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  Albo politycy, którzy wiedzą, że brak
politycznych kompetencji nie przekre-
śla szansy na zaistnienie na politycz-
nej scenie, gdyż zamiast poszerzania
wiedzy – co mogłoby dać marne re-
zultaty – wystarczy postarać się o mia- 
no „polityka kontrowersyjnego”, a 
więc na przykład założyć muszkę i 
postulować odebranie kobietom pra-
wa wyborczego albo zlikwidowanie 
paraolimpiady, albo popierać politykę
pana Putina.

  I wcale nie trzeba być przy tym pol-
skim politykiem. W listopadowych 
wyborach municypalnych w Kolum-
bii Brytyjskiej jednym z kandydatów 
na burmistrza Burnaby (Metro Van-
couver) jest startująca w tych wybo-
rach po raz drugi pani Sylvia Gung, 
która w swoim programie wyborczym 
zapowiada wprowadzenie zakazu ca-
łowania się w miejscach publicznych, 
włączając w to ceremonie ślubne, oraz 
trzymanie się za ręce na oczach innych 
ludzi, ponieważ – zdaniem pani Gung 
– takie okazywanie uczuć prowadzi 
do wzrostu przestępczości.  Można by 
uznać to za całkowicie normalne, gdy-
by kandydatka na fotel mera Burnaby 
mówiła to w celu zwrócenia na siebie 
uwagi; kłopot jednak w tym, że chyba 
naprawdę w to wierzy. 

  Dążenie do bycia kimś – nawet za 
cenę bycia zupełnie kimś innym niż 
się jest w rzeczywistości –  jest dziś tak 
rozpowszechnione, że w żaden sposób 
nie można uznać tego za nienormalne. 
Chociaż z drugiej strony, rozczepie-
nie osobowości czy przeświadczenie 
o swojej „prawdziwej” tożsamości (na 

przykład o byciu Napoleonem) to
w powszechnym odczuciu wciąż naj-
bardziej charakterystyczny (mode-
lowy) objaw zaburzeń psychicznych. 
W „Psychozie” Alfreda Hitchcocka 
psychopata Norman Bates przebiera 
się w ubrania swojej matki i przyjmu-
je jej osobowość. Filmowy Antonio 
Salieri znajduje się w zakładzie psy-
psychiatrycznym, ponieważ uważa się 
za świętego patrona miernot (the Pa-
tron Saint of mediocrity). Pustelnik 

w „Królewiczu i żebraku” wierzy, że 
jest archaniołem. I tak dalej. Wszyscy 
oni są dla nas stuknięci. A zatem jest 
jednak w tej normalności kreowania
się na kogoś innego pewna nienormal-
ność. Chociaż zdecydowane rozróż-
nienie stanu „normalnego” udawania
udawania kogoś, kim się nie jest od 
chorobliwych zaburzeń schizofrenicz-
nych nie jest proste.
  Czy na przykład przyjmowanie na 
siebie przez jedną panią z Surrey – 
typową przedstawicielkę ćwierćinteli- 
gencji – roli przywódcy i głosu Polonii 
(publiczne wypowiadanie się w liczbie 
mnogiej: „czy potrzebujemy?”, „czy
musimy?”) jest nienormalne? Myślę, 
że nie do końca; gdyż może bardziej
należałoby uznać za nienormalne śro-
dowisko, które umożliwia, aprobuje 
takie „dowództwo”. Można bowiem 
wysnuć wniosek, że nienormalność 
umiejscawiająca się w daleko posu-
niętej nienormalności otoczenia staje 
się normalnością, tak jak dwa minusy 
dają plus. Chociaż z drugiej strony 
dążenie kobiety, o której mowa do 
bycia kimś, kim w rzeczywistości być
nie może, jest zaburzeniem postępują-
cym. Pamiętam bowiem, że kilkanaś-
cie, chyba prawie dwadzieścia lat temu 
objawy uznawania się za Matkę Po-
lonię nie były u niej jeszcze tak wy-
raźne jak dzisiaj. Wtedy uważała się
tylko za poetkę, czytając na zorganizo-
wanym przez siebie wieczorze poetyc-
kim w dolnej sali Stowarzyszenia Pol-
skich Kombatantów – przy świecach, 
a jakże – swój utwór wierszowany, 
którego fragment pamiętać będę do 
końca życia, ponieważ do tej pory za-
stanawiam się, czy nie był on przypad-
kiem plagiatem z Homera (Inni spali 
bogowie i ziemscy rycerze...), a który to 
fragment brzmiał tak: „Śpi już ptactwo 
i leśne robactwo”. O! 
  I zupełnie tak samo rzeczy się mają 
w przypadku kogoś, kto posiada kwa-
lifikacje językowe (znajomość słow-

nictwa i gramatyki języka polskiego) 
świadczące jasno, że zajęcia opierają-
ce się głównie na używaniu języka 
nie mieszczą się na liście czynności 
dla niego/dla niej odpowiednich – a 
mimo to bierze się ten ktoś za, dajmy
na to, wytwarzanie polonijnej gazety, 
co jest również jak najbardziej nor-
malne, wynikając z przekonania, że 
emigracyjny lud to kupi, które ma 
mocne oparcie w rzeczywistości.

