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  Na początku kwietnia amerykańska 
poczta celebrowała przez tydzień ży-
cie i twórczość zmarłej przed rokiem 
poetki, pisarki, aktorki i działaczki 
społecznej Mayai Angelou. Z tej oka-
zji wydany został znaczek pocztowy 
z podobizną czarnoskórej poetki i ka-
wałkiem wiersza. Prezentacja nowego 
znaczka odbyła się z wielką pompą, 
w uroczystości uczestniczyły między 
innymi Michelle Obama i Oprah Win-
frey. I wszystko byłoby w porządku 
– wielkie i odświętne –  gdyby gazeta 
„Washington Post” nie zatrudniała 
różnych mądrali, którzy zdolni byli 
odkryć, że umieszczony na znaczku 
cytat „A bird doesn’t sing because it 
has an answer, it sings because it has 
a song” (ptak nie śpiewa, dlatego że ma 
odpowiedź, ale dlatego że ma piosen-
kę) nie jest autorstwa Mayai Angelou, 
lecz pochodzi z wiersza 89-letniej dziś 
poetki i autorki książek dla dzieci Joan 
Walsh Anglund. Na dodatek nie jest 
wiernym cytatem, ponieważ na znacz-
ku jest it zamiast – jak w wierszu pani 
Anglud – he.
  Winę za tę pomyłkę, jak to od razu 
widać, ponoszą dwie pisarki – bo po 
co ich nazwiska są podobne? Do tego 
jeszcze pierwsza z nich (ta na znaczku)
zatytułowała prawie pięćdziesiąt lat 
temu wiersz, który przyniósł jej sławę

   Ulica Bitwy Warszawskiej po pra-
wej, bazarek przy Banacha po lewej. 
Chcąc nie chcąc ulegam nieubłagane-
mu „prawu magdalenki”. Steinhaus 
spotyka i odkrywa Banacha, Banach 
jedzie do Lwowa w dwudziestym ro-
ku, dziadek Paweł pogania konia ciąg-
nącego armatkę – odwrót spod Ki-
jowa. Umarł dość młodo, nie zdążył 
wnuczkom opowiedzieć kogo spot-
kał i odkrył, co widział, myślał, od-
czuwał. Głupi dziadkowie nie czekaj-
cie aż wnuki dorosną do przekazu, 
bo możecie nie zdążyć i z kretesem 
zabierzecie siebie do grobu. Dostał po 
tamtej wojnie pięć hektarów gdzieś 
na kresach, może na Wołyniu, ale nie 
skorzystał frajer, nie pojechał, no i… 
strach pomyśleć. Frajerom zawsze się 
udaje.  
   Bazarek tonący w czerwcowym 
mroku siedemdziesiątego ósmego. Ła- 
zimy z Angelem za alkoholem, które-
go zabrakło podczas oglądania trans-
misji z mistrzostw świata w Argen-
tynie. Portugalczyk Angelo był kimś.  

Jako junior grał w Benfice. Do Euze-
bia zagrywał i w ogóle. Zmienił moje 
nastawienie do Portugalczyków, któ-
rych znałem dotychczas zaledwie 
dwóch: Vasco da Gamę i kucharza 
Pedra z „Piętnastoletniego kapitana”.  
O pierwszym nic złego nie mogłem 
powiedzieć, był mi obojętny, nato-
miast Pedro był podstępnym draniem
jak wiadomo. W sumie słowo „Portu-
galczyk” wzbudzało we mnie niechęć,
chociaż nie „Lizbona”, dla której mia-
łem wielki szacunek z powodu pa-
miętnego trzęsienia ziemi w 1775 ro-
ku. Angelo nauczył mnie walczyć 
z atakującymi psami. Sam posiadł tę 
sztukę w portugalskim wojsku. „Nad-
stawiasz rozwartej paszczy psa przed-
ramię, najlepiej czymś owinięte, i gdy 
tylko je chwyci, natychmiast zakła-
dasz drugą rękę za łeb bestii i przycis-
kając mocno do siebie, łamiesz kark”.  
Angelo rzucałał kapciami w telewi-
zor i przeklinał po polsku, gdy nasz 
Ciszewski źle wymawiał nazwiska la-
tynoskich piłkarzy. Angelo był indy-
widualnością, to znaczy takim „ty”,
przy którym promienieje „ja”. Jak 
Steinhaus przy Banachu.           
  „Ty”. Gdzie się podziało? Ze świecą 
by dzisiaj szukać. Jeśli nie ma „ty”, 
nie ma „ja”. Gdzie „ja” się podziało?” 
Nie ma mnie, nie ma ciebie. Jest mał-
pa. Bogami być chcieliśmy, a małpa-
mi jesteśmy zaledwie. Wieśka spotka-
łem niedawno, równie dobrze mógł-
bym spokać Kaźka czy Mańka – to 

samo wypluliby z siebie, co sam wy-
pluwam: zwietrzałe bliźniacze wierze-
nia i marzenia; te same pragnienia i 
dowcipy; analogiczne diagnozy, prog-
nozy; identyczne analizy i syntezy. 
Nie Wieśka spotkałem, lecz samego 
siebie, z garbatym nosem co prawda i 
specjalistyczną wiedzą na temat urzą-
dzeń grzewczych, ale niby dlaczego 
nie mógłbym mieć garbatego nosa i 
być specjalistą od ogrzewania. Garba-
ty nos – też mi różnica! Niuans ów nie-
istotny do rangi różnicy zasadniczej
podnosić muszę, by ratować swą skar-
lałą indywidualność. Klasyfikacja po-
dług ucha i brzucha, wzrostu i zarostu
– piosenka papki społeczeństwem 
zwanej, w której „już tylko się ode-
jmuje i dodaje”, procenty liczy, ewen-
tualnie cele stawia – do zajęcia. I głosu-
je. Zgodnie z „wolą większości”, czyli
zgodnie z kalkulacją, czyli wbrew ro-
zumowi. Specjalistyczna wiedza – też 
mi różnica!  Byle instrument od inne-
go odróznia „specjalistyczne” zastoso-
wanie. – Ja odkręcam – powiedział 

