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  Wielkie zastanawianie siê po wybo-
rach w B.C. nasta³o, jak to mo¿liwe, 
¿e wszystkie firmy zajmuj¹ce siê ba-
daniem opinii publicznej i przeprowa-
dzaniem sonda¿y tak bardzo pomyli³y 
siê w swoich przewidywaniach, prze-
powiadaj¹c od miesiêcy zdecydowane
zwyciêstwo Partii Nowej Demokracji 
(NDP) nad sprawuj¹cymi od dwunas-
tu lat rz¹dy w tej prowincji libera³ami.
Ciesz¹ca siê najwiêkszym uznaniem 
firma Angus Reid Public Opinion, do 
tej pory najbardziej akuratna w swoich
przewidywaniach, mówi³a o 45-pro-
centowym poparciu dla NDP, przy 
36 procentach tych, którzy zdecydo-
wani s¹ g³osowaæ na kandydatów Par-
tii Liberalnej (inne agencje sonda¿owe
podawa³y bardzo zbli¿one rezultaty 
swoich badañ), a tymczasem za libe-
ra³ami opowiedzia³o siê ponad 44,4% 
g³osuj¹cych, a za NDP 39,5%, co 
przelicza siê na 50 miejsc w 85-oso-
bowym parlamencie Kolumbii Bry-
tyjskiej dla partii Christy Clark i rz¹d 
libera³ówpo raz czwarty z rzêdu. 
  How could the polls have gotten it so 
wrong? – pytaj¹ gazety i telewizyjne 
dzienniki. Mam swoj¹ teoriê na ten 
temat.

  Dwa tygodnie przed wyborami od-
by³a siê telewizyjna debata przywód-
ców czterech najwiêkszych w B.C. 
partii politycznych, a wiêc Johna Cum-
minsa z Partii Konserwatywnej, szefo-
wej libera³ów i obecnej premier tej pro-
wincji Christy Clark, Adriana Dixa z 
Partii Nowej Demokracji i Jane Sterk, 
stoj¹cej na czele Zielonych.

Prawdopodobnie nie istnieje obowi¹zek aby lubiæ Beethovena albo nienawidziæ Coca-Coli, ale jest przynajmniej 
wyobra¿alne, ¿e mamy obowi¹zek nie ufaæ rz¹dowi.

Anthony Burgess
  No to dla wszystkich powinno byæ 
teraz jasne, dlaczego kiedyœ, przed ro-
kiem 2008, „Aha!” – wtedy tygodnik 
– ukazywa³o siê doœæ czêsto nieko-
niecznie w siedmiodniowych odstê-
pach. OpóŸnienia w ukazywaniu siê 
kolejnych numerów gazety bywa³y 
krótsze lub d³u¿sze, a pod koniec mor-
derczego tygodnikowania jeszcze bar-
dziej. Dziœ ka¿dy widzi, ¿e chodzi³o 
o to, ¿eby z okr¹g³ym, dwusetnym 
numerem pisma trafiæ na maj.
  Bo maj to dla „Aha!” wa¿ny mie-
si¹c: A drzewa w porywie natchnienia/ 
Szalej¹ wiosenn¹ woni¹/ Z radoœci 
pêka p¹kowie/ Ulice na alarm dzwo-
ni¹/ Maju, Maju!...
  Piêæ lat temu, po reorganizacyjnej 
przerwie, pierwsze wydanie „Aha!” 
jako miesiêcznika literackiego ukaza-
³o siê równie¿ w porze, gdy i znów 
ksiê¿niczka Anna spad³a z konia.
  Za trzy miesi¹ce minie dziesiêæ lat 
od powstania tej gazety; pierwszy nu-
mer „Aha!” nosi³ datê 3 wrzeœnia 2003 
roku (wrzesieñ to taki jesienny maj).  
A dwadzieœcia lat minê³o nie tak daw-
no od publikacji mojego pierwszego 
w Vancouver artyku³u. Wydrukowa-
ny w polonijnym dwutygodniku „Pa-
cyfik” tekst mówi³ o dziwnie zmien-
nych sympatiach politycznych Pola-
ków w Chicago i ich bardzo krótkiej
pamiêci: w marcu 1992 r., kiedy znów 
znalaz³em siê na Jackowie, pierwsza 
strona „Dziennika Chicagowskiego” 
krzycza³a wielkim tytu³em „Wa³êsa 
d³ugoletnim agentem SB”, a ja pa-
miêta³em i wci¹¿ pamiêtam, jakby to
by³o wczoraj, ¿e zaledwie rok wczeœ-
niej wszyscy jackowianie tak gonili 
na Daley Plaza, na spotkanie z Wa³ês¹ 
(ja te¿), ¿e ledwie trzewików nie po-
gubili, jak spiesz¹cy na egzekucjê ¿o³-
nierza szewczyk w baœni Andersena, 
zaœ pani £ucji Œliwie, prowadz¹cej
program radiowy „Otwarty mikrofon”, 
dosta³o siê wtedy od innego chica-
gowskiego radiowca, Jarka Cho³odec-
kiego, za to, ¿e niedostatecznie gor¹co 
nawo³ywa³a w swoje audycji rodaków 
do uczestnictwa w wiecu z bohater-
skim przywódc¹ Solidarnoœci.
  Do Chicago polecia³em na pocz¹t-
ku 1992 r. ju¿ jako sta³y mieszkaniec 
Vancouver, spêdzi³em w Wietrznym 
Mieœcie kilka miesiêcy i dokument-
nie wyzby³em siê têsknoty do tego 
miejsca, która nawiedza³a mnie po 
przeprowadzce do Kanady. I tak mi 
ju¿ zosta³o.

