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NICKEL’S BAKERY
(istnieje od 1961 r.)

1816 Lonsdale Avenue, North Vancouver
tel. 604-987-4711

poniedziałek - piątek   9.00 - 18.00
sobota          9.00 - 17.00

Iwona i Kazimierz Kwaśniewscy zapraszają

& KRAKUS DELI

poniedziałek - piątek   10.00 - 19.00
sobota          10.00 - 17.00

Bogaty wybór pieczywa i ciast według polskich i europejskich
receptur. Znakomite kremówki, pączki, serniki, makowce, babki,

drożdżówki, rogale itp.

NAJLEPSZEJ JAKOŚCI WĘDLINY OD POLSKICH PRODUCENTÓW
(International Sausage House, Polonia Sausage House, Sunshine Deli)

Od wartości zakupu 10-procentowy bonus 
w postaci pieczywa

www.nickelsbakery.ca

POZNAJ SMAK PRAWDZIWEGO CHLEBANICKEL’S BAKERY

w soboty darmowa

kawa i ciastko

 Po olimpijskim triumfie Polaka i prze-
granej Holendra w wyścigu łyżwiar-
skim na tysiąc pięćset metrów próbo-
wałem wyjaśnić siedmioletniej Mai, że 
tysięczne sekundy są niewyobrażalnie 
małe i że odległość między nimi nijak 
się ma do różnicy pomiędzy medalami 
– złotym, srebrnym i brązowym. Być 
szybszym o tysięczne sekundy to de 
facto być tak samo szybkim, jednak 
mieć złoty medal olimpijski znaczy 
być zupełnie kimś innym niż mieć 
medal srebrny – dystans z jego wszyst-
kimi konsekwencjami: sławy, radości, 
profitów itd. – ogromny. Maia na to 
rozbrajająco genialnie: – No to po-
winno być kilka złotych medali, np. 
złoty jasny, złoty mniej jasny, złoty 
ciemniejszy. Podobnie – srebrnych i 
brązowych. No i dziewięciu zawod-
ników stanęłoby na podium olimpij-
skim.  
 Rzeczywiście byłoby wówczas spra-
wiedliwiej i prawdziwiej. Myślę jed-
nak,, że byłoby znacznie prościej nie 
szatkować czasu na tysięczne sekun-
dy, lecz „zmieścić” w tej samej sekun-
dzie kilku, czy kilkunastu zawodni-
ków i dać im takie same medale, jak 
się stało w przypadku narciarek zjaz-
dowych, które dostały po złotym me-
dalu. Gdyby mierzono dziesięcioty-
sięczne sekundy, wówczas z pewnoś-
cią medal złoty otrzymałaby tylko jed-
na z nich. Wcale bym się nie zdziwił, 
gdyby na następnej olimpiadzie wpro-
wadzono dziesięciotysięczne sekundy, 
a jeszcze następnych – stutysięczne.
 Obie propozycje – Mai i moja – go-
dzą w najgłębszą istotę kultury miesz-
czańskiej. Charakterystyczną jej cechą 
jest wytwarzanie pozoru. Pozór jest 
najbardziej widoczny – dlatego mas-
kowany przy pomocy „szczęścia” – 
w grach liczbowych, w których rów-
nież się rywalizuje, również chodzi
o zwycięstwo i niebagatelną nagrodę. 
Początkowa równość stron zostaje 
„zniesiona” przez przypadek, lecz 
przypadkowy zwycięzca staje się zwy-
cięzcą realnym, i to nie byle jakim, 
skoro wchodzi w posiadanie fortuny. 

Cudownym zrządzeniem „losu” zo-
staje wyłoniony spośród równych 
uczestników ktoś, kto już równym być 
przestaje. Dystans pomiędzy świeżo 
upieczonym milionerem i milionami 
graczy staje się nieskończony. Gra licz-
bowa ukazuje bez zawiłości, w spo-
sób rozbrajająco prosty, fenomen przy-
swajania bogactwa społecznego przez 
jednostkę. 
  Ruch polegający na przechodzeniu 
pozoru w rzeczywistość i rzeczywis-
tości w pozór widoczny jest na co dzień 
na rynku. Generalnie rzecz biorąc 
o „wyższości” towarów tego samego 
rodzaju, różniących się w niewielkim 
stopniu, lub nieróżniących się wcale, 
decyduje umiejętna prezentacja, czyli 
reklama nieustannie wtłaczająca do 
głowy, że jednak równości nie ma. 
Reklama stwarza zwycięzcę. W spo-
łeczeństwie, którego „ostatecznym 
produktem” jest triumf nielicznych 
i klęska wielu, kibic-odbiorca chętnie 
i z zawiścią ogląda zwycięzców, uosa-
biają oni bowiem możliwość radykal-
nej poprawy losu. Nie przypadkiem 
uczestnictwo w grach liczbowych jest 
równie masowe, co oglądanie wido-
wisk sportowych.
  Wyłanianie rekordzistów, mistrzów 
jest w coraz większym stopniu dzie-
łem konwencji-przypadku (np. rzut 
monetą – w ten sposób Górnik Zabrze 
wyeliminował AS Romę z rozgry-
wek o Puchar Zdobywców Pucharów 
i znalazł się w finale), lub zadaniem 
coraz doskonalszej aparatury pomia-
rowej. Gołe oko, które rozstrzygało 
kiedyś o zwycięstwie i przegranej, nie 
widzi dzisiaj nic, to znaczy widzi, że 
pojedynczego zwycięzcy nie ma, bo 
zawodnicy jednocześnie osiągnęli li-
nię mety. Lecz zwycięzca „musi” zo-
stać wyłoniony, więc różnicę choćby 
niewyobrażalnie minimalną należy 
wychwycić. Nowoczesna aparatura 
pomiarowa, powiadają niektórzy, peł-
ni „tylko” rolę narzędzia, które „tylko 
odnotowuje” zwycięstwo lub rekord.  
Zaiste prawdziwe niewiniątko z tego 
narzędzia.

