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  W wygłoszonej w październiku na 
otwarcie drugiej sesji Parlamentu mo-
wie tronowej, przedstawiającej pro-
gram rządu na resztę jego kadencji, 
w paragrafie „Wspieranie i ochrona ka-
nadyjskich rodzin” znalazły się cztery 
bardzo konkretne obietnice: 1/ dąże-
nie do poprawy warunków konku-
rencyjności w sektorze telekomuni-
kacyjnym poprzez obniżenie kosztów 
związanych z usługą roamingu w ka-
nadyjskich sieciach telefonii, 2/ za-
pewnienie Kanadyjczykom możli-
wości wyboru dowolnych kanałów te-
lewizyjnych, bez konieczności zakupu 
pełnych pakietów, 3/ podjęcie szeregu 
działań w celu obniżenia tych cen to-
warów i usług, które są wyższe niż 
w USA, 4/ uregulowanie prawne spra-
wy cyberprzemocy.
  Pierwsze co mi przyszło przy tych 
zapowiedziach do głowy to myśl, że 
kraj, którego rząd dąży do umilenia 
społeczeństwu (i potanienia) godzin 
spędzanych przed telewizorem, czy 
umożliwienia obywatelom śmielsze-
go korzystania z telefonu komórkowe-
go podczas podróżowania po świecie, 
to taki normalny kraj.
  Szczególnie normalne, czyli nudne, 
wydaje mi się kanadyjskie życie sej-
mowe. Parlamentarne spory, kłótnie, 
opozycyjne skakanie do oczu rządzą-
cej Partii Konserwatywnej, obracają 
się wokół spraw, które trudno uznać 
za choćby trochę niezwyczajne. Do 
tego ich temperatura zawsze mieści się 
w normie, pokazywane emocje, pod-
noszenie głosu, wyglądają na zacho-
wania całkowicie oparte na konwen-
cji, zupełnie tak samo jak zachowa-
nie bohaterów animowanych Merrie 
Melodies – wilka Ralpha i owczarka 
Sama (robotą pierwszego jest kradzież 
owiec, drugi ma je chronić, a poza tym 
nic do siebie nie mają) – przy czym
kanadyjskie aktorstwo sejmowe nie 
umywa się do aktorstwa Ralpha i Sa-
ma, przypominając dużo bardziej to
to z oper mydlanych. 
  Z konwencjonalności parlamentar-
nych wystąpień wynika m.in. to, że 
jeśli jakiś poseł nie jest zbyt rozum-
ny, to dosyć trudno jest to zauważyć, 
ponieważ, jak każdy poseł, nauczony 
jest on zachowań i wypowiedzi w ra-
mach przyjętej normy, a więc jakby
występuje w roli wyreżyserowanej i 
jego szanse na wychylenie się ze swo-
ją głupotą są znikome, co jest bardzo 
odległe od wesołego życia parlamen-
tarnego w krajach, w których każdy 
głupi może wejść na sejmową mów-
nicę i bez żadnych zahamowań, szcze-
rze i w pełni naturalnie, swoją głupotę 
ujawnić. W związku z powyższym 
nie ma co liczyć w Kanadzie na jakieś 
polityczne fajerwerki – że na przykład 
opozycja sugerować będzie przygoto-
wywanie przez rząd zamachów na po-
litycznych przeciwników, zarzucać 
mu wasalstwo wobec USA czy choć-
by promowanie seksualnych perwer-
sji. Nie ma co o tym marzyć, ponie-
waż opozycja parlamentarna w tym 
okropnie normalnym kraju idzie zwy-
kle tropem najzwyczajniejszych pod
słońcem przekrętów finansowych 
członków partii rządzącej i w efekcie 
– ponieważ rzecz jest stara jak świat 

