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   Co my, skazani na wtórność we 
wszystkich przejawach życia, może-
my powiedzieć? Wtórnie powiadać i 
nic więcej? Jedyne „więcej” to chyba 
tylko sama wtórność. Jeśli jest się epi-
gonem formy, to przecież jako takim 
właśnie kimś nowym i oryginalnym. 
Znak równości już nie jest oczywis-
ty. Inność tego samego może się wy-
dawać mało istotna i mało twórcza,  
niesie jednak w sobie większą siłę 
kontrastu i świeżość irytacji. Naprze-
ciw lekkości wyzwolenia staje cię-
żar gościnności. Co my, skazani na 
goszczenie, możemy dzisiaj powie-
dzieć gościowi? My jeszcze mamy 
w ustach smak niemalowanego chle-
ba, dlatego malowany mógł nas tylko 
na krótko zwieść i uwieść. Podobnie 
jak niby-masło, niby-mleko i niby-
-mięso. Zwiastunami nadejścia pod 
postacią wyrobów czekoladopodob-
nych naiwnie obarczaliśmy system,
traktując jego niemoc jako przejaw 
dziadowskiego tupetu.  

 Znajoma znajomego z wytwórni sa-
łatek warzywnych powiedziała, że jej 
firma ściąga swoje przeterminowane 
produkty w słoikach, których zawar-
tość wrzucają do kadzi, dodają jakieś 
środki konserwująco-odświeżające 
i na powrót pakują do tych samych 
słoików z poprawioną datą przydat-
ności do spożycia. Przedsiębiorczość 
godna podziwu. Tylko patrzeć jak 
skrzętnie zagospodarowane gówno 
–  pokolorowane i estetycznie zapako-
wane – trafi na sklepowe półki. 
  Być może i my kiedyś oklapniemy, 
tymczasem jednak po gwałtownym 
oszołomieniu zaczynamy na nowo 
podrywać przytomność. Linia obrony 
– ucieczka do przodu, czyli kupno do-
brego drogiego – wypracowana przez 
Zachód jest u nas wciąż niedostępna: 
płace uniemożliwiają selekcję i wolny 
wybór. Z tego powodu zaczynamy się 
bronić w pojedynkę „do tyłu”. Być
może są to już ostatnie podrygi, być 
może obrona będzie coraz mniej sku-
teczna, by w końcu wygasnąć całko-
wicie, ale może też tlić się cierpliwie 
w konspiracji, by buchnąć gwałtow-
niejszym płomieniem podczas sprzy-
jających wiatrów.
  Sąsiad zrobił w tym roku trzydzieści
słoików dżemów, kompotów i prze-
cierów. Po surowiec jeździł na wieś.
Drugi wziął się za wyrób i wędzenie 
kiełbasy w starej beczce, inny sam 
piecze chleb z mąki od zaufanego 
młynarza. Jeszcze inny, nie mając 
możliwości pozyskiwania, przestał 
jeść. Woli umrzeć z pustym brzu-
chem niż zaklajstrowanym mięsopo-

  Rzecz tymczasem w tym, że we 
wrześniu tamtego roku Neil Young 
wygłosił w Waszyngtonie mowę prze- 
ciwko eksploatacji roponośnych pias-
ków, w której przedstawił m.in. swoje 
wrażenia z podróży do stanowiącego 
centrum wydobywania bitumów Fortu 
McMurray w Albercie, mówiąc że to,
co tam zobaczył nasunęło mu na myśl 
porównanie do Hiroszimy – środo-
wisko jest całkowicie zdewastowane, 
a liczba zachorowań na raka rośnie.

