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Dlaczego nie legną wszyscy w cieniu 
drzewa, podnosząc się z rzadka, jak 
np. ten zarośnięty człowiek w czapce 
z daszkiem, cały po wojskowemu, 
który zamieszkał w parku dwa tygod-
nie temu, z prowiantem i dobytkiem 
w dużym czarnym plecaku, z dwie-
ma przypiętymi do plecaka parasolka-
mi, i od dnia wprowadzenia się tutaj 
chyba ani razu nie wyszedł z domu.
  Denerwuje mnie mój sąsiad w słom-
kowym kapeluszu.
  W tej rozbudzonej palącym słońcem 
złości nie ma w istocie nic nadzwy-
czajnego. Odczuwanie tego stanu – in-
tensywność tego odczuwania, od zera
do instynktów drapieżnych – ma naj-
prawdopodobniej związek z czasem,
w jakim nasi dawni przodkowie przy-
wędrowali przed wiekami na euroazja-
tycką północ z basenu Morza Śród-
ziemnego. Moi, wnioskując z tej sło-
necznej nerwowości, musieli dosyć 
późno dupę ruszyć.
  Jeśli ktoś nie rozumie o czym mó-
wię, to wyjaśniam: na euroazjatyckiej 
północy porą duchów jest północ – na 
południu rzeczy niesamowite dzieją 
się za dnia. Bohater filmu Luchino 
Viscontiego „Obcy” oświadcza, wzbu-
dzając śmiech gawiedzi, że zabił czło-
wieka „z powodu słońca” (innego wy-
tłumaczenia tej zbrodni w filmie nie
znajdziemy). W dusznym nastroju po-
łudnia Edyp zabija ojca w pojedynku 
na rozstajnych drogach w filmie Piera 
Paolo Pasoliniego. Na to, kiedy dzieją 
się rzeczy straszne w thrillerze René’a 
Clémenta „W pełnym słońcu”, wska-
zuje sam tytuł. I właśnie w tym czasie
– w pełnym słońcu – budzą się we 
mnie myśli mordercze na widok bie-
gających, pedałujących, kopiących lub 
odbijających piłkę, żrących, pluskają-
cych się w brudnej wodzie i wszyst-
kich poruszających się w jakikolwiek 
sposób wbrew mojemu życzeniu. Nie 
denerwuje mnie tylko drobna Azjatka 
– Chinka, może Koreanka albo Wiet-
namka – przypominająca Japonkę, 
spacerująca po parku z dzieckiem 
w wózku. Za każdym razem, kiedy 
zbliża się do ławki, na której siedzę i 
siada na ławce obok, wita się cichutko 
z lekkim ukłonem i uśmiechem, tak 
jakby za nic na świecie nie chciała 
zakłócić mojego spokoju. I zawsze 
żegna się odchodząc, i odchodzi jak-
by odchodziła na palcach. Działa na 
mnie uspokajająco, chociaż z drugiej 
strony, zostawia mnie w zakłóceniu 
myśli, przywodząc na nie swoje prze-
ciwieństwo – obraz swojskich, ordy-
narnych babsztyli z kulturalnymi uro-
jeniami.
  Moja aktywność, na którą – oprócz 
patrzenia i wkurzania się na prawie 
wszystko i wszystkich – zdobyłem się 
po przezwyciężeniu ciężkiego otępie-

