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  Poniższy obrazek pochodzi z dash-
board internetowego (blogspot.com) 
wydania gazety „Aha!”. Ilustruje on 
dane o ilości czytelników w różnych
krajach świata w okresie 5 -11 kwiet-
nia. Najciemniej zabarwiony obszar
to kraj, w którym było ich najwięcej.

  Rosjanie zaglądają na strony „Aha!” 
od dawna, ale dotąd było to średnio 
40-50 wejść miesięcznie. Tym razem
– mniej więcej dziesięć dni po uka-
zaniu się marcowego numeru gazety,
gdy liczba będących zawsze w czo-
łówce odbiorców w Kanadzie, Pol-
sce i USA zaczęła spadać – nastąpiło
coś zaskakującego: każdego dnia po-
nad sto odbiorców w Rosji więcej. 
Najpierw sto czterdzieści parę, naza-
jutrz ponad 280, 420, 540... Następ-
ny tydziej jeszcze więcej! I jeszcze...
Mogę z całą pewnością powiedzieć, 
że nie są to przypadkowe wejścia 
ludzi błądzących po Internecie. Tak 
samo jak widząc, że przed kolejnym 
„Aha!” na wordpress.com pojawia 
się kilkoro visitors z Kanady dziennie
i każdy z nich zagląda na jedną tylko 
stronę – domyślam się łatwo, że są to
„czytelnicy” miejscowi, zaintereso-
wani wyłącznie ostatnią stroną.
   Podzieliłem się swoim zaskocze-
niem tą rosyjską inwazją z Olgą Med- 
vedevą-Nathoo – osobą wielkiej mąd-
rości i wspaniale stąpającą po ziemi
– podczas krótkiej z nią rozmowy. 
Powiedziała najpierw, że musi tu cho-
dzić o Moskwę i Petersburg – inte-
lektualne centra Rosji – a następnie 
dodała, że zawsze, gdy czas nastaje 
tam niedobry, Rosjanie zwracają się 
niejako naturalnie w stronę Polski. 
„Мы связаны, Агнешка, давно одной 
судьбою…” 
  Nie ma co, podoba mi się hipoteza 
o zwracaniu się braci Słowian w stro-
nę Polski w wydaniu redagowanej 
w Kanadzie gazety „Aha!”. Kto wie,
Rosja to w końcu wielki kraj; kilka 
tysięcy żyjących tam mądrych ludzi,
znających język polski, nie byłoby 
niczym zaskakującym. Tak jak nie 
byłoby żadnym cudem znalezienie
kilkudziesięcioro mądrych Polaków
w Metro Vancouver.  
   Im wszystkim dedykuję to „Aha!”.

  Ta zbieżność negatywnej oceny obec-
nego kształtu Polski (jej członkostwa 
w Unii Europejskiej) przez „czerwoną 
gazetę” i „prawdziwych Polaków” nie
jest przypadkowa, świadczy, że nie-
którzy – wielu – do końca życia nie 
wyzwolą się od peerelowskiej indok-
trynacji. To jest ten sam peerelowski
(gazetowo-telewizyjno-propagando-
wo-zebraniowy) język, ta sama głębo-
ka niechęć do indywidualizmu, połą-
czona z pożądaniem zebrań i masó-
wek. Wolność? Demokracja? Nie ma-
ją o tym najmniejszego pojęcia. Od
wolności uciekają, a demokrację rozu-
mieją jedynie jako należne im prawo
do kłapania dziobem.
  Ponure to. Dlatego tak zauważam 
– chcę zauważać – jasne momenty 
tworzone przez jasnych ludzi. 
   Oto dziewczyna po wyjściu z auto-
busu nie może sobie poradzić ze zdję-
ciem roweru ze stelażu i pasażerowie,
łącznie z kierowcą, rzucają się do po-
mocy... Manifestacja wzajemnej sym-
patii – uśmiechanie się do świata i 
uśmiech świata.
 Wystawa Marka Stroemicha w Sun-
set Terrace to z założenia happening 
– albo może performance, albo coś 
pomiędzy – pod tytułem The Ultima-
te Dance Class. W jej drukowanym 
programie artysta przedstawia się jako 
nauczyciel tańca z Europy („a 100% 