– nawet porządnych igrzysk telewi-
zyjnym masom zgotować nie potrafi.
  Mamy właśnie jedno z takich parla-
mentarnych widowisk o nieco pod-
wyższonej temperaturze interpelacji, 
związane z usunięciem trojga kon-
serwatywnych senatorów – Mike’a 
Duffy’ego, Pameli Wallin i Patricka 
Brazeau – którzy fundowali sobie wy-
godne życie za publiczne pieniądze, a
którzy teraz, po pozbawieniu ich dob-
rego źródła dochodu (ale nie do koń-
ca, ponieważ zachowują prawo do se-
natorskiej emerytury) usiłują – zwłasz-
cza Mike Duffy – pociągnąć ze sobą
na dno swoją partię dobrodziejkę. By-
ły senator Duffy utrzymuje, iż Stephen 
Harper wiedział o wystawionym przez 
byłego szefa Biura Premiera Nigela 
Wrighta czeku na 90 tysięcy dolarów, 
na pokrycie wynikającego z niepraw-
nego wykorzystania publicznych pie-
niędzy zadłużenia Duffy’ego wobec 
rządu (!), co oczywiście jest wodą na 
młyn opozycji, premier Harper oskar-
żeniu zaprzecza, policja prowadzi do-
chodzenie w tej sprawie, a wyborcy 
przed telewizorami przełączają się na 
hokej albo reality shows.

  Z emocjami sportowymi albo za-
ciskaniem kciuków przy oglądaniu 
America’s Next Top Model konku-
rować może jedynie ciągnące się od 
ładnych kilku tygodni pasmo wiado-
mości o burmistrzu Toronto, panu 
Robercie (Robie) Fordzie. Przypom-
nijmy, że zaczęło się od doniesienia 
„Toronto Star”, że istnieje nakręcony 
smartfonem film, pokazujący Pana 
Burmistrza palącego kokainę (crack 
cocaine). Rob Ford zaprzeczył zarów-
no paleniu przez niego narkotyku, jak 
i istnieniu nagrania wideo – unosząc 
się przy tym strasznie na redaktorów 
torontońskiego dziennika i wszystkich 
tych, którzy uwierzyli w pijanego bur-
mistrza, palącego kokainę w towa-
rzystwie jakichś podejrzanych indy-
widuów. Zaprzeczenie poparte zosta-
ło żądaniem pokazania „rzekomo ist-
niejącego” filmiku, po którym ślad rze-
czywiście w pewnym momencie za-
ginął. Burmistrz wyraził też zdziwie-
nie z aresztowania pod zarzutem han-
dlu narkotykami jego kierowcy i przy-
jaciela Alessandro Lisi’ego, zatrzyma-
nego w pralni, której właściciel też 
zaraz potem wyprowadzony został 
z niej w kajdankach. Z nieczystą spra-
wą pralni łączy się pewien szemrany 
dom, uznany przez grupę dochodze-
niową za crack house, co do którego 
istnieje mocne podejrzenie, że utrzy-
mywany jest za pieniądze burmistrza.
  Wreszcie, w pierwszych dniach lis-
topada, policja odnalazła zaginione w 
dziwnych okolicznościach nagranie  
wideo, potwierdziła jego prawdziwość,
i pan Rob Ford wyznał przed kamera-
mi: „Yes, I have smoked crack cocaine” 
– ale zaraz się usprawiedliwił, że palił 
kraka po pijanemu i nawet nie pamię-
ta za którego pijaństwa to się zdarzy-
ło. Zdecydowanie zaprzeczył, że jest 
nałogowcem i oświadczył, że nie wi-
dzi powodu, dla którego miałby ustą-
pić z urzędu. Swoje wystąpienie za-
kończył zapewnieniem, że nic więcej 
nie ma do ukrycia.

