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NICKEL’S BAKERY
(istnieje od 1961 r.)

1816 Lonsdale Avenue, North Vancouver
tel. 604-987-4711

poniedziałek - piątek   9.00 - 18.00
sobota          9.00 - 17.00

Iwona i Kazimierz Kwaśniewscy zapraszają

& KRAKUS DELI

poniedziałek - piątek   10.00 - 19.00
sobota          10.00 - 17.00

Bogaty wybór pieczywa i ciast według polskich i europejskich
receptur. Znakomite kremówki, pączki, serniki, makowce, babki,

drożdżówki, rogale itp.

NAJLEPSZEJ JAKOŚCI WĘDLINY OD POLSKICH PRODUCENTÓW
(International Sausage House, Polonia Sausage House, Sunshine Deli)

Od wartości zakupu 10-procentowy bonus 
w postaci pieczywa

www.nickelsbakery.ca

POZNAJ SMAK PRAWDZIWEGO CHLEBANICKEL’S BAKERY

w soboty darmowa

kawa i ciastko

Czy œmiech to grzech?
ALDONA RATAJSKA

  Nie trzeba byæ od razu Freudem, 
aby zrozumieæ, dlaczego ulubionym
obiektem ¿arcików s¹ otwory koñcz¹-
ce uk³ad trawienny, moczowy i p³cio-
wy. Czy mo¿na w ogóle znaleŸæ jak¹œ 
ogóln¹ formu³ê dla tego, co œmieszy? 
Nie, to chyba nie jest mo¿liwe. O 
istocie œmiechu wypowiedziano tyle 
wzajemnie sprzecznych z sob¹ s¹dów, 
¿e trudno by³oby je zliczyæ. Zreszt¹ 
mówi¹ one raczej o autorach tych de-
finicji, ni¿ o samym problemie.
  Fiodor Dostojewski uwa¿a³, ¿e 
œmiech wywodzi siê ze wspó³czucia,
inny rosyjski pisarz i myœliciel, Mi-
ko³aj Czernyszewski – ¿e z poczucia 
wy¿szoœci. Zygmunt Freud doszed³ 
do wniosku, ¿e w œmiechu wyra¿a siê 
st³umiona agresja. Fryderyk Nietzsche 
pisa³: „Wiem najlepiej, dlaczego tylko
cz³owiek potrafi siê œmiaæ: tylko on 
cierpi tak bardzo, ¿e musia³ wynaleŸæ
coœ takiego jak œmiech”. Immanuel 
Kant twierdzi³, ¿e chce nam siê œmiaæ
wtedy, kiedy oczekiwanie w napiêciu 
zostaje roz³adowane i nic z³ego nam
siê nie dzieje. Ktoœ celuje do kogoœ 
z pistoletu, poci¹ga za spust, cz³owiek 
z luf¹ przy skroni krzyczy wniebog³o-
sy – i okazuje siê, ¿e to zabawka, a nie 
prawdziwa broñ. Wszyscy pok³adaj¹ 
siê ze œmiechu i tylko jakiœ m¹drala 
wzrusza ramionami: co w tym œmiesz-
nego, jakieœ g³upoty i tyle. 
  Artur Schopenhauer by³ przekonany, 
¿e poczucie humoru polega na tym, 
aby w jasnych na pierwszy rzut oka
s³owach znaleŸæ ca³kowicie nieocze-
kiwany nowy sens. Na przyk³ad zda-
nie: „Tu spoczywa jak bohater ten, 
który wiele uczyni³ dla spoczywaj¹-
cych wraz z nim” przywodzi nam na 
myœl pole bitwy, a gdy siê okazuje, ¿e
to epitafium na grobie lekarza, œmie-
jemy siê – oto chwila triumfu nad 
rozs¹dkiem, naszym wiecznym nad-
zorc¹ pilnuj¹cym, aby wszystko rozu-
mieæ i wyra¿aæ jasno oraz logicznie. 
Henri Bergson rozwija tê myœl: dow-
cip rozprawia siê nie tylko ze stereo-
typowym rozumieniem tej czy innej 
frazy, ale ze stereotypami w ogóle, 

