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PRÓBA

Kiedy próbowaliśmy ze sobą rozmawiać 
okazało się 
że mamy różne języki 

Kiedy zaczynaliśmy mówić 
wspólnym językiem 
odebrano nam mowę. 

Kiedy schodziliśmy ze wzgórz 
łączyły nas już tylko 
cienie umarłych.

ODEZWA

Bogowie całego świata łączcie się! 
Załóżcie jedną partię o wspólnym sercu i wątrobie. 
I zbawcie roznosiciela mleka 
który o godzinie piątej rano 
doi mgły poranka 
i śpiewa piosenkę o wolności.

 Rząd prowincji kupił za 1,64 miliona 
dolarów niewielki dom w południowo-
wschodniej części Vancouver (Ren-
frew Heights), ładnie go odnowił i 
przeznaczył na hostel dla sześciu osób 
w wieku 16-24 lat, uzależnionych od 
alkoholu i narkotyków oraz cierpią-
cych na zaburzenia psychiczne.
 Krzyk podnieśli na to okoliczni miesz-
kańcy – kilka tuzinów z nich – że spra-
wa nie była z nimi konsultowana, co 
znaczy po prostu, że nie chcą oni mieć 
w swoim sąsiedztwie odwykówki dla 
ćpunów i na dodatek czubków. Głów-
nym argumentem przeciwko rządo-
wej decyzji jest to, że w pobliżu znajdu-
ją się przedszkole i szkoła podstawo-
wa, co stanowi fakt podnoszony dość 
często przy tego rodzaju protestach. 
Niezadowolonych mieszkańców nie 
przekonuje zapewnienie, iż żaden 
z młodych pensjonariuszy schroniska 
nie ma na swoim koncie przestępstwa 
przeciwko dzieciom.
 Ludziom mieszkającym w śródmieś-
ciu, w okolicy mostu Granville, nie po-
doba się z kolei wydzierżawienie przez 
miasto na dwa lata przeznaczonego do 
rozbiórki hotelu Quality Inn przy uli-
cy Howe, który ma stać się tymczaso-
wym, liczącym 157 mieszkań schro-
nieniem dla bezdomnych, głównie tych 
z usuniętego niedawno miasteczka 
namiotowego w parku Oppenheimer. 
Płacący podatki obywatele są zanie-
pokojeni, że pod ich oknami może po-
jawić się narkomania i przestępczość.
  Patrząc na pokazywanych w telewi-
zyjnych wiadomościach uczestników 
tych protestów, nie mogę się oprzeć 
przekonaniu, że wszyscy oni są do sie-
bie podobni – ich oblicza różnią się 
w jednakowy sposób od twarzy, które 
widzi się na przykład podczas protes-
tów przeciwko budowie rurociągów 
naftowych, gdzie zawsze występuje 
element zabawy (m.in. w dowcipnych 
hasłach na transparentach), radośnie 
bratający przeciwników firm Enbridge 
i Kinder Morgan.
  Tydzień przed oddaniem tej gazety 
do druku odbywa się inne „spotkanie 
konsultacyjne” mieszkańców śródmieś-

cia w związku z otwarciem niedaleko 
nich dwóch kolejnych domów nocle-
gowych dla bezdomnych. Zrobiło się 
zimno, powstają nowe schronienia dla 
mieszkańców ulic w całym Metro 
Vancouver. Za kilka dni znów ktoś 
gdzieś podniesie krzyk, że narkoma-
nia, że przestępczość... Że szkoły, że 
przedszkola – że spokój i higiena...
  Problem leży w tym, że w każdej 
części miasta są przedszkola i szkoły 
– tak samo jak żadna jego dzielnica 
nie jest pozbawiona rujnujących swo-
je zdrowie nałogowców i potencjal-
nych przestępców. Owszem, można 
zgodzić się z tym, że bogaci alkoho-
licy czy kokainiści dużo mniej włażą 
w oczy niż pijacy i narkomani żyjący 
w nędzy – ale z drugiej strony trzeba 
zauważyć, iż w tej drugiej grupie trud-
no znaleźć kogoś, kto spowodował 
śmiertelny wypadek prowadząc samo-
chód po pijanemu. Zaś najważniejsze 
jest to, że ani jednych, ani drugich nie 
da się wyekspediować na bezludną 
wyspę, w związku z czym są oni i po-
zostaną częścią wielkiego miasta, a po-
nieważ oparta na cywilizacji zachod-
niej kultura życia miejskiego nie zga-
dza się na to, żeby pozwolić im zdech-
nąć pod płotem, tworzy się dla nich 
ośrodki pomocy, które ulokowane 
gdzieś w środku lasu nie miałyby wiele 
sensu. Dlatego otwiera się je w obrębie 
miasta, co z reguły zawsze – gdziekol-
wiek by one nie powstawały – budzi 
niezadowolenie jakiejś grupy okolicz-
nych mieszkańców, usiłujących robić 
wiochę, czyli przenosić na miejski 
grunt obyczajowość kulturalnych pe-
ryferii, z których się wywodzą. Przy 
czym ważne jest tu rozumienie, że 
„robienie wiochy” niekoniecznie wią-
że się z wiochą sensu stricto – ktoś, 
kto przez wszystkie lata przed wyjaz-
dem do Kanady mieszkał w trzypo-
kojowym mieszkaniu z widokiem na 
Pałac Kultury może wciąż, po dziś 
dzień, pozostawać na kulturalnym za-
dupiu. I odwrotnie. Bo „wiocha” to 
stan umysłu, to zapisane w genach ata-
wizmy, słoma z butów – rzecz prak-
tycznie nie do wyeliminowania.