nia gorącem, sprowadziła się do prze-
czytania dwóch książek. Najpierw po-
wróciłem po szesnastu latach do lektu-
ry „Ostatniego rozdziału” Josepha Hel-
lera (z chwytliwym podtytułem „czyli 
Paragraf 22 bis”), którą przerwałem 
wówczas po przebrnięciu przez kilka-
dziesiąt stron, ponieważ styl powieści 
był dla mnie tak przejrzysty, w dużej 
mierze sztuczny, nawiązanie do oglą-
danego przeze mnie wielokrotnie filmu 
Stanleya Kubricka „Doktor Strange-
love, czyli jak przestałem się martwić 
i pokochałem bombę” tak wyraźne, że 
z tego wszystkiego za nic nie mogłem 
wciągnąć się w fabułę. Tym razem 
styl powieści wciąż był dla mnie prze-
jrzysty, w dużej mierze sztuczny i na-
ciągany, bezpośrednie odwołania do 
filmu Kubricka jawnie przez autora 
demonstrowane, łącznie z powtarza-
nym w tle nazwiskiem Strangelove’a 
– co wszystko razem sprawiło, że 
„Ostatni rozdział” stał się dla mnie za-
bawny w pomyśle i języku, i dobrze się 
czytał.
  Natomiast prawdziwa – jak mówią 
ludzie inteligentni – uczta duchowa na-
stąpiła potem, gdy po 30 latach prze-
czytałem ponownie słynne dzieło Hel-
lera „Paragraf 22”, znajdując w nim 
jeszcze więcej niż przy pierwszym 
czytaniu. Wspaniała książka, której 
przed trzydziestu paru laty zaszkodziło 
może trochę okrzyczenie jej „odgór-
nie” bestsellerem, zaszkodziła moda 
na „Paragraf 22”. Coś takiego jak Sta-
churze, mitowi Stachury, zaszkodziła 
w tamtych czasach moda na Stachurę,
uwieńczona wydaniem pięciotomo-
wego zbioru dzieł wszystkich, o czym
pisał kiedyś na tych łamach Andrzej 
Cezary (Cezary, Cezary – nie Czesław) 
Leszczyński. 
  Albo – ale w zupełnie innym, specy-
ficznym wymiarze – jak Adamowi Li-
zakowskiemu zaszkodziło rozkocha-
nie się w swojej twórczości, nieza-
chwiana wiara w jej wartość oraz po-
etycka praca na akord, postępująca ze 
stałym przyspieszeniem od wydruko-
wania w 1998 roku dwóch jego wier-
szy w „Kulturze” – o czym nikt nie 
pisał.
  Inną – jak to nazywają ludzie kultu-
ralni z Surrey – ucztą duchową było 
tego lata obejrzenie po raz nie wiem 
który arcydzieła Michelangelo Anto-
nioniego „Powiększenie” – pierwsze-
go arcydzieła filmowego, jakie zoba-
czyłem w życiu, w wieku, kiedy wcho-
dziłem do kina udając osiemnastolatka, 
które zrobiło na mnie wielkie wrażenie 
i które, tak myślę, wywarło wpływ na 
moje życie.
  Żeby się jednak nie przejeść, przery-
wam od czasu do czasu tę – jak to się 
mówi w kręgu przemiennych perio-
dycznie gazet polonijnych – ucztę du-
chową, odrywam oczy od książki i 
patrzę na tych ludzi, co mnie z po-
wodu słońca wkurzają, albo wracam 
do rzeczywistości bawiąc się smart-
fonem.
  Smartfon to wręcz magiczne urzą-
dzenie, które zrewolucjonizowało ży-
cie człowieka, który w starych czasach
komputerów stacjonarnych, zmuszony 
był marnować czas siedząc w domu.
Laptopy tylko trochę, z uwagi na ich 
rozmiar, poprawiły sytuację. Prawdzi-
wą wolność przyniosło dopiero rozpo-
wszechnienie smartfonów, które po-
zwalają marnować czas w dowolnej
porze i miejscu, a więc zawsze i wszę-
dzie.
  Bardzo dobrym powodem do mar-
nowania czasu są serwisy społecznoś-
ciowe. Patrzę na Facebook i gdybym 

nie widział na własne oczy, tego co 
tam się dzieje, nigdy bym nie uwierzył. 
Wydaje mi się, że powstały już gdzieś 
w Ameryce pierwsze odwykówki dla 
fejsbukowych nałogowców, ale nie je-
stem pewien. Jeśli nie powstały, to na 
pewno wkrótce powstaną.
  Z czego to uzależnienie wynika? 
Skąd się bierze to, że tylu ludzi nie 
mających nic do powiedzenia, traci 
wiekszą część podzielonego na doby 
życia na zaglądanie i pokazywanie się 
na Facebooku, np. z wiadomością, co 
zjedzą na śniadanie (nie zmyślam)? 
  Co jest przyczyną, że znana mi oso-
ba przez kilkanaście godzin dziennie 
umieszcza, ze średnią częstotliwością 
dwa i pół na godzinę, posty, których 
zawartością są wybrane z YouTube 
klipy z muzyką poważną? Zakładając,
że ktoś z fejsbukowych znajomych tej 
osoby (np. ten ktoś, kto to lajkuje)
usiadłby przy lodówce z zamiarem 
przesłuchania połowy tego materiału,
wyszłoby nam, że owa osoba musia-
łaby poświęcić na to jakieś, lekko li-
cząc, dziesięć godzin na dobę, ponie-
waż te wyklikane z YouTube w ciągu 
godziny symfonie, opery, balety, kon-
certy fortepianowe itp. trwają co naj-
mniej dwie i pół godziny (do the math). 
Czy można uwierzyć w takie uwiel-
bienie muzyki?
  Co więcej, także osoba zamieszcza-
jąca to na Facebooku tego nie słucha, 
ponieważ nikt nie jest w stanie prze-
słuchać w ciągu godziny ponad dwóch 
godzin muzyki.
  Nie może też chodzić o muzyczne 
edukowanie fejsbukowych znajomych, 
gdyż w takim wypadku o niebo mą-
drzejsze byłoby proponowanie raz na 
tydzień listy dziesięciu, powiedzmy, 
dzieł do wyboru. Każdy bez najmniej-
szego trudu znajdzie sobie w Internecie 
arie z „Halki” czy Eine kleine Nacht-
musik.
  O co więc tutaj chodzi?
  Chodzi, moim zdaniem, nie o „Sona-
tę Księżycową” ani dzieła wszystkie 
Chopina – chodzi o krzyk: „Patrzcie, 
to ja! Tu jestem! Jestem konkretną, 
pojedynczą osobą! Jestem ktoś!”.
 Ten rozdzierający krzyk słyszę w ca-
łym polonijnym życiu, na przykład 
na wieczorze pamięci, na którym oso-
ba zmarłego stała się dla żyjących 
doskonałą okazją do powiedzenia 
kilku ciepłych słów o sobie – popisa-
nia się swoim talentem lub wiedzą 
(np. że Conrad pisał po angielsku, a 
nasz Wielki Zmarły po polsku). Nie 

