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W naszym kraju pomniki zazwyczaj stawia się 
tym zmarłym, którzy byli uznani dobrodzie-
jami dla danej epoki czy miejsca. Z reguły 
owe dobrodziejstwa miały charakter polity-
czny lub militarny, znacznie rzadziej w dzie-
dzinie nauki i sztuki, prawie nigdy na niwie 
gospodarczej. Pomijam motyw religijny sta-
wiania publicznie rzeźb, gdyż pod tym wzglę-
dem jesteśmy wyjątkowo oryginalni, a ja na-
wet w myślach nie chciałbym dotknąć jakich-
kolwiek, a zwłaszcza naszych, polskich uczuć 
religijnych, choć przecież mój osąd miałby 
wyłącznie estetyczny charakter. Ale nie zaw-
sze pamiętamy, że dzieło lepiej wykonywać 
dobrze niż na kolanach. Tu lepiej więc mil-
czeć. Dlatego na pomnikach świeckich do-
minuje wąsaty Marszałek, przebrany w suk-
many Naczelnik powstania, które sam wywo-
łał i przegrał, kilka publicznych podobizn po-
święcono Królowi Janowi III – jeden nawet 
z rodziną oraz nielicznie nierozpoznawalnym 
już generałem – nawet de Gaullowi (wyja-
śnienie dla Czytelników mówiących wyłącz-
nie po angielsku: czyta się „degol”, a był to 
prezydent Francji, mówiący z głowy przemó-
wienia publiczne).Wśród ludzi nauki i sztuki 
kilkakrotnie reprezentowany jest Wielki 
Astronom, batalista dużego formatu z XIX 
wieku (strach przypomnieć, że namalował 
„Hołd Pruski”, choć współcześnie uwiarygod-
nia go „Batory pod Pskowem”). I niewiele 
więcej.

Bilans pomnikowy ostatnich dwudziestu lat 
jest zdecydowanie dodatni: znacznie więcej 
pomników postawiono niż zdemontowano. 
Te ostatnie były oczywiście złą spuścizną 
nienumerowanej Rzeczypospolitej lat 1944-
1989 – wiadomo komunizm, który zniewalał 
także przy pomocy pomników. Na szczęście 
dla środowisk skrajnie prawicowych zacho-
wał się jeden taki pomnik („Czterech Śpią-
cych”), a jego usunięcie będzie dla nich sil-
nym bodźcem integracyjnym.

A kto z epoki III RP zasługuje na pomnik? 
W sensie personalnym nikt z żyjących, bo aby 
ktoś nam przypisał jakieś zasługi trzeba naj-
pierw umrzeć. Być może w ten sposób zosta-
nie wyróżniony prezydent Lech Kaczyński,  
ale będzie to pomnik oprotestowany przez 
drugą część prawicowej i całą lewicową klasę 
polityczną jako „zupełnie niezasłużone wy-
różnienie”, która zapewne będzie chciała ów 
moment szybko zdemontować. Był pomysł, 
aby w dowolnie wybranych ruinach zrestruk-
turyzowanego przemysłu wystawić pomnik 
twórcy naszej radykalnej transformacji eko-
nomicznej, ale cieszy się on dobrym zdro-
wiem, a w dodatku skrytykował obecnego 
ministra finansów, czyli podniósł rękę na naj-
większe autorytety liberalne, przez co stał się 
już tylko „kontrowersyjnym politykiem”.

Mój pomysł na pomnik najlepiej charaktery-

zujący tę epokę jest wręcz oczywisty: musi na 
nim stanąć NIEZNANY EMIGRANT. Jest to po-
stać w pełni reprezentatywna dla każdego 
miasta i wsi oraz przytłaczającej większości 
rodzin polskich. To on odważył się zrobić to, 
o czym marzyły pokolenia gnębione przez 
komunę. Dobrowolnie poniósł największą 
ofiarę, którą jest ucieczka z raju, którym jest 
nasza wolna i dynamicznie rozwijająca się 
Ojczyzna, posiadająca, jak wiemy, prawdzi-
wych, wypróbowanych przyjaciół i słuszne 
sojusze. Widać jak wiele musiał poświęcić. 
Emigracja jest przecież aktem masowego 
wręcz bohaterstwa, bo przecież wyjazd na 
tułaczkę jest przede wszystkim po to, aby nie 
zabierać miejsc pracy tym, którzy tu jeszcze 
zostali. Gorzej gdyby pomnik skusił ich do 
powrotu do kraju. Już nas straszą, że gdy 
państwo wyspiarzy rozleci się, na łono Ojczy-
zny wrócić może ponad 600 tys. emigrantówI  
będzie na nich czekał tylko pomnik. Dobre 
i tyle, choć roboty przy nim nie będzie aż tak 
dużo. Pozamiatać i raz do roku umyć. Politycy 
dobrze wiedzą, że nie ma do czego wracać.
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