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  Has³em wyborczym NDP by³o we-
zwanie do zmiany na lepsze (Change 
for the Better). Adrian Dix kilka dni 
wczeœniej nabi³ sobie punkty, oœwiad-
czaj¹c, ¿e jest przeciwny budowie ru-
roci¹gu brudnej ropy przez pó³nocne 
tereny prowincji. Podczas debaty mó-
wi³ o d¹¿eniu do poprawy doli dzieci 
z biednych rodzin, a w spotach pro-
pagandowych o planowanych zmia-
nach w szkolnictwie wy¿szym, które
umo¿liwi¹ wiêkszej iloœci m³odzie¿y 
zdobycie kwalifikacji niezbêdnych 
w gospodarce informacyjnej (nauczy-
ciele tego szczebla edukacji wystêpo-
wali przed wyborami przeciwko libe-
ra³om). Dobrze brzmia³y te zapewnie-
nia, a w telewizyjnym starciu z pozo-
sta³ymi pretendentami do objêcia sta-
nowiska premiera przywódca demo-
kratów wypowiada³ siê najbardziej 
rzeczowo (co nie znaczy, ¿e do koñca 
rzeczowo), i nawet zaraz po zakoñ-
czeniu debaty medialni komentatorzy
wskazywali na jego w niej zwyciês-
two. Tylko ¿e ju¿ w po³owie nastêpne-
go dnia te oceny zaczê³y siê zmieniaæ.
  Tak, Adrian Dix mówi³ najbardziej do 
rzeczy, ale s³ab¹ stron¹ Adriana Dixa 
jest to, ¿e nie ma on zupe³nie telewi-
zyjnej aparycji i nie potrafi modulo-
waæ wypowiadanych zdañ tak, aby 
wywo³ywa³y w odbiorcy jak¹œ pod-
wy¿szon¹ emocjê.

  Zupe³nie inaczej ma siê sprawa 
z Christy Clark, która nie tylko zdaje 
siê wiedzieæ, o co w telewizji chodzi, 
ale jakby te¿ bardzo lubi wystêpowaæ 
przed kamer¹, graæ twarz¹, gestem i 
mow¹.
  Dobre aktorstwo jest wtedy, gdy go 
nie widaæ – pisa³ Zygmunt Ka³u¿yñski. 
Odnosi³ siê do aktorstwa w filmie, ale 
spokojnie w³¹czam w to stwierdzenie 
telewizjê, wszystkie talk shows i reality 
shows, do których zaliczam grupowe 
wystêpy polityków na telewizyjnym 
ekranie. Aktorsk¹ grê Christy Clark 
bardzo jest widaæ w ka¿dym jej poka-
zaniu w telewizji.  Nawet jej wyborcze 
spoty przygotowane by³y jako scenki 
rodzajowe: Pani Premier siedzi w oto-
czeniu rodziny przy rodzinnym stole 
i t³umaczy, dlaczego za jej rz¹dów 
bêdzie dobrze... itp.
  Dlaczego bêdzie dobrze? Christy 
Clark odpowiada na to powtarzany-
mi do nie do wytrzymania frazesami:
drog¹ do dobrego ¿ycia jest „kontro-
lowanie wydatków rz¹dowych” (con-
trolling government spending) i „silna 
gospodarka” (strong economy). Sk¹d 
pewnoœæ, ¿e gospodarka bêdzie silna? 
Bo rz¹d bêdzie kontrolowa³ swoje  
wydatki. W jakim celu rz¹d bêdzie 
kontrolowa³ swoje wydatki? ¯eby 
gospodarka by³a silna. I tak w ko³o 
Macieju, i niewiele ponadto – jedynie 
obietnica, ¿e za 15 lat bud¿et prowin-
cji bêdzie zbalansowany i dzisiejszym 
dzieciakom bêdzie ¿y³o siê lepiej, z 
czego s¹dziæ mo¿na, ¿e Christy Clark 
planuje kontrolowaæ rz¹dowe wydatki 
jeszcze co najmniej 15 lat.

   Na czym konkretnie rz¹d bêdzie 
oszczêdza³ – nie wiadomo.
  Nie bêdê ukrywa³, ¿e za ka¿dym ra-
zem, kiedy widzê i s³yszê Pani¹ Pre-
mier, cholera mnie bierze. Jak mo¿e 
byæ inaczej, skoro na przyk³ad na py-
tanie o stosunek debatuj¹cych do le-
galizacji marihuany, Christy Clark od-
powiada, ¿e najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest 
strong economy...
  Odnoszê wra¿enie, ¿e przewodni-
cz¹ca libera³ów uczy³a siê w³aœci-
wych odpowiedzi na pytania na kur-
sach przygotowuj¹cych emigrantów 
z opóŸnionych w asertywnoœci kra-
jów do ¿ycia w Kanadzie, na których 
m.in. wbija siê do g³ów kursantów, 
w jaki sposób podczas interview u po-
tencjalnego pracodawcy przedstawiæ
swoje s³abe strony tak, aby wysz³y na 
korzyœæ kandydata do pracy. Pier-
wsze pytanie w telewizyjnej debacie, 
skierowane do Christy Clark, nawi¹-
zywa³o do sprawy, o której ostatnio
siê mówi³o, przejechania przez ni¹ 
skrzy¿owania na czerwonym œwietle, 
w dodatku w obecnoœci odwo¿onego 
do szko³y 11-letniego syna (notabene 
ch³opak powiedzia³ potem dziennika-
rzom, ¿e „ona zawsze to robi”, cze-
mu jego mama zaprzeczy³a), Christy
Clark powiada na to, ¿e na pewno 
nie powinna ³amaæ przepisów drogo-
wych, ale poza tym uwa¿a siê za dob-