certified dance instructor from Euro-
pe”), który od ponad 30 lat uczy tań-
ca ludzi w każdym wieku. Czarodziej 
Marek obiecuje każdemu uczestniko-
wi jego dance class wyzwolenie w tań-
cu ze społecznych okowów i bycia 
capitalist piggy, łykającą wszystko,
czym karmią ją politycy. Taniec po-
zwoli pozbyć się banalnych ruchów
codzienności, a także wszczepionych 

nam w mózg przy urodzeniu, sterują-
cych nami czipsów. Kiedy uwolnisz 
umysł – uwolnione zostanie też twoje 
serce, odnajdziesz rozumienie czasu,
życia, miłości... Za możliwość tej cu-
downej przemiany – pisze na zakoń-
czenie artysta – ludzie w Europie go-
towi są płacić 500 euro („that is over 
700$ CAN”), ale w Vancouver lekcje 
Marka kosztowały jedynie „five easy 

payments of 0,99¢” (z tym, że te pięć 
99-centowych wpłat należało uiścić 
jednorazowo, dodając do nich jeszcze 
pięć centów inconvenience/transaction 
fee).Tym bardziej więc szkoda wielka, 
że Polacy w tych stronach z tej okazji 
nie skorzystali i w związku z tym nadal 
będzie jak było i jest.

zdjęcia Tomasz Przystupa

 Widzimy, jeśli spojrzymy na sprawę 
z punktu widzenia podziału pracy, że 
„reprezentacja dziedziny” może być 
bardziej lub mniej znacząca. Więcej 
znaczy jeden piekarz niż drugi, więcej 
jeden sołtys niż pięciu innych sołty-
sów, dla okolicznej i szerszej społecz-
ności ma się rozumieć. Wybitnym oraz 
szczególnie zasłużonym przedstawi-
cielom różnych dziedzin stawiamy po- 
mniki w dowód wdzięczności i pamię-
ci. Ale czy rzeczywiście? Czy widział 
kto pomnik konkretnego wybitnego 
kominiarza? Czy widziano w świecie 
pomnik konkretnego zasłużonego sze-
wca? Albo krawca? Piekarza? Rzeźni-
ka? Dozorcy? O sprzątaczce, pucybu-
cie i pomywaczu nawet nie wspom-
nę. Owszem można się natknąć na po-
mnik jakby tego rodzaju – kloszarda 
w Gorzowie Wielkopolskim, niejakie-
go pana Wnuka – lecz jest on jedynie
potwierdzającą regułę kroplą w morzu. 
A przy tym kroplą wątpliwą. W peere-
lu podobnym wyjątkiem był Wincen-
ty Pstrowski, którego statua stoi do dziś 
w Zabrzu. Lecz czy został on uhono-
rowany za wybitne reprezentowanie 
swego zawodu? Watpliwe. Istota „klo-
szardowania” nie polega przecież na 
„byciu pogodnym kawalarzem” czy 
„prześmiewcą absurdów PRL-u”, jak 
się charakteryzuje i wychwala zalety 
pana Wnuka, nie jest zatem oczywiste, 
czy jego pomnik jest tak naprawdę po-
mnikiem kloszarda. Podobnie rzecz 
się ma z socjalistycznymi przodowni-
kami pracy: nie za bycie wybitnymi 
górnikami zostali oni wyniesieni po-
nad innych (wybitny górnik to prze-
cież cały zespół przymiotów i właści-
wości, wśród których ilość wydobyte-
go węgla nie musi być najistotniejsza),
lecz za właściwość, która były najważ-
niejsza dla ówczesnej propagandy. 