  Przez cztery miesiące było o tym
cicho, bo pewnie rządzący nie chcieli 
budzić licha, aż tu koło połowy stycz-
nia kompozytor „Filadelfii” wyruszył 
w trasę koncertową dla finansowego 
i moralnego wsparcia walki prawnej 
Atabasków z rządem kanadyjskim i 
firmami naftowymi. Przed pierwszym 
koncertem, 12 stycznia w Toronto,  
Neil Young –  w towarzystwie wodza 
Allana Adama oraz wiceprzewodni-
czącego Partii Zielonych B.C. Andrew 
Weavera, rzecznika praw Indian Erie-
la Derangera i znanego naukowca i 
działacza ruchu ochrony środowiska 
Davida Suzuki – urządził na scenie 
Massey Hall konferencję prasową, 
w trakcie której ostro skrytykował 
rząd Kanady za tworzenie podziałów 
społecznych („Społeczna integracja 
nie leży w planach rządu, jest sprzeda-
wana za pieniądze”), nazywając pre-
miera Harpera „marnym naśladowcą 
prezydenta USA George’a W. Busha”. 
Stwierdził, że konserwatywny rząd 
łamie zawarte z Indianami umowy 
w sprawie podziału ziemi, a zwłaszcza 
Umowę nr 8 z 1899 roku, która mówi 
o ziemiach północnej Alberty, północ-
no-wschodniej Kolumbii Brytujskiej i 
północno-zachodniego Saskatchewan. 
„Zawarliśmy z tymi ludźmi porozu-
mienie. Nie dotrzymujemy naszych 
obietnic. Zabijamy tych ludzi” – po-
wiedział wykonawca Southern Man.
- Tu chodzi wyłącznie o wielkie pie-
niądze – mówił dalej. – Chodzi o ropę 
przeznaczoną dla Chin. To nie jest 
dla Kanady. To nie jest dla Stanów 
Zjednoczonych. To nie jest nasze – to 
należy do kompanii naftowych, które
wspiera rząd kanadyjski. To jest praw-
dziwa katastrofa.
  Politycy argumentują, że przemysł 
wydobywczy w Albercie daje pracę 
również Indianom, a napędzanymi 
benzyną i zatruwającymi powietrze 
samochodami jeżdżą także muzycy 
rockowi. Rzecznik premiera Harpera 
zapewnia, że rząd aprobuje jedynie 
projekty bezpieczne dla ludzi i śro-
dowiska...
  Kompozytor protest songów odpo-
wiada, że rząd ignoruje niewygodne 
dla siebie fakty naukowe.
  W The Globe and Mail ukazał się 

artykuł, którego autor twierdzi, że Neil 
Young ma słabą znajomość faktów, 
jako że np. więcej emitowanego do 
atmosfery dwutlenku węgla pochodzi 
z samochodów niż z wydobycia bitu-
minów.
 Muzyk odpowiedział na to 20 stycz-
nia, pisząc m.in. że jeśli nawet dwu-
tlenek węgla pochodzący z wydobycia 
ropy z piasków stanowi jedynie połowę  
tego, co codziennie wysyła do atmo-
sfery każdy samochód, to i tak nie jest 

to na pewno powód do dumy. Poza 
tym jego samochód ma napęd elektry-
czny i chociaż to prawda, że przeciętni 
ludzie nie mogą sobie na to pozwolić, 
to jednak jest to przykład, że istnieją 
czyste źródła energii i w tym kierunku 
powinien zmierzać rząd, a nie skupiać 
się na dostarczaniu Chinom ropy kosz-
tem naszego środowiska. Zaś przede
wszystkim chodzi o to, że umowy z In-
dianami są zobowiązującymi doku-
mentami prawnymi, a tubylcze ple-
miona nie chcą na swoich ziemiach 
rurociągów.
  W telewizji naftowy biznesmen mó-
wi z pobłażliwym uśmieszkiem, że 
„Mr. Young przesadza”...

  Bezpieczny rurociąg nie istnieje. Nie 
ma możliwości zapobieżenia wylewo-
wi ropy do środowiska naturalnego.
  Burmistrz Vancouver Gregor Ro-
bertson mówił w przednoworocznym
wywiadzie: „Jest jasne, że vancover-
czycy są ogromnie zaniepokojeni per-
spektywą budowy rurociągu Kinder 
Morgan i wizją 400 tankowców rocz-

nie zawijających do naszego portu, co 
stworzy wielkie zagrożenie dla miasta. 
Nie myślę, że to się spełni”.
 W bezpieczne rurociągi i stuprocen-
towo roposzczelne zbiornikowce wie-
rzy premier Christy Clark, która „żąda 
gwarancji”. 
  Zastanawiam się, czy wierzą w to 
również ludzie, którzy – nawet nie bę-
dąc wysoko postawionymi politykami
ani właścicielami kompanii naftowej 
– żywią głęboką niechęć do wszelkiej 