śrubokręt.  –  Ja przybijam – powie-
dział młotek. Zastosowaniem staliśmy 
się tylko, niczym więcej.  Gdzie robisz, 
spytał Wiesiek, a ty gdzie, spytałem.  
O ujarzmiona naiwności! W owym 
„gdzie” mieści się wszystko, „gdzie” 
wszystko tłumaczy, „gdzie” zakłada, 
że nie „u siebie” i nie „dla siebie”. 
„Gdzie” maskuje „u kogo” i „dla kogo”.  
Dawniej nieowijane w bawełnę pyta-
nie brzmiało „kto jest twoim panem”, 
lub „czyim jesteś poddanym”.     
 Zasada indywidualizmu wymierzona 
w jawne, „przyrodnicze”, panowanie
przekształciła się w swoje przeciwień-
stwo – panowanie nad zinstrumentali-
zowanym indywiduum. Gdzie się nie 
obejrzysz, siebie widzisz, poza tobą nie 
ma nikogo, sam jesteś pośród siebie, 
na podobieństwo Boga, z tą różnicą, 
że nie jako boskie „Wszystko”, lecz 
jako diabelskie „Nic”. Jako nic giniesz 
codziennie i jako nic się odradzasz, by 
ponownie zginąć.  Ustawiczna i mono-
tonna wymiana elementów w całości 
zwanej ludzkością, społeczeństwem, 
narodem, ojczyzną, państwem, niczym 
śrubek w całości maszyną zwanej. Do 
diabła z całością. Tramwaj jakby na 
przekór mija „Barykadę Września” 
na środku Grójeckiej – pomnik posta-
wiony w czterdziestą rocznicę obro-
ny Warszawy. Równo rok po naszej 
wędrówce w poszukiwaniu wódki 
i ponownej klęsce Polski – wówczas 
w meczu z Brazylią.
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I Know Why the Caged Bird Sings 
(„...a caged bird stands on the grave 
of dreams [...] so he opens his throat 
to sing”), co już wręcz prosiło się, aby 
poszukujący pięknych sentencji użyt-
kownicy Facebooka pomieszali jedno 
z drugim. A projektant znaczka pocz-
towego upamiętniającego poetkę nie 
będzie prójdzie przecież do biblioteki 
wyszukiwać jakiegoś ładnego cytatu 
w książkach, skoro ma pod ręką Inter-
net. Zaś dostojnym gościom uroczys-
tości prezentacji znaczka w zupełności 
wystarczyła wiedza, że występująca na 
znaczku (a także oczywiście w Wiki-
pedii) osoba wielką była.
   W ten sposób amerykańska poczta 
wydrukowała 80 milionów znaczków 
ku czci poetki, z okaleczonym cytatem
z wiersza innej poetki, i nie ma naj-
mniejszego zamiaru błędu naprawiać,
uznając, że przydzielone Mayi Ange-
lou słowa są close enough i wszyscy 
powinni być zadowoleni. Rzecznik 
prasowy pocztowców oświadczył, że 
zmarła poetka nie jest wprawdzie au-
torką cytowanego zdania, ale prawie 
jakby nią była („Angelou didn’t write 
the phrase, but she seems at least to 
have said it”). I trudno z powyższym 
się sprzeczać, bo w końcu kto tam bę-
dzie zwracał uwagę na drobiazgi –
grunt, że jest ładnie.

  Tak to wygląda. Nie tylko w Amery-
ce, rzecz jasna.

  Dane Unii Europejskie pokazują, że 
Polska jest państwem o niskim pozio-
mie czytelnictwa – 44 proc. Polaków 
nie przeczytało w roku 2013 ani jednej 
książki. To samo wynika z badania 
przeprowadzonego przez Bibliotekę 
Narodową: „19 milionów Polaków nie
przeczytało w ubiegłym roku ani jed-
nej książki, a 6,2 mln nie czyta abso-
lutnie nic, nawet wiadomości w inter-
necie” („Gazeta Wyborcza”, 27 stycz-
nia 2015). Trudno nie zgodzić się przy 
tym z uwagą mądrych ludzi, że prze-
czytanie książki podnosi wskaźnik 
czytelnictwa, ale nie każda przeczyta-
na książka wpływa na podniesienie 
poziomu intelektualnego czytelnika.
  Jak rzecz się ma w środowisku Po-
laków żyjących na kanadyjskim wy-
brzeżu Pacyfiku, strach nawet zga-
dywać. Jednocześnie nie ma chyba 
na świecie drugiego takiego miejsca, 
gdzie tak często i gęsto powtarzano by 
wyrażenie „polska kultura”. I chociaż 
do tej polskiej kultury zalicza się tu ge-
neralnie wszystko, co miejscowi Po-
lacy wymyślą (stworzą) – to jednak 
największym wzięciem cieszy się gło-
szenie uwielbienia uznanych (potwier-
dzonych) przedstawicieli tej kultury. 
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