  Z drugiej strony istnieje bardzo dużo 
pomników upamiętniających zawody, 
przedstawiających szewców, kraw-
ców, rolników, stażaków, kominiarzy 
itd. jako takich – w ogóle. Jest więc 
pomnik siewcy w Poznaniu, pomnik 
krawca na Manhattanie, szewca w Ka-
zimierzu Biskupim, kominiarza w Kłaj-
pedzie na Litwie, rybaka w Darłowie, 
strażaka w Chmielniku. Ten ostatni jest 
dyskusyjny, gdyż został poświęcony 
strażakom za walkę „o wyzwolenie 
narodowe i społeczne”. Podobnie Ki-
lińskiego nie jako szewca wynieśli na 
piedestał rodacy.
  A teraz uwaga: wśród pomników-
-symboli nie sposób spotkać takich, 
które głosiłyby chwałę przedstawicieli 
niezwykle doniosłych z punktu wi-
dzenia społecznego dziedzin, jako że
reprezentujących ducha, władzę i bo-
gactwo. Nie ma pomnika papieża czy
biskupa jako takiego, ani księdza; nie 
ma pomnika poety, naukowca, pisa-
rza, dziennikarza, filozofa („Myśliciel”
Rodina jest raczej rzeźbą człowieka 
zamyślonego, zasępionego, tęskniące-
go, ewentualnie modlącego się. Myś-
lenie-filozofowanie nie polega prze-
cież na podpieraniu brody pięścią, 
marszczeniu brwi, mrużeniu oczu i 
wlepianiu ich w ziemię); nie ma po-
mnika wodza, króla, prezydenta, bur-
mistrza, sołtysa; nie uświadczysz na
cokołach biznesmena, bankiera, prze-
mysłowca.
   Rzecz się ma więc tak, że jednymi
pomnikami honorujemy rozmaite fa-
chy społecznie użyteczne, nie hono-
rując wybitnych przedstawicieli tych 
fachów, z kolei inne posągi poświę-
camy konkretnym osobom, nie gło-
sząc w takiej samej formie chwały 
dziedzin, które osoby te reprezentują. 
Owszem tworzone są ich alegorie, 

głównie w malarstwie, lecz nieko-
niecznie pod postacią ludzi. Muzy sta-
rożytne jako opiekunki nauk i sztuk 
wszelkich miały wprawdzie kształty 
ludzkie, jednak nie były ludźmi – były 
boginiami.    
  I tu wpadamy na trop odpowiedzi 
na pytanie o przyczyny zjawiska oraz 
pytanie o przyczyny własnego zdzi-
wienia. Wydaje się, że prowadzi on 
ku boskości jednych ról społecznych 
i przyziemności innych, by nie powie-
dzieć – diabelskości. Boskość zaś wy-
nika z wolności. Tam gdzie jest wol-
ność, tam indywidualność, jedyność, 
niepowtarzalność, gdzie jej brak, tam 
masa, tłum, anonimowość, zastępo-
walność, podległość. Stąd pomniki 
papieża Jana Pawła II z jednej strony 
oraz pomnik kucharza jako takiego 
z drugiej.
  Zaś przyczyny zdziwienia, jeśli ktoś 

jak ja się zdziwi, tkwią w rosnącym 
spreciwie wobec takiego stanu rze-
czy, a więc w pretensjach do bycia 
wolnym. Jeśli przyszło nam do głowy 
stawianie pomnika panu Sobczykowi 
z Podkonic, jako wyśmienitemu pie-
karzowi, to znaczy, że zapragnęliśmy 
poszerzenia obszaru wolności. W jej 
granicach człowiek się samorealizuje 
jako konkretna, niepowtarzalna jedno-
stka, której działanie wypływa z niej 
samej, mówiąc inaczej, to on, jedyny 
w swoim rodzaju, bo wolny, pisze 
wiersze, filozofuje, duszpasterzy, pa-
nuje. Poza tymi granicami  rozpościera 
się kraina  konieczności, gdzie zawody 
„tworzą” ludzi, a nie ludzie zawody, 
w której nie wybieramy, lecz jesteśmy 
wybierani, choćby nam się wydawa-
ło, że od dziecka pragnęliśmy zostać 
piekarzami.  
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