... Nie-
które z nich s¹ niepowtarzalne, poje-
dyncze, ró¿ni¹ siê od siebie nawzajem 
i przy tym daj¹ siê dobrze poznaæ. S¹ 
jak starzy, dobrzy przyjaciele. Inne 
przeciwnie – wielokrotne, podobne do 
innych egzemplarzy, wystêpuj¹ du-
¿ymi grupami i gdyby mia³y ochotê, 
mog³yby mnie osaczyæ. Przypomina-
j¹ tajne stowarzyszenie, które skrywa
jakiœ sekret – raczej niebezpieczny, 
raczej mroczny. Najbardziej niepoko-
j¹c¹ tajemnicê ma Towarzystwo Rze-
czy Jednorazowych. Nale¿¹ do niego 
jednorazowe widelce, chusteczki, d³u-
gopisy, butelki, rêkawiczki, strzykaw-
ki. Ta tajemnica dotyczy ¿ycia, a ra-
czej tego, co dzieje siê potem.

MA£GORZATA KUBIAK

  Istot¹ jednorazowoœci jest to, ¿e jed-
nokrotne wykorzystanie rzeczy ca³-
kiem zmienia jej charakter. Chustecz-
ka jednorazowa staje siê nieuchronnie
„zu¿yt¹ chusteczk¹”, a nawet je¿eli 
ktoœ spróbuje jej u¿yæ po raz drugi –
nie bêdzie ju¿ „chusteczk¹ jednorazo-
w¹”. Wydaje mi siê niemo¿liwe to, 
¿e zmiana ta mia³aby dotyczyæ tylko
nazwy. Zmienia siê sposób, w jaki 
patrzê na rzecz, zmienia siê jej cha-
rakter, znika mo¿liwoœæ zastosowa-

nia. Z punktu widzenia rzeczy mo¿e 
to oznaczaæ ca³kiem inny œwiat. Za-
miast bycia-jakoœ pojawia siê bycie-
w-inny-sposób, rzecz przechodzi do 
œwiata rzeczy zu¿ytych – na wysypis-
ko bycia. Wype³nienie swojego prze-
znaczenia oznacza przekroczenie gra-
nicy miêdzy dwoma rodzajami bycia,
przy czym rzeczy jednorazowe prze-
chodz¹ raczej do œwiata plugawego i 
nieprzyjemnego.
  Mam nieodparte wra¿enie, ¿e ¿ycie 
jest jednorazowe w podobny sposób, 
jak butelki plastikowe, papierowe 
chusteczki i d³ugopisy. Nie da siê za-
przeczyæ, ¿e mo¿na je wykorzystaæ 
tylko raz i ¿e kiedy ju¿ zostanie wy-
korzystane, nie mo¿e byæ postrzega-
ne tak samo. Nie gra roli to, czym tak 
w³aœciwie jest. Myœlê, ¿e niezale¿nie 
od stanowiska, zakoñczenie ¿ycia 
wi¹¿e siê z przejœciem w jakiœ stan 
inny, nieznany, taki, który ca³kowicie 
zmienia po³o¿enie ¿yj¹cego. Banalne? 
A zatem co jest poza t¹ granic¹? 
Œmieræ? Nie. Œmieræ jest jednokrotna, 
mo¿na powiedzieæ, ¿e nast¹pi³a, ale 
trudno powiedzieæ, ¿e trwa, wiêc mo-
¿e stanowiæ granicê, ale nie to, co jest 
za ni¹. ¯eby nie baæ siê tego, co jest 
potem, ludzie wierz¹ w Niebo, rein-
karnacjê, ale co siê stanie z ¿yciem, 
je¿eli to nie a¿ wiara, ale tylko wiara?
Swidrygaj³ow wyobra¿a³ sobie wiecz-
noœæ jako ciasny pokój pe³en paj¹-
ków, a ja bojê siê, ¿e zamiast Nieba 
czeka nas jakiœ stan inny, nie pozna-
ny, niebezpieczny, coœ. Coœ podobne-
go do wysypiska bycia, widelcowe 
piek³o.
 Wizja wysypiska bycia jest na tyle 
przera¿aj¹ca, ¿e sk³ania do pe³nego, 
dok³adnego wykorzystania ¿ycia do 
tego, do czego ono s³u¿y (do czego? 
– jest kwesti¹ osobist¹). Wyrzucenie 
paczki nie zu¿ytych chusteczek jedno-
razowych jest wyrazem marnotrawst-
wa, a upychanie ¿ycia gdzieœ po k¹-
tach istnienia, koñczenie go zanim 
zostanie wykorzystane, jest posuniê-
ciem nie do od¿a³owania. Wyrzu-
canie rzeczy jednorazowych jest jak 
przekraczanie niewyraŸnej granicy 
miêdzy dwoma rodzajami bycia... 
Dlatego wolê trwa³e rzeczy. Nie przy-
pominaj¹ o groŸnym, widelcowym 
piekle.

 

Widelcowe piekło