  Tak, myślę tu przede wszystkim 
o imigrantach – a konkretnie o tych 
przybyszach z różnych obszarów kul-
turowych, których widzenie świata 
tworzy sytuację paradoksalną. Bo oto 
z jednej strony żyjemy w kraju dum-
nym ze swoich wysiłków na rzecz po-
kojowej koegzystencji odmienności 
– a z drugiej, mamy grupy ludzi łączą-
cych się ze sobą na podstawie wspól-
nych – przeniesionych z otoczenia, 
które ich ukształtowało – przesądów i 
fobii wobec „innych”, „obcych”, róż-
niących się od „swoich”, których z po-
wodu ich inności „wiocha” postrzega 
jako wrogów. To jest jak rzucenie na 
zbyt głębokie wody: ktoś, kto na przy-
kład okrzepł kulturowo we wspólnocie 
sąsiedzkiej, gdzie nie widziano nigdy 
na żywo z bliska prawdziwego Murzy-
na, trafia nagle w przestrzeń, w której 
co chwila ociera się o ludzi o innym 
zabarwieniu skóry. Przecież to musi 
wywoływać wstrząs! Sądzę zresztą, 
że stąd między innymi rodzi się prag-

nienie odtworzenia dawnej wspólnoty 
samych swoich, przybierającej w emi-
gracyjnych realiach różną formę. To 
jest antidotum na wrogi, obcy świat, 
w którym roi się od ludzi różniących 
się od nas. Ciekawe jest pojawiające 
się przy tym z reguły przeświadczenie, 
że wszyscy członkowie takiej swoj-
skiej wspólnoty myślą tak samo, więc 
można śmiało popisywać się w tym 
gronie poglądami, które w innym oto-
czeniu spotkałyby się z ostrym sprze-
ciwem – na przykład rasistowskimi 
albo odmawiającymi ludzkiej godnoś-
ci i równych praw tym, których okreś-
la się jako less fortunate.
  Przykładem do jakich rozmiarów ko-
lizji, wywołanych różnicą systemów
społeczno-kulturowych, może docho-
dzić, jest zdarzenie sprzed prawie czte-
rech lat, które miało miejsce na van-
couverskim kampusie University of 
British Columbia (UBC). Na począt-
ku 2011 roku władze uniwersytetu 
postanowiły otworzyć liczące czter-

naście miejsc hospicjum. Oburzyli się 
na to chińscy właściciele drogich apar-
tamentów w stojącym niedaleko ele-
gankim wysokościowcu, którzy swój 
protest rozpoczęli rzecz jasna od tego, 
że postanowienie nie było z nimi kon-
sultowane. Szybko jednak okazało się, 
że przede wszystkim chodzi o to, że 
protestujący bogacze nie chcą, żeby 
w ich sąsiedztwie umierali ludzie, co 
organizatorka protestu wyraziła tak:
“It’s a cultural taboo to us and we can-
not be close to so many dying people. 
It’s like you open your door and step 
into a graveyard.” (Czyli że cmentarze 
też powinny być poza zasięgiem ich 
wzroku – najlepiej gdzieś z dala od 
miasta.) Sprzeciw wobec hospicjum u-
zasadniano więc tym, że według chiń-
skich wierzeń sprowadzi ono (blis-
kość ludzi umierających) nieszczęście 
na żywych – w pierwszym rzędzie, jak 
można się domyślać, na tych, którzy 
w to wierzą, a więc mieszkańców luk-
susowego wielopiętrowego budynku. 
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