r¹ matkê, a rodziny w Kolumbii Bry- 
tyjskiej powinny byæ objête szczegól-
n¹ trosk¹, a wiêc kontrolowanie wy-
datków rz¹dowych i mocna gospo-
darka...
  Nie tylko ja nie mam dobrej opi-
nii o kwalifikacjach Christy Clark do 
kierowania rz¹dem i brania siê za gos-
podarkê. Na krótko przed wyborami 
zawi¹za³ siê wewn¹trz Partii Liberalnej 
„ruch 8:01” (8:01 movement), którego 
nazwa znaczy, ¿e sympoliczn¹ minutê
po otwarciu lokali wyborczych roz-
poczn¹ siê (rozpoczê³y siê?) dzia³ania 
zmierzaj¹ce do zmuszenia pani pre-
mier (tak¿e jej zauszników) do ust¹-
pienia  ze stanowiska.
  Poza tym jest jeszcze sprawa, ¿e mi-
mo wyborczej wygranej libera³ów, sa-
ma Christy Clark nie zosta³a wybrana 
w swoim okrêgu wyborczym (Van-
couver – Point Grey), przegrywaj¹c 
z kandydatem NDP Davidem Eby. 
Oznacza to, ¿e pani Clark jest pre-
mierem, ale nie ma prawa uczestni-
czenia w obradach parlamentu pro-
wincji, w zwi¹zku z czym podjê³a 
starania, aby któryœ z demokratycznie 
wybranych pos³ów Partii Liberalnej 
zrezygnowa³ ze swojego poselstwa, 
czyli ust¹pi³ jej miejsca, co mówi coœ 
zarówno o demokracji, jak i o tym, ¿e 
Christy Clark – pamiêtaj¹c o tym, jak 
zosta³a premierem po raz pierwszy 
– wchodzi na wa¿ne pozycje jakby 
tylnymi drzwiami.
  Nic jednak nie da siê poradziæ na to, 
¿e ogromna, potê¿na wiêkszoœæ ludzi 
ma poczucie estetyki na poziomie mar-
nego aktorstwa, uwielbia uczuciowoœæ

Christy Clark i Adrian Dix

oper mydlanych i im podobnych pro-
dukcji, wiêc szerokie uœmiechy i po-
wtarzane z wyæwiczonym przekona-
niem slogany o potrzebie kontrolowa-
nia rz¹dowych wydatków („I am ab-
solutely determined to keep govern-
ment spending under control”) i sil-
nej gospodarce – tak¿e inscenizowane 
zbli¿enia do zwyk³ych ludzi w spotach 
propagandowych –  zrobi³y swoje.  Ju¿ 
jakoœ tak w po³udnie nastêpnego dnia 
po debacie zaczêto mówiæ, ¿e wyka-
zywany w sonda¿ach dystans Christy 
Clark do Adriana Dixa wydatnie siê 
zmniejszy³.

  Jeœli powy¿sza teoria do kogoœ nie 
przemawia, to mam jeszcze inn¹. Otó¿ 

przedwyborcza debata odby³a siê dwa 
dni przed tym, jak dru¿yna Vancouver 
Canucks przegra³a pierwszy z czterech 
przegranych pod rz¹d meczów pucha-
rowych z San Jose Sharks i znów, jak 
w zesz³ym roku, odpad³a z playoffs 
zaraz na wstêpie; czwarty mecz nasi 
hokeiœci przegrali na tydzieñ przed 
wyborami. 
  Przed dwoma meczami przegra-
nymi przez Canucks u siebie, czyli 
w Rogers Arena, nad lodowiskiem po-
jawia³ siê wielki holograficzny napis:  
THIS IS WHAT WE LIVE FOR – co 
znaczy po polsku, ¿e poza hokejem 
¿ycie jest diab³a warte. Kiedy wiêc 
nasi faworyci przegrali sromotnie 
z teoretycznie s³absz¹ dru¿yn¹, dla 

bardzo wielu uprawnionych do g³o-
sowania mieszkañców tej prowincji
¿ycie mog³o znów – jak przed rokiem 
– straciæ sens. Traumatyczne prze¿y-
cie – t³umaczy Erich Fromm – mo¿e 
rozbudziæ drzemi¹ce w cz³owieku de-
strukcyjne impulsy (wszyscy pamiêta-
my, co dzia³o siê w mieœcie rok temu, 
po przegranej z Los Angeles Kings), 
wywo³uj¹c spontaniczne pragnienie 
zemsty za doznan¹ krzywdê (prze-
gran¹ Canucks), które to pragnienie 
mo¿e przek³adaæ siê na krwio¿ercz¹ 
myœl: my ju¿ prze¿yliœmy swój ko-
niec œwiata, teraz niech piek³a doznaj¹ 
inni. Jest prawdopodobne, ¿e ta myœl
towarzyszy³a wielu osobom w drodze 
do punktów wyborczych. 