będę tego rozwijał, bo to zbyt smutne.
„Powietrze pełne jest naszych krzy-
ków” (S. Beckett). Dreszcz przecho-
dzi.
  To samo powielające się organizacje 
polonijne, fankluby polityczne itd.
  Łączność ze światem utrzymuję oglą-
dając codziennie BBC World News. 
I też mnie dreszcz przechodzi: woj-
ny, zaraza, fanatyzm, barbarzyństwo...  
  Bluźnierstwo bohatera „Paragrafu 
22”: „Cóż to za kolosalny, nieśmiertel-
ny partacz! Kiedy się pomyśli o Jego 
potędze i możliwościach, jakie miał, 
aby zrobić coś naprawdę dobrego, a 
potem spojrzy na ten bezmyślny, od-
rażający bałagan, jakiego narobił, Jego 
nieudolność musi zdumiewać. Premii
to on za to nie dostał. Przecież żaden 
szanujący się przedsiębiorca nie przy-
jąłby takiego fajtłapy nawet na maga-
zyniera! [...] Nie, to nie powinno Mu 
ujść na sucho. Stanowczo nie można 
Mu puścić płazem wszystkich tych 
nieszczęść, jakie na nas sprowadził. 
Kiedyś będzie musiał mi za to zapła-
cić. Wiem nawet kiedy. Na Sądzie 
Ostatecznym.” (tłum. Lech Jęczmyk)
  A 20 sierpnia ochłodziło się i odsło-
neczniło, a wieczorem robi się całkiem 
przyzwoicie chłodno. Synoptycy za-
powiadają, że w weekend powróci
beautiful blue sky (wraca nazajutrz) i 
temperatura będzie rosła w przyszłym 
tygodniu do 30 stopni w głębi lądu.

 Wychodzę przed wieczorem z przy-
zwyczajenia do parku, trochę coś tam 
jeszcze poczytać i posłuchać przedos-
tatniego z wakacyjnych środowych 
koncertów (Wednesday Night Sum-
mer Concert Series).  Dużo jest w par-
ku całkiem dobrej muzyki, właściwie 
w każdy wieczór, w różnych miejscach. 
Jazz, folk, trochę popu... Tak, dzisiaj 
czuć w powietrzu zmierzch lata. Może 
trochę jednak szkoda, że już wkrótce 
wszystko wróci do normalności...
  Przeczucie końca lata pojawia się 
u mnie co roku na koniec lipca, przy 
wystrzałach sztucznych ogni podczas 
ich pokazu nad Zatoką Angielską. 
Wiem, skąd to się bierze, jednak tłu-
maczenie tego byłoby skomplikowane. 
To coś jak Karnawał/ Tak do umiera-
nia/ Podobny w wierszu Bursy.
  Wracam po zachodzie słońca i do-
wiaduję się, że mieszkańcy kompleksu, 
w którym mieszkam przeżyli podczas 
mojej nieobecności niezły excitement 
z udziałem kilku wozów strażackich 
i ewakuacją lokatorów. Nic się nie 
stało, komuś się tost przypalił i alarm 
się włączył. Jednak jeszcze jutro moi 
sąsiedzi będą mówić o tym z podnie-
ceniem. Przeżyli coś prawdziwego.

 John Hendry (Trout Lake) Park, Van-
couver, BC – under the tree

sierpień 2014

Sypialnia „żołnierza”, który w sierpniu wprowadził się do parku.
Moją uwagę zwróciła przytulanka szmacianka na jego łóżku.