zw³aszcza gdy cz³owiek upodabnia 
siê do automatu. Ilustruje to obraz bie-
siady rodzinnej przy grobie: cz³owiek 
siedz¹cy na ³aweczce dwukrotnie wy-
ci¹ga spod niej butelki z wódk¹, a kie-
dy siêga po raz trzeci, trafia mu w rêce 
butla z farb¹. Bardziej subtelny przy-
k³ad: obok zaanga¿owanego, ¿ywo 
gestykuluj¹cego oratora staje druga 
osoba i dok³adnie powtarza jego ru-
chy. Wtenczas efekt z patetycznego 
zmienia siê w komiczny, bo jesteœmy 
przekonani, ¿e wolna dusza cz³owie-
ka powinna mieæ swe w³asne, niepo-
wtarzalne formy wyrazu. 
  Œmieszna okazuje siê ka¿da zaska-
kuj¹ca sytuacja, a tak¿e powtarzalnoœæ, 
seryjnoœæ. Œmiech wymaga, aby ludzie 
nie byli seryjnymi produktami. Blaise 
Pascal zauwa¿y³, ¿e gdy jednoczeœnie 
zjawi¹ siê przed nami dwie jednakowe 
osoby, sprawia to wra¿enie komiczne.
  Czasem wystarczy u¿yæ stylu wy-
powiedzi nie pasuj¹cego do sytuacji 
– jêzykiem handlowym albo wojsko-
wym snuæ opowieœæ o weselu, po-
grzebie czy bijatyce w knajpie – i ju¿ 
mamy kupê œmiechu. Wszystkie te 
metody wzbudzania weso³oœci dzia-
³aj¹ dopóty, dopóki nie poczujemy siê 
zmêczeni ich seryjnoœci¹. Dowcip mu-
si byæ niepowtarzalny. 
  Chêtnie œmiejemy siê z napuszonej 
obrzêdowoœci, patetycznych rytua³ów, 
zw³aszcza wtedy, gdy obci¹¿one s¹
sztamp¹. W bajkach wielu narodów 
spotykamy jakiegoœ „g³upka”, który 
na pogrzebie siê œmieje, a na weselu
p³acze. Na tym samym schemacie 
oparte s¹ dowcipy o pedantach: ¿o-
na daje mê¿owi listê zleceñ, a kiedy 
omdlewa, m¹¿ nie przychodzi jej 
z pomoc¹, gdy¿ tego nie ma na liœcie.
Œmieszne jest to, co siê powtarza, ale 
œmieszy te¿ to, co postanowione „raz
na zawsze”. Dowcip nie pozwala przy-
wi¹zywaæ siê do jakichœ obowi¹zuj¹-
cych przepisów, które ogó³ ludzi trak-
tuje jak wieczne, a przecie¿ wa¿ne s¹ 
tylko chwile. W œredniowiecznych 
klasztorach odbywa³y siê tak zwane 
œwiêta g³upców, podczas których od-

prawiano nieprzystojne parodie litur-
gii pod has³em: „Wszyscy jesteœmy
ludŸmi – beczkami, które mog¹ po-
pêkaæ pod naporem wina m¹droœci, 
jeœli to wino bêdzie stale fermentowaæ 
w atmosferze cnoty i bojaŸni bo¿ej. 
Wino musi mieæ dostêp do powietrza, 
aby siê nie zepsu³o. Dlatego pozwala-
my sobie na ten dzieñ œmiechu i swa-
woli, aby potem z jeszcze wiêksz¹ 
nabo¿noœci¹ powróciæ do obowi¹z-
ków i s³u¿by na chwa³ê Pana”. 

  Wszystko, co zakazane, godne jest 
wyœmiania. Wszystko, co ukryte, god-
ne jest ukazania oczom zdumionej
publicznoœci. ¯ycie wziête pod obcas 
przez zbytni¹ surowoœæ, wierzga i wy-
rywa siê na wolnoœæ, podœmiewaj¹c 
siê ze œwiêtoœci. Kiedy tacy ¿artowni-
sie nie spotykaj¹ siê ze zrozumieniem 
otoczenia, mog¹ popaœæ w neurozê.
Ci¹gle zadaj¹ sobie w myœlach py-
tania: a co by by³o, gdyby teraz po-
ci¹gn¹æ popa za brodê? A co by by³o, 
gdyby naszemu wodzowi na trybunie 
opad³y spodnie?
  Nie toleruj¹ humoru silne egocen-
tryczne emocje. S¹ zazwyczaj ema-
nacj¹ pragnienia doskona³oœci i do-
wcip, który wskazuje na jakieœ braki 
oraz zaleca daleko id¹cy dystans, jest 
ich œmiertelnym wrogiem.