maści obrońców środowiska natural-
nego. Chodzi mi po głowie myśl, że 
powodem tej niechęci nie jest jednak
wiara w cuda materialne, a raczej bie-
rze się ona z potrzeb duchowych czło-
wieka, które przez swoją uciążliwość
w dzisiejszym świecie są zagłuszane i 
odrzucane. „Obecny byt jest zabójczy 
dla naszych tęsknot do wzniosłości. 
[…] na co dzień nie zdajemy sobie 
sprawy, jak bardzo mocno współczes-
na cywilizacja dobrobytu, luksusu i 
nadmiaru dóbr materialnych związana 
jest z ciekawością człowieka, a jak ma-
ło ma ona wspólnego z naszymi po-
trzebami duchowymi” (Andrzej Szczy-
piorski). Zabijamy więc naszą „pamięć
o ogrodach”, ale nie będąc w stanie 
pozbyć się jej całkowicie, odczuwa-
my ból, gdy daje o sobie znać. W więk-
szości dni, na co dzień, udaje nam się o 
niej zapomnieć – ale oto pojawiają się 
jacyś ekolodzy i wyrywają nas z tego 
stanu błogiego zapomnienia, czego 
bardzo nie lubimy. Tak samo nie lu-
bimy myśleć na przykład, że groźba 
raka jest realna.

Neil Young

dobnym kitem. Przeciwnik nie śpi, 
jego straszliwą bronią przyśpieszenie 
oraz zawładnięcie czasem i przestrze-
nią. Stąd niejeden dobijany rozkłada 
ręce: - Cóż poradzę, nie mam czasu, 
zaledwie na dojazd do roboty i powrót 
– jajecznicy nie ma kiedy zrobić, a co 
dopiero przetwory i wypieki. Zresztą 
z czego, skoro mąka też sztuczna, i 
jajka sztuczne.
  Na horyzoncie inwazja gotowych 
zestawów obiadowych – zamrożonej, 
pokolorowanej masy do błyskawicz-
nego podgrzania w mikrofalówce. 
Podobno w Anglii już zaczynają  wy-
miotować. U nas wciąż jeszcze koła-
czą w ustach stare smaki, wzmagają 
lament i podrywają do desperackiej 
obrony.  
  Według nich nasz lament świadczy 
o zapóźnieniu i zacofaniu, według na-
szych dzieci jest niezrozumiale prze-
sadny, wierzą one jednak trochę w no-
stalgiczne opowieści starego czyżyka  
o mlecznym mleku i chlebowym 

chlebie: „Tyś zrodzon na tostowym, 
jam był wolny na zakwasie i dlatego 
płaczę”. Jest trochę tak, jak z naszą, 
powojennego pokolenia wojną. Po-
czuliśmy ją na własnej skórze, jak 
byśmy sami byli jej uczestnikami. 
Oglądaliśmy szramy po postrzałach, 
niewygasły strach w oczach doros-
łych, ginęliśmy od niewypałów, kon-
struowaliśmy „flinty” i samopały; ba-
wiliśmy się wśród gruzów i budowa-
liśmy bunkry-ziemianki, mamy więc 
pełne prawo by światową wojnę trak-
tować jak swoją własną. Dlatego moż-
liwe, że nasze dzieci i wnuki również
jak swój własny potraktują czas do-
mowego patroszenia kury, pieczenia 
świątecznych ciast, deptania kapusty, 
picia mleka prosto od krowy i „nasta-
wiania na zsiadłe”.  
  Ciepły jeszcze oddech przeszłości 
na plecach opóźnia nasze przysto-
sowanie, dając nową jakość naszej 
wtórności. Jest ona, by tak rzec, scep-
tyczno-krytyczna i rozdrażniona, na 
pewno nie bałwochwalcza. Gdy pod-
czas projekcji sensacyjnego filmu 
w telewizji (jeśli nie jest niby-filmem,
co zdarza się niezwykle rzadko) po-
jawia się najprawdziwsza dziesięcio-
minutowa reklama wykałaczek do 
podpasek, natychmiast parskamy
„kurwą”. A dzieci słuchają. Podobno 
Amerykaninowi w takich okolicznoś-
ciach „idzie się” pokornie i spokoj-
nie zaparzyć kawę. Stąd nasze hasło:
„Zrewidować stosunek do kłusowni-
ków!”. Stają się oni mimo woli sym-
bolem woli przetrwania w warunkach 
rozpasanej tyranii podstępu.
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