 Dwusetny numer... Czy warto o tym 
mówiæ? Có¿, jeœli wzi¹æ pod uwagê, 
¿e takich okr¹g³ych wydañ „Aha!” 
bêdzie ju¿ bardzo niewiele albo nie 
bêdzie ich wcale – co wynika z pros-
tego rachunku, z mno¿enia i dodawa-
nia – pewnie jakoœ tam warto. Na 
trzechsetny numer s¹ jeszcze jako ta-
kie szanse, ale dalej widoki s¹ marne.
  Marek Kondrat mówi w wywiadzie 
w „Wyborczej” o swoim dzisiejszym 
¿yciu: Po raz pierwszy sk³ada siê ono 
w ca³oœæ. Œwiat skurczy³ siê nies³y-
chanie, w³aœciwie ograniczam siê do 
kilku ulic, grono przyjació³ mam nie-
wielkie. Odci¹³em siê od rzeczy kom-
pletnie b³ahych i niepotrzebnych. A na 
pytanie, jakie to s¹ sprawy b³ahe i nie-
potrzebne, odpowiada, ¿e odci¹³ siê 
od: Polityki, sporów, kto ma racjê, 
a kto nie, kto k³amie, a kto mówi 
prawdê – za stary na to jestem. Wy-
bory, których teraz dokonujê, kieruj¹ 
mnie w stronê odpoczynku, uczestnic-
twa w rzeczach powtarzalnych, prze-
widywalnych, daj¹cych poczucie bez-
pieczeñstwa, a nie nara¿aj¹cych bez 
przerwy na konfrontacjê ze sprawami 
ostatecznymi. To samo pisa³ mi jakiœ 
czas temu w mailu Andrzej Leszczyñ-
ski, ¿ycz¹c odciêcia siê od marnoœci, 
czyli – jak doda³ – od prawie wszyst-
kiego.
  Przychodzi taki czas w ¿yciu, kiedy 
cz³owiek d¹¿y do odciêcia siê od 
marnoœci, zatopienia siê we w³asnym 
œwiecie spraw „nie nara¿aj¹cych bez 
przerwy na konfrontacjê ze sprawami 
ostatecznymi”. Wydaje mi siê, ¿e u 
mnie to d¹¿enie zaczê³o siê pojawiaæ 
– zaczê³o zaczynaæ siê – jakoœ tak ze 
146. numerem „Aha!”.
  Bywa jednak, ¿e s¹ chwile, kiedy 
zdolnoœæ innych do ¿ycia poœród 
spraw marnych, nawet jakiegoœ tam 
ekscytowania siê nimi, budzi nagle 
gniewn¹, buntownicz¹ – bluŸniercz¹! 
– zazdroœæ.
  Chodzi³o mi najpierw po g³owie, 
¿eby obok na tej stronie, i mo¿e na 
którejœ kolejnej, napisaæ o filmach 
Stanleya Kubricka, przypomnianych 
na pocz¹tku maja (wszystkich) na 
filmowym kanale Encore Avenue, a 
zw³aszcza o „Mechanicznej pomarañ-
czy”, nie pomijaj¹c przy tym rzecz 
jasna literackiego pierwowzoru dzie³a 
Kubricka – najs³ynniejszej powieœci 
Anthony’ego Burgessa. Ale doœæ szyb-
ko pojawi³ siê w³aœnie bunt, pytanie, 
czy nie móg³bym raz – powiedzmy, 
¿e przy okazji jubileuszowego wyda-
nia – pogadaæ sobie, jak normalny 
cz³owiek, o polityce. I tak postanowi-
³em zrobiæ. Tylko, poniewa¿ rzadko 
przebywam wœród rodaków i równie 
nieczêsto zagl¹dam do polonijnych 
gazet, mam niewielkie szanse dowie-
dzieæ siê prawdy o politycznych wy-
darzeniach na œwiecie, o tym, co 
n a p ra w d ê  dzieje siê w Syrii czy na 
Pó³wyspie Koreañskim, i kto za tym 
wszystkim stoi. Z tego samego po-
wodu nie mam dostêpu do komen-
tarzy na temat aktualnoœci ¿ycia poli-
tycznego w Polsce – jasnych i nie po-
zostawiaj¹cych ¿adnych w¹tpliwoœci 
co do oceny tego, co tam siê wypra-
wia. I jeszcze gorzej, bo – mówi¹c 
szczerze – bardzo niewiele mnie to 
wszystko obchodzi.