 

  Do kontaktu dosz³o bladym œwi-
tem. Park nurza³ siê jeszcze w poran-
nej mgle. Ptaki dopiero co otwiera³y 
swoje oczy, co odwa¿niejsze ju¿ pró-
bowa³y u³o¿yæ trele i ma³e etiudki na 
tr¹bkê i bêbenek. Wrona siedzia³a na 
najwy¿szej ga³êzi najwy¿szego drze-
wa. Jej umys³ zaprz¹tniêty by³ pewn¹ 
delikatn¹ spraw¹. Próbowa³a zrozu-
mieæ, jak to siê sta³o, ¿e w pewnej 
bajce, w której jednym z bohaterów 
by³ Kruk, okaza³o siê, ¿e ptaki s¹ g³u-
pie. 
- Byæ mo¿e inne tak - rozwa¿a³a - ale 
nie rodzina krukowatych, do której, 
nie chwal¹c siê, nale¿ê. A kruk jest
przecie¿ moim najbli¿szym krewnym.
nym. No, ale przecie¿ móg³ to byæ 
zwyczajny kretyn. Wjechali mu na 
ambicjê i ten kretyn zacz¹³ œpiewaæ, 
ale nikt go nie s³ucha³, bo zajêli siê 
serem, który mia³ w dziobie. A wszys-
tko to widzia³ jakiœ autorzyna i na-
smarowa³ to w bajce dla dzieci. Bied-
ne dzieci, teraz widz¹c kruka, albo 
wronê krzycz¹ - no, œpiewaj palancie. 
Doprawdy nie wiem, jak to odkrêciæ. 
  Wrona by³a tak poch³oniêta rozmyœ-
laniem, ¿e nie zwróci³a uwagi na nie-
bieskie œwiat³o, które od minuty za-
wis³o wprost nad ni¹. Po chwili z krê-
gu œwiat³a sp³yn¹³ zielony punkcik, 
który szybko usadowi³ siê obok niej. 
- Prykpryk - powiedzia³ punkcik do 
ptaka. 
  Wrona popatrzy³a na zielone zjawis-
ko i omal nie spad³a z drzewa. Dos³o-

wnie dosta³a ataku œmiechu. Wprost 
przeturliwa³a siê po ga³êzi. 
- Oj, nie wytrzymam, a co to za pta-
szysko. Dziób masz przyjacielu jak 
puzon, a uszy jak liœcie ³opianu. Ojej, 
ale dziwol¹g. Wiêcej nie by³a wstanie 
z siebie wykrztusiæ. 
- Prykpryk, papryktor - próbowa³o 
podtrzymaæ rozmowê œwiate³ko. 
  Po dziesiêciu minutach porykiwania 
i paprykowania, œwiate³ko wznios³o 
siê do góry i zanurzy³o w krêgu nie-
bieskiej poœwiaty. Po chwili, rozp³y-
nê³o siê w rozgrzanym, porannymi 
promieniami s³oñca, powietrzu. 
  Wrona sfrunê³a na ziemiê. Przysta-
nê³a przy Ogryzku z Sêpim Nosem, 
który w³aœnie siê przebudzi³.
- Zaœpiewaj palancie - powiedzia³ do 
ptaka Ogryzek.
- Impertynent - pisnê³a wrona i po-
maszerowa³a w g³¹b lasu, lekko ki-
waj¹c siê na obie strony.
- Witaj jutrzenko - zawo³a³ Ogryzek i 
znów zacz¹³ zastanawiaæ siê nad sen-
sem ¿ycia.
  Tymczasem, gdzieœ w kosmosie 
sensacyjna wieœæ wêdrowa³a od pla-
nety do planety.
  Tu misja specjalna z planety Por-
pyk111. Dziœ wczesnym rankiem na-
wi¹zaliœmy kontakt z mieszkañcami 
niebieskiej planety. Ich cywilizacja 
nie zesz³a jeszcze z drzewa. Wygl¹dem 
przypominaj¹ bohaterów bajki o kru-
ku i serze. Ale nie œpiewaj¹. Koniec 
przekazu.

UFO
MAREK BRAND

 