  Z początkiem października, włą-
czając od czasu do czasu telewizor, 
zauważyłem pojawienie się reklam 
cmetarzy. Cmentarze Ocean View 
w Burnaby i Valley View w Surrey, 
Mountain View w Vancouver i w La-
kewood w stanie Waszyngton, cmen-
tarz Lake View w Seattle... „Wybierz 
sobie miejsce, gdzie bedziesz pamię-
tany” – pogrzebany w całości albo 
spopielony w polecanym przycmen-
tarnym krematorium. Przypomina się 
także, że cmentarne celebration hall to 
nie tylko miejsce dobre na uroczystości 
pogrzebowe, but also for a wide range 
of other events, from corporate retreats 
to other gatherings…
  Są to reklamy dobrze wpisujące się 
w czas – jesień to dobra pora do za-
dumy nad przemijaniem. „Od bycia 
z dziadkiem do bycia dziadkiem jest 
dramatyczną formułą, która budzi 
trwogę, każąc nam się zastanowić nad
błyskawicznym przemijaniem, nad 
ulotnością istnienia, i w ogóle nad sen-
sem ludzkiego życia” – pisze w tym 
numerze Czesław Dziekanowski. Po-
doba mi się ów tekst emerytowanego
profesora Uniwersytetu w Białymsto-
ku, mimo że nie znam autobiografii, 
do której się odnosi.
  Temat rzeczy ostatecznych pojawia 
się również na innych stronach tego 
wydania „Aha!”. 
   Zaduma? Ale gdzie ta, ale gdzie ta. 
Przynajmniej nie u wszystkich. Pom-
niki nam trza budować, a nie dumać. 
Zmarła oto w Polsce młoda kobieta,
aktorka. Żałują jej ludzie na Face-
booku. Ktoś wymyślił akcję „Bijemy 
rekord polubień dla Anny Przybyl-
skiej” i użytkownicy Facebooka klika-
ją „Lubię to!” – lajkują śmierć Marylki 
ze „Złotopolskich”. Budują pomnik 
na miarę obecnych czasów.

  Odchyleniem od normy jest dziś, 
w opinii wiekszości, chyba jedynie 
nie mieszczenie się w nienormalności, 
uznawanej powszechnie za normalną.

  W październikowy długi weekend 
56-letni wypychacz zwierząt z Cran-
brook, pan Wilf Lloyd, wybrał się na
niedzielne polowanie w okolice mias-
teczka Fernie, zabierając ze sobą zię-
cia, Skeeta Podrasky’ego. Zaraz na po- 
czątku łowów myśliwego zaatakował 
niedźwiedź grizzly, który znienacka 
wypadł z gąszczy. Zięć zaczął strze- 
lać, ale zamiast w niedźwiedzia trafiał 
w teścia. Wreszcie wcelował także w 

niedźwiedzia i go zabił. Teść – w sta-
nie ciężkim, ale nie zgrażającym ży-
ciu – odtransportowany został heli-
kopterem do szpitala w Calgary.
  Konserwatorzy przyrody twierdzą, 
że grizzly z reguły starają się schodzić 
człowiekowi z drogi i w zwiazku z tym 
trudno powiedzieć, co w tym wypadku 
rozgniewało niedźwiedzia.
  Może to, że pan Wilf Lloyd chciał go 
zabić, żeby wypchać? 

  We wtorek, 21 października, rano 
Dalajlama XIV – w drodze na rozpo-
czynającą się o 13.30 w Convention 
Centre w Vancouver konferencję po-
święconą intelektualnemu (kognityw-
nemu) rozwojowi młodzieży Heart-
-Mind Youth Dialogue – zatrzymał 
się w szkole John Oliver Secondary, 
na wschodniej stronie miasta, gdzie 

spotkał się z uczniami. Powiedział im
między innymi, że gdyby wyłącznie 
patrzył na siebie jako na Jego Świą-
tobliwość 14. Dalajlamę, zamknąłby 
się w stworzonym przez siebie samego 
więzieniu, co było zachętą do otwarcia 
się na innych ludzi, na rozumienie ich 
trosk, do rozwijania w sobie empatii 
i dążenia do bycia heart-minded.

Atak niedźwiedzia grizzly

Dalajlama w Vancouver


