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  O metropolii Vancouver tak¿e po-
wiada siê, ¿e wieje tu nud¹, w czym 
– zw³aszcza jeœli udaæ siê na wschód 
od Boundary Road albo przejechaæ 
przez mosty na pó³noc lub po³udnie 
– wiele prawdy. Oczywiœcie, ludzie 
tam ¿yj¹cy – na wschód, pó³noc i na 
po³udnie od City of Vancouver – jeœli 
s¹ Polakami, gotowi s¹ zapewniaæ, i¿ 
wcale nie jest im nudno, a nawet mog¹
byæ przekonani, ¿e tak jest naprawdê, 
lub wrêcz mog¹ lubiæ umieraæ z nu-
dy, bo bywaj¹ ró¿ne zboczenia. Jed-
nak komuœ, kto przebywa na co dzieñ 
w okolicy The Drive – czyli kulturowo 
wyodrêbnionej czêœci Commercial 
Drive – trudno uwierzyæ, ¿e ktoœ w 
wieku produkcyjnym decyduje siê na 
zamieszkanie w miejscach, których 
ju¿ sama nazwa – jak np. Port Moody 
czy White Rock – jest przygnêbiaj¹ca, 
podsuwa w myœli widok karawany 
czarnych limuzyn, z t¹ g³ówn¹, z fi-
rankami w oknach, wioz¹c¹ jedynego 
w tej kawalkadzie pasa¿era, który siê 
nie nudzi. A co powiedzieæ o ludziach 
w sile wieku, skazuj¹cych siê na ¿ycie 
w getcie bogaczy – w British Proper-
ties w West Vancouver – gdzie ju¿ 
chyba ca³kiem mo¿e pomieszaæ siê 
z nudy w g³owie.
  Ale co tu siê bêdziemy u¿alaæ nad 
bied¹ innych, skoro sami mamy nudy 
pod dostatkiem. Pewne jest na przy-
k³ad, ¿e ludzie maj¹cy myœli samobój-
cze nie powinni zagl¹daæ do mediów 
spo³ecznoœciowych. Móg³bym tu po-
daæ jeszcze kilka adresów wywo³uj¹-
cych wydatne pogorszenie siê nastro-
jów depresyjnych, ale nie chcê pro-
wokowaæ oburzenia adresatów, któ-
rych mam na myœli. Ani wiêc s³owa 
o tym na przyk³ad, jakiego wstrz¹su 
dozna³em w czwartek wieczorem, w³¹-
czaj¹c po wielu latach polonijn¹ au-
dycjê radiow¹ na piêæ minut, zupe³nie 
zreszt¹ przypadkowo, szukaj¹c pro-
gramu o lokalnych wydarzeniach ar-
tystycznych (godziny mi siê pomyli-  
³y). Nie powiem o tym ani s³owa, bo 
wiem, ¿e dla tych kilku osób, które 
s³uchaj¹ tê audycjê, jest najzupe³niej 
obojêtne, ¿e moim zdaniem ktoœ, kto 
dedykuje s³uchaczom „T¥ piosenkê” 
nie powinien usi³owaæ wystêpowania 
w roli radiowego prezentera. Napraw-
dê. Jest tyle innych sposobów na nudê 
– s¹ w w tym mieœcie kina, teatry, 
puby, biblioteki. Nie trzeba od razu,
dla zabicia tej przeklêtej nudy, zajmo-
waæ siê czymœ, do czego nie zosta³o 
siê stworzonym, zabieraæ siê za zak³a-
danie piêcioosobowej organizacji po-
lonijnej, oœmieszaæ mieszkaj¹cych tu
Polaków wysy³aniem petycji w spra-
wie konsulatu itp. Ludzie, opanujcie 
siê! To szaleñstwo trzeba w koñcu 
powstrzymaæ.
  Problem w tym, ¿e tutejsze œrodo-
wisko polskie nie ma ¿adnego intere-
su w powstrzymywaniu tego szaleñ-
stwa. Przeciwnie, z przyczyny oczy-
wistej, popiera tê – mówi¹c eufemis-
tycznie – bylejakoœæ.
   Pisze Antoni Kêpiñski w „Poznaj 
siebie”, ¿e „nuda jest uczuciem, które 
powstaje wówczas, gdy chcemy uciec 
z jakiegoœ œrodowiska, ale nie mo¿e-
my. Nuda mêczy, gdy¿ mobilizujemy 
siê do ucieczki, ale zrealizowaæ jej nie 
jesteœmy w stanie”.
  S¹dzê, ¿e wszyscy – œwiadomie lub 
nie – jesteœmy w stanie takiej mobili-
zacji.