  Z pogadania sobie o polityce wszak 
nie zrezygnowa³em, tyle tylko, ¿e 
z powodu wspomnianych ograniczeñ 
w dotarciu do Ÿróde³ dobrze zorien-
towanych w sytuacji œwiatowej zde-
cydowa³em, ¿e jednak bli¿sza cia³u
koszula. Na wstêpnych stronach dwu-
setnego numeru „Aha!”. Zaœ mój po-
wszedni stosunek do polityki poka¿e 
mam nadziejê przygotowywana na 
koniec czerwca inscenizacja mojej 
jednoaktówki w Theater in the Raw 
(wstêpne informacje o tym na str. 9).

  Jane Sterk i John Cummins jak naj-
bardziej mieli prawo i powinni wzi¹æ 
w debacie udzia³, jednak wiadomo 
by³o i jest, ¿e ich partie wiêkszej roli 
w wyborach w tej prowincji nie od-
grywaj¹: za dwa tygodnie ¿aden kan-
dydat konserwatystów nie zostanie 
wybrany, a Zieloni po raz pierwszy 
bêd¹ mieli swojego cz³owieka w Vic-
torii, zdobywaj¹c jeden mandat. Po-
doba³o mi siê zadowolenie Jane Sterk 
z tej historycznej wygranej i jej spo-
kojna powyborcza wypowiedŸ, i¿ ¿a-
den z cz³onków tutejszej Partii Zielo-
nych nie jest tak naprawdê politykiem, 
a ich wpisywanie siê w politykê polega 
jedynie na przypominaniu rz¹dz¹cym 
o potrzebie zachowania umiaru i roz-
s¹dku, ¿eby (to ju¿ dodajê od siebie) 
ostatniego haustu czystego powietrza 
i ostatniej kropli czystej wody nie za-
mienili na pieni¹dze.
  Du¿o mniej podoba³ mi siê John 
Cummins, poniewa¿ cz³owiek nieco 
za bardzo umys³owo prosty, w po³¹-
czeniu z konserwatyzmem, pachnie 
mi czymœ ciê¿ko strawnym. Poza tym 
konserwatyzm serwowany przez na-
szych libera³ów – najpierw przez po-
przedniego premiera, Gordona Camp-
bella, a nastêpnie przez urzêduj¹c¹ 
Pani¹ Premier – jest widaæ konserwa-

tyzmem wystarczaj¹cym wyborcom 
w tej prowincji, którzy nie widz¹ po-
trzeby zmieniania go na jakiœ inny,
w tym wypadku pewnie jeszcze jakoœ 
bardziej konserwatywny, bo nazwa
partii zobowi¹zuje. Zapatrzenie Chris-
ty Clark w jej poprzednika, któremu
odda³a ho³d w przemówieniu wyg³o-
szonym zaraz po zast¹pieniu go na sta-
nowisku szefa rz¹du, mo¿e wynikaæ 
st¹d, ¿e ¿adna krzywda po rezygnacji 
z urzêdu premiera prowincji, do czego 
zmuszony zosta³ prawie ca³kowitym 
brakiem poparcia elektoratu, Gordo-
nowi Campbellowi siê nie sta³a: za 
swoj¹ lojalnoœæ wobec konserwatyw-
nego rz¹du federalnego nagrodzony 
zosta³ posad¹ ambasadora (wysokiego 
komisarza) w Wielkiej Brytanii z pod-
stawowym wynagrodzeniem ok. stu
dziewiêædziesiêciu tysiecy dolarów 
rocznie. Tyle ¿e torysi nie bêd¹ rz¹-
dziæ wiecznie; jeœli za dwa lata, w wy-
borach kanadyjskich, wygra Partia
Liberalna, pani Clark bêdzie zmuszo-
na gwa³townie nawracaæ siê na libera-
lizm.
  Ale o Christy Clark bêdzie za mo-
ment, teraz odhaczamy sobie rolê kon- 
serwatystów i Zielonych w przedwy-
borczej debacie.
  And then there were two.

Uczestnicy telewizyjnej debaty przedwyborczej: 
(od lewej) John Cummins, Christy Clark, 

Adrian Dix , Jane Sterk 
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Wybory w BC. Christy Clark nadal premierem