  Niestety, dwa dni po tym zapewnie-
niu znalazła się kolejna, całkiem świe-
ża rejestracja wideo – nie wiadomo, 
przez kogo zrobiona – pokazująca bur-
mistrza największego miasta Kanady
zachowującego się zgoła nie po bur-
mistrzowsku, gestykulującego gwał-
townie, przeklinającego i zapowiada-
jącego zamordowanie kogoś, kto we-
dług słów jego zapowiedzi, musi bez-
względnie być zamordowany.
   Dzień czy dwa później Rob Ford 
obecny był przy prowadzonej w city 
hall sprzedaży na cele charytatywne 
tysiąca Rob Ford bobblehead dolls. 
(Bobblehead to taka figurka z dużą 
ruchomą głową, którą niektórzy usta-
wiają w swoich samochodach przy 
szybie, żeby było ładnie, a nie – jak 
twierdzi Saturday Night Live – efekt 
palenia kokainy.) Burmistrz składał 
na dużogłowych (i dużobrzuchatych 
w tym wypadku) figurkach swój auto-
graf i dziękował kupującym za popar-
cie (nie jest jasne, czy poparcie akcji
świątecznej pomocy, czy jego osoby). 
Kosztujące 20 dolarów bobbleheads 
rozeszły się jak świeże bułki – kolejka 
zaczęła formować się o piątej rano, 
sprzedaż rozpoczęłą się po dziewiątej 
– wkrótce po wybiciu południa osią-
gały one na eBayu cenę 185 dolarów, 
a niedługo potem, na innych serwi-
sach aukcyjnych, żądano za nie od 500 
do 2000 dolarów, czemu nie ma się 
co dziwić – w końcu były to figurki 
człowieka, o którym mówi się i pisze 
w mediach na całym świecie, który 
stał się bohaterem wszystkich telewi-
zyjnych late-night comedy shows po 
obu stronach granicy.
  Owszem, sondażowa większość 
uważa, iż Rob Ford powinien ustąpić 
ze stanowiska, a życzliwi doradzają 
mu kurację odwykową, ale też ma on 
wcale nie mało zwolenników; jego po-
parcie sięgało w pewnym momencie 
44 procent. Jest to głównie poparcie 
Roba Forda jako człowieka, jednak 
jest też całkiem sporo takich (m.in. 
popularny komentator hokejowy, były 
hokeista i trener Don Cherry), którzy
twierdzą, że jest on bardzo dobrym bur-
mistrzem („Rob Ford. No. 1. The best 
guy in town. Don’t give up. Continue, 
continue..!” – krzyczała podczas pod-
pisywania przez niego w urzędzie 
miasta laleczek z dużą głową jedna 
z kobiet). Media przypominają, że mer 
Waszyngtonu Marion Barry też palił 
kokainę i zamieszany był w narkoty-
kową aferę, w związku z którą trafił 
na pół roku do więzienia, by po wy-
jściu na wolność znów być wybra-
nym do rady miasta, a następnie, w ro-

ku 1995, zostać burmistrzem po raz
czwarty, czyli – jak można to przy-
pomnienie rozumieć – co ma kokaina 
do zarządzania miastem?
  Rob Ford stał się chyba w oczach 
części Kanadyjczyków kimś pośred-
nim między Robertem (Bobem) For-
dem, zabójcą Jesse Jamesa – postacią 
w dużej mierze tragiczną – a szkockim 
bohaterem ludowym, rozbójnikiem 
Rob Royem; podobizny burmistrza 
Toronto pojawiły się na bawełnianych 
koszulkach, związane z nim hasła 
umieszczane są na samochodowych 
naklejkach na zderzaki: Rob Ford stał 
się najsłynniejszym burmistrzem świa-
ta, a jego wyczyny nie mają końca.
 Wyznanie o paleniu kokainy uzupeł-
nione zostało wkrótce przyznaniem 
się do jazdy cadillakiem po pijanemu 
(„parę razy”). Zaraz potem zaczęto 
mówić o związkach naszego bohate-
ra z prostytutkami; jego pracownicy 
twierdzą, iż jedną z nich kilkakrotnie
przyjmował w swoim biurze, palił
z nią marihuanę lub kokainę. Doszły 
do tego oskarżenia o seksualne zakusy 
wobec pracownic urzędu miasta.
  Inkryminowany mer oczywiście za-
przeczył temu, oświadczając, że od-
wiedzająca go w biurze pani wcale 
nie jest prostytutką, tylko serdeczną 
przyjaciółką, a była urzędniczka city 
hall kłamie mówiąc o jego wobec niej 
wiadomych zapędach.
  O tej ostatniej sprawie Rob Ford po-
wiedział językiem bardzo obrazowym, 
używając swoich słów powszednich, 
co uraziło uszy radnych miasta – ludzi 
do głębi swej szarości przyzwoitych 
– którzy zebrali się w połowie listo-
pada i przegłosowali pozbawienie 
swojego szefa części jego uprawnień. 
Rob Ford zapowiedział oczywiście za-
skarżenie tej decyzji do sądu.