  Bardzo trudno uciekaæ dziœ dok¹dœ 
(jak z PRL-u do wolnoœci i dobroby-
tu Zachodu), dlatego ucieka siê naj-
czêœciej w coœ. Mo¿e to byæ ucieczka

pozytywna (od samokszta³cenia po 
poœwiêcenie siê pomocy innym) albo 
prowadz¹ca do samozniszczenia (fi-
zycznego b¹dŸ duchowego), jak ucie-
kanie w alkoholizm, narkomaniê, fa-
natyzm polityczny lub religijny, pato-
logiczne pozerstwo. Ta druga forma 
ucieczki jest ³atwiejsza, a wiêc bez po-
równania bardziej powszechna.

 Zamierza³em pocz¹tkowo – po prze-
czytaniu tekstu Marcina Borchardta 
na stronie 15 i „Okruchów” Andrzeja 
C. Leszczyñskiego (str. 21) w czêœci 
dotycz¹cej mody – powiedzieæ tu coœ 
m¹drego o kompresji, jakiej podlega
dziœ pojêcie kultury w jej potocznym 
rozumieniu jako sfery estetycznej i 
sfery obyczajowej. Ale zaraz pomyœ-
la³em sobie, co tam bêdê przynudza³ 
m¹droœciami, których konkluzj¹ bê-
dzie to, co powtarza³em w ró¿nych od-
mianach ju¿ setki razy, wiêc mówie-
nie o tym po raz sto pierwszy nie ma 
sensu, bo rezultatów ¿adnych, tak jak 
dotychczas, to nie przyniesie, a tylko 
ludzie siê na mnie obra¿¹ (ci, którzy 
nie zd¹¿yli dot¹d siê obraziæ).
 Zreszt¹... Podczas Italian Day na The 
Drive (9 czerwca) wpad³em wresz-
cie na to, ¿e w³oski festyn ró¿ni siê 
od jego polonijnych odpowiedników 
w³aœciwie tylko rozmiarem przedsiê-
wziêcia i iloœci¹ uczetników; w koñcu
kilkukilometrowy odcinek ulicy, na-
sycony lokalami gastronomicznymi 
to nie to samo, co impreza na jakimœ 
skwerze czy na parkingu „Zgody”. 
Poza tym by³o podobnie: w miejsce 
pierogów i polskiej kie³basy serwo-
wano Italian sausage, pizzê i calzone,
na jednej ze scen dzieci i doroœli tañ-
czyli w³oskie tañce ludowe, a na dru-
giej œpiewano nie dla ka¿dego ucha 
znoœne przeboje.
  Ogólnie by³o jednak przyjemnie i 
jednak inaczej ni¿ na polonijnym fes-
tynie, co moim zdaniem bra³o siê st¹d,
¿e tegoroczny „Dzieñ w³oski” nawi¹-
zywa³ do tradycji weneckiego karna-
wa³u, do masek weneckich – a wszel-
kie „Dni polskie” s¹ niezmiennie po-
wszechnym pokazem masek polskich. 
Maski weneckie zak³adano podczas 
karnawa³u, aby wystêpowaæ na nim 
incognito – zaœ Polak nosi nieustannie 
maskê, która ma go pokazywaæ jako 
kogoœ zupe³nie innego od tego, kim 
jest naprawdê. Jest prawdopodobne, ¿e 
to st¹d bierze siê to upodobanie miej-
scowych rodaków do teatru (ale tylko 
polonijnego) – ca³e polonijne ¿ycie 
publiczne to jeden wielki teatr.

Ka¿da zabawa na Commercial Drive, tak jak Italian Day, ma charakter bardzo kanadyjski, w wiêc wielokulturowy.

 W nastêpn¹ niedzielê, 16 czerwca, na 
ulicznym festynie Commercial Drive 
– Car Free Commercial Drive Festi-
val – nie widaæ by³o ¿adnych masek. 
By³o piwo, du¿o muzyki na ¿ywo, 
zapachu przypraw i marihuany, i ludzi 
mnóstwo, chocia¿ jakby mniej ni¿ rok 
temu i wczeœniej. Mo¿e przybywa lu-
dzi znudzonych powtórzeniami, na-
naœladownictwem, ci¹gle tym samym. 
Rzygam ju¿ na przyk³ad tym powie-
lanym w tej tutejszej polskiej gminie 
jêzykiem pseudom³odzie¿owego luzu 
– tymi infantylnymi zdrobnieniami: 
pozdrowionka, s³oneczko, deszczyk, 
p³ytka... – Polacy nigdy tak szybko nie 
tworzyli nowych s³ów. Jestem pe³en 
podziwu dla m³odych ludzi – mówi³ 
niedawno w TOK FM profesor Jan 
Miodek, podaj¹c dowcipne przyk³ady, 
jak „lajkowaæ”, „zresetowaæ”...  To 
nie dotyczy tutejszej mowy polskiej, 
zupe³nie pozbawionej wdziêku, lek-
koœci s³owa. We wszystkim jesteœmy 
nudnym polskim zadupiem.