  Myślenie naiwne (urzeczowione, 
jakby powiedział Lukacs) napawa się 
„niegraniczonymi możliwościami 
człowieka”. Gdyby tylko raz do roku 
pobijano rekord świata o jedną setną 
sekundy, to w ciągu stu lat pojawiłoby 
się stu rekordzistów i wciąż stawiano 
by to samo głupie pytanie o „kres ludz-
kich możliwości”. 
  L. Kołakowski broniąc sportowców 
przed ludźmi naśmiewającymi się z ich 
rzekomo nierozumnych wysiłków, 
mających poprawić o ułamek sekundy 
wynik biegu oraz przed twierdzenia-
mi, że tego typu wysiłek nie rozwiązuje 
istotnych problemów człowieka, pisze: 
„Może nie, ale coś nam pokazuje, że 
ludzie mogą być zdolni, za cenę wiel-
kiego wysiłku, do nieustannego prze-
kraczania granic swojej fizycznej kon-
dycji, że mogą więcej i więcej. Zapew-
ne nie w nieskończoność: nie spodzie-
wamy się, że kiedyś ktoś przebiegnie 
100 metrów w ćwierć sekundy, albo 
skoczy 15 metrów wzwyż. To praw-
da, ale granice nie są z góry ustalone, 
a potrzeba ich przekraczania jest, przy-
znajmy, ambicją szlachetną” (L. Ko-
łakowski, „Mini wykłady o maxi spra-
wach”)
  Potrzeba przekraczania… hm – ra-
czej chodzi o mechanizmy przekracza-
nia potrzeby. Rzecz w tym, że właśnie 
w nieskończoność i nieustannie ludzie 
mogą przekraczać granice, gdyż ich 
przekraczanie jest nie tylko i nie prze-

de wszystkim kwestią indywidualnych 
preferencji i jakichś naturalnych chęci 
człowieka, lecz kwestią określonych 
relacji w społeczeństwie. 
  Abstrahowanie od tego, że instytucje 
społeczne są zamrożonymi stosunka-
mi pomiędzy ludźmi „fałszuje pomia-
ry, wywiady i wyliczenia – ale fałszuje 
w aspekcie, który w pomiarach, wy-
wiadach i wyliczeniach się nie pojawia 
i który nie wchodzi z nimi w konflikt, 
ani ich nie zakłóca. Zachowują one 
swą ścisłość i są mistyfikujące same 
w tej ścisłości” (Marcuse, „Człowiek 
jednowymiarowy”).
  Nawet niektórzy teoretycy sportu, 
jak na przykład K. Zuchora, ulegają 
tej mistyfikacji: „Cóż my przekaże-
my potomnym? Na pewno nie będą 
mieli kłopotów z rozszyfrowaniem 
naszych rekordów. Pod tym wzglę-
dem dokonał się zawrotny postęp. 
Notujemy przecież wyniki z dokład-
nością do setnych części sekundy, choć 
i to czasem nie wystarcza, by wskazać 
zwycięzcę. W slalomie gigancie dwie 
zawodniczki szwajcarskie uzyskały 
w dwu przejazdach ten sam czas (…) 
Przyrządy pozwalają (sic! – A.K.) 
nam jednak rozstrzygnąć wiele trud-
nych sytuacji, w których oko ludzkie 
byłoby zawodne (…) Fotokomórka 
rozdziela radość i smutek, uwalniając 
sumienie od dręczących wątpliwości, 
czy oceniliśmy słusznie” (K. Zuchora, 
„Dalekie i bliskie krajobrazy sportu”).

  No to, chciałoby się rzec, rozszyfro-
wujmy już dziś, weryfikujmy i wska-
zujmy od nowa zwycięzców z prze-
szłości. Ledwie o tym pomyślałem, a 
już się dokonało: Holender pokonany 
przez Bródkę, chce mierzyć od nowa. 
Uznał bowiem, że nie uwzględniono 
na starcie czasu sygnału startowego 
dochodzącego do ucha zawodnika. 
Polak jego zdaniem usłyszał wcześ-
niej i dlatego wygrał. Nie chwaląc się, 
przewidzieliśmy ze starostą powiato-
wym już przed wojną taki obrót spra-
wy. Zwróciliśmy wówczas uwagę, że 
strzelający z pistoletu startowego stoi 
z boku klęczących sprinterów i zawod-
nik znajdujący się najbliżej pistoletu 
jest w sytuacji uprzywilejowanej. 
  Jestem jak najdalszy od deprecjono-
wania wyjątkowości, wielkiego zaan-
gażowania, wysiłku rekordzistów i 
zwycięzców sportowych. Ich osobisty 
wkład jest imponujący. Chodzi jedy-
nie o to, że ten niewiarygodny wysiłek 
jest w dużej mierze wysiłkiem czło-
wieka na usługach diabelskich mocy, 
a podszyta tymczasowością radość ki-
biców i wymuszona euforia sprawo-
zdawców zalatuje siarką. 

Andrzej Kwiatek

PS  Wypowiedzi Kołakowskiego i Zu-
chory ściągnąłem za zgodą Przemka 
Kwiatka z jego pracy magisterskiej na 
temat tzw. urzeczowienia w sporcie. 

Złoto z Bródką
ANDRZEJ KWIATEK


