
15

Z życia i wiary

Informator Paraalny nr 81www.parafiajawoe.pl

Okruchy sztuki
Zrób to sam
Le oni wołali głośno tymi słowy: Uky-

żuj, ukyżuj go! (Łukasz, 23,21)

Płaskoeźba „Zrób to sam” polskiego ar-
tysty Eugeniusz Geta-Stankiewia znajduje 
się na jednej ze ścian kamienicy „Jaś” py 
wrocławskim rynku. Pierwowzorem tej pracy 
była instalacja wykonana pez aystę w 1976 
roku, która obecnie znajduje się w Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu. Praca ta była, 
i jest nadal, uważana za bardzo kontrower-
syjną. Tym bardziej, że nie znajduje się już 
tylko w tradycyjnej galerii sztuki, ale w cen-
trum miasta w pobliżu restauracji, barów 
i sklepów. W miejscu, gdzie ludzie zwykle nie 
nastawiają się na głębszą reeksję. Tymasem 
ta praca zmusza do zatymania się i chwili 
zastanowienia. Niektóy turyści zwiedzający 
Wrocław dziwią się, że została ona umieszo-
na w takim miejscu. Jedni są zaskoeni i po-
ruszeni, inni zastanawiają się ponoć „Co na to 
Kościół?!”, ale chyba nikt nie pychodzi obok 
tego nietypowego Ukyżowania obojętnie. 

Zapewne myśl o tym, że można byłoby 
wziąć naędzia i samemu pyynić się do 
śmierci Chrystusa, jest niewygodna i nie-
pyjemna. A jednak wydaje się, że aysta 
właśnie do tego zachęca: „Zrób to sam”. Taki 
napis w języku polskim i angielskim widnieje 

pod płaskoeźbą. Tytuł, który zwykle wyko-
ystywany jest w różnego rodzaju poradni-
kach techninych i ma sugerować, że coś jest 
prostsze do wykonania niż nam się wydaje… 
Jak opowiada brat aysty: Mało kto wie, jak 
powstała ta praca. Oywiście Get zamienił tę 
opowieść w anegdotę, ale wieę, że tak na-
prawdę mogło być. Zainirowała go wizyta 
w fabryce krucyfiksów, gdzie zobaył kobiety 
pybijające Chrystusów do kyży na masową 
skalę. Zdziwił się, że robią to właśnie kobiety, 
niektóre z nich w ciąży, i usłyszał w odpowie-
dzi od dyrektora: “Ależ to jest u nas najlżejsza 
robota!”. Gwoździe, młotek, kyż i ta najlżejsza 
praca – tak mu się to w głowie złożyło.

W asie pasyjnym, kiedy pygotowujemy 
się do peżywania Świąt Zmawychwsta-
nia Pańskiego, wao na chwilę się zatymać 
i ojeć na Ukyżowanie z innej, niehisto-
rynej perektywy. Nie tak, jakby to wyda-
enie dotyyło asów biblijnych i niezna-
nych nam ludzi, ale nas samych, tu i teraz. Być 
może ęsto nawet nie zdajemy sobie rawy, 
że bieemy młotek i gwoździe we własne 
ręce. 

Gdy patę na tę pracę, pychodzą mi do 
głowy słowa pieśni:

To nie gwoździe Cię pybiły, le mój gech 
To nie ludzie Cię skywdzili, le mój gech 
To nie gwoździe Cię tymały, le mój gech-
Choć tak dawno to się stało, 
widziałeś mnie.

Małgoata Łuyna

W aykule wykoystałam fragment wywiadu 
z bratem aysty Januszem Stankiewiem: 

„Eugeniusz Geta-Stankiewi. Mój brat Getas”, 
peprowadzonym pez Magdalenę Piekarską 
(http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,970909
5,Eugeniusz_Geta_Stankiewicz__Moj_brat_Ge-
tas.html)


