
  
Warszawa, 4.02.2020 

  Szanowny Panie Ministrze 

Przyzwyczailiśmy oczy do widoku zrujnowanych cmentarzy. Bo język, którym 
odprowadzono tamtych ludzi, nie mieścił się w naszych ustach. Czasem wpadła nam tam 
piłka. Ktoś obcy przyjechał i zapytał. To niby u nas? Tam? To nie nasze.  

 Przyzwyczailiśmy oczy do widoku zrujnowanych cmentarzy. Nauczono nas 
podnosić brwi w geście zdziwienia, pogardliwie machać ręką. Nie widzieć. 
Biała plama, jak kartka, na której można narysować własny obrazek. Więc powstały: 
szkoły i domy kultury, parki, urzędy gminy, cmentarze. Nasze. 
Słowa, których już nikt nie umiał przeczytać, zamieniono na tłuczeń. Niemcy to zrobili. 
Łatwiej to przechodzi przez usta. Na odwrocie tablic zapisano imiona naszych zmarłych, 
bo tamtym zmarłym już niepotrzebne. To Niemcy byli. Jeszcze te zostały. O tych nikt się 
nie upomni. Ze strachu.  

*** 

 Szanowny Panie Ministrze, dziś moim performancem „Widok publiczny” chciałam 
przypomnieć nie tylko o zniszczonym grobie w Monasterzu, ale o tych wszystkich zdewa-
stowanych cmentarzach, które znajdując się poza wielkimi miastami łatwo dają o sobie 
zapomnieć. Są one i pozostaną naszym dziedzictwem narodowym, a pochowani w nich 
ludzie na zawsze związani z tą ziemią. Martwi i niemi, są zdani już tylko na nas, na tra-
dycję poszanowania miejsc spoczynku. Z nikim już nie walczą, nie polemizują, nie 
dyskutują, może więc i my nie powinniśmy walczyć z nimi… Nasz wstyd jest w tym, że 
wciąż to robimy. 
 Szukanie znaczeń w aktach wandalizmu to ostatecznie szukanie wytłumaczeń na 
zjawiska, które jednak wydają się nam w jakiś sposób niewłaściwe. Nadajemy im zna-
czenia, aby móc się z nimi pogodzić, pójść za sprawcami. W psychologii to znany efekt 
dysonansu poznawczego. Celem procesu myślowego jest znalezienie przyczyn, które 
wyjaśnią nam moralnie naganne zachowanie, sprowadzą je do neutralnego faktu. 
Spójrzmy więc jeszcze raz — oto imiona i nazwiska dawno odeszłych ludzi, dawnych na-
szych sąsiadów Ukraińców. Niech odpoczywają w pokoju.  
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