 W kabarecie „Dudek”, w pamiętnym
skeczu „Ucz się Jasiu”, Wiesław Go-
łas jako Jasiu wyjaśniał klientowi sło-
wa swojego majstra (Jan Kobuszew-
ski) następująco: „Oni mogą panu maj-
strowi skoczyć tam, gdzie pan może 
pana majstra w dupę pocałować”. Na 
poziomie leksykalno-semantycznym
zdanie to odpowiada bardzo dobrze 
językowi burmistrza Toronto: nieprzy-
chylni mu radni i wszyscy opowiada-
jący się za jego ustąpieniem z urzędu 
mogą mu skoczyć. Pozbawienie go 
stanowiska nie jest takie proste; po-
trzebny jest do tego wyrok sądu u-
znający, że popełnił on przestępstwo 
kryminalne, albo podjęcie przez pre-
miera Ontario stosownych działań, 
które to działania byłyby długie i dość

skomplikowane, wymagające między-
partyjnego porozumienia. A politycy 
wszystkich partii milczą w tej sprawie,
ponieważ myślą głównie o swojej re-
elekcji, a jak zostało powiedziane, bur-
mistrz Toronto, który mówi, że każdy 
popełnia błędy, ma nie takie małe po-
parcie wyborców.
 Najlepsze w tym jest to, że Rob Ford 
od dawna związany jest mocno z Par-
tią Konserwatywną, która sprzeciwia 
się dekryminalizacji marihuany i dba
o tradycyjne wartości rodzinne (pan 
Ford oświadczył w jednym ze swych 
wystąpień, że jego małżeństwo jest 
szczęśliwe, więc wszystko się zgadza). 
  Sprawa wydaje się nie mieć końca 
– Rob Ford zaprzecza, przyznaje się, 
wybucha, przeprasza, znów wali mię-
dzy oczy dosadnym słownictwem i 
znów przeprasza, i znów wali. Wiado-
mo że palił crack cocaine i prowadził 
samochód po pijanemu. Mało kto ma 
wątpliwości, że jest nałogowcem; ma 
niewyparzony język, obraca się w po-
dejrzanym towarzystwie, świat stroi 
sobie z niego żarty, jest klientem hand-
larzy narkotyków i prostytutek. A przy 
tym wciąż zarządza wielkim miastem, 
nad którego kasą ma kontrolę. 
  Wyobraźmy sobie jednak, co trudno 
sobie wyobrazić, że Rob Ford cieszył-
by się ze spalenia przez faszystów na
miejskim placu „pedalskiej tęczy”. 
Gdyby – co zupełnie nieprawdopo-
dobne – tak się zdarzyło, gdyby z ja-
kichś powodów całkiem odebrało mu 
rozum, to tak jak każdy urzędnik pań-
stwowy, poseł, polityk z którejkol-
wiek partii w tym kraju, byłby w ta-
kim wypadku skończony. I to też jest 
przykład normalności, odrobinę cza-
sem nienormalnego dla powszechnej 
uciechy, państwa.

  Wracając zaś na koniec do obietnic 
złożonych w mowie tronowej, to na 
tańsze umilenie sobie w niedalekiej 
przyszłości czasu przed telewizorem 
lepiej za bardzo nie liczyć; spółki tele-
komunikacyjne przymierzają się już co 
prawda do sprzedaży pojedynczych
kanałów, jednak można przypuszczać, 
że rozpiętość między cenami kanałów 
najmniej i najbardziej popularnych bę-
dzie znacząca. Bo taki jest, niestety, 
kapitalizm.
  Można mieć natomiast nadzieję na 
tańsze rozmowy przez “komórkę”, co 
sądzę po rządowych spotach w tele-
wizji, w których mówi się, że nie mo-
że tak być, aby Kanada miała najwyż-
sze ze wszystkich krajów rozwiniętych 
opłaty za korzystanie z telefonów ko-
mórkowych.

HANNA SEMIN

Normalny kraj


