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Zarząd Fundacji im. M. Kopernika 
zaprasza na 

Open House
w niedzielę, 18 października, 

od godziny 14:00 do 16:00

    Adres:
    Kopernik Lodge
    3150 Rosemont Dr.
    Vancouver, BC V5S 2C9

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków Kopernika

  - Hello – pomachiwała mi dłonią 
azjatycka puszkarka z małym szpicza-
stym psem na długiej smyczy, a ja 
przez popołudnia i wieczory siedzia-
łem na parkowej ławce, powtarzając 
ten sam trzystopniowy cykl: otwie-
ram, opróżniam, przekazuję, otwie-
ram, opróżniam, przekazuję. Aż które-
goś dnia proces ten uległ zakłóceniu; 
otworzyłem, wypiłem i... zawahałem 
się. Coś powstrzymało mnie przed ry-
tunowym pozbyciem się pustego opa-
kowania.
  Chodzi o to, że tego dnia, po okre-
sie spożywania produktów browarów 
europejskich – Tuborga, Dortmunder
Actien-Brauerei czy duńskiego Faxe 
– spróbowałem dla odmiany japoń-
skiego piwa Sapporo, które okazało 
się nie tylko wyborne w smaku, ale 
także przykuło moją uwagę swoim
opakowaniem. Nie sposób było nie 
zauważyć, że smukła srebrna puszka 
różni się od innych wyglądem i doty-
kiem. Czułem jej delikatność i lekką, 
mile łaskoczącą dłoń chropowatość, 
wynikające – jak przypuszczam –
z braku występującej na innych pusz-
kach cienkiej warstwy różnego koloru 
emalii. Elegancja czystego srebra, o-
zdobionego złotą gwiazdą w wieńcu 
złoto-czarnych kłosów, czarna nazwa 
i czarno-czerwony opis produktu oraz 
wytłoczony z boku, od góry do dołu, 
japoński napis...  Estetyka tego przed-
miotu kazała mi się zastanowić nad 
jego oddaniem w ręce kogoś, kto wi-
dzi w nim tylko przeliczany na mo-
netę towar – odłożyć na bok czytaną 
książkę i przemyśleć tę sprawę.
  Jakim zadziwiającym urządzeniem 
jest umysł – pamięć ludzka, przecho-
wująca w łatwo dostępnym miejscu 
gromadzone w niej przez całe życie,
oddalone nawet o dziesiątki lat dane.  
Doskonałe jest to sięganie do „zasej-
fowanych” tam zasobów, wydoby-
wanie potrzebnych informacji, szybki 
proces przypominania... Nie jestem 
psychologiem, więc nie mogę tu zgła-
szać jakichś uprawomocnionych są-
dów, jednak wydaje mi się, że to przy-
pominanie – także to coś, co określa-
my popularnie jako przychodzenie 
czegoś na myśl – to przywoływanie 
przez aktualne obrazy obrazów z prze-
szłości, jakieś bardzo jakby abstrakcyj-
ne łączenie czegoś z czymś – że otóż 
nierzadko, jak mi się wydaje, doświad-
czamy tego mimowolnie. Z mojej pa-
mięci na przykład dość często, i właś-
nie niejako bezwolnie, wydobywają 
się na wierzch przy rozmaitych oka-
zjach zapisane w niej kiedyś obrazy 
i fragmenty z literatury. Facet, który 

kilka dni temu przekonywał mnie 
z ciężkim wschodnioeuropejskim ak-
centem, że zbiera puszki tylko dlate-
go, żeby coś robić, a teraz przysiadł 
na ławce nieopodal i wyczekuje na-
tarczywie, łypiąc raz po raz w moją 
stronę, kiedy wreszcie skonsumuję pi-
wo i rzucę puste opakowanie za sie-
bie na trawę, żeby on miał something 
to do, przypomina mi, jak już wspom-
niałem wyżej, „Śniegi Kilimandżaro”. 
Mina zakochanej kasjerki w sklepie 
monopolowym, której zwracam grze-
cznie uwagę, że zapomniała wydać 
mi pięć sześćdziesiąt reszty, przywo-
łuje mi natychmiast na myśl sprze-
dawczynię piwa i napojów chłodzą-
cych na Patriarszych Prudach, która: 
„- Mineralnej nie ma – odpowiedziała 
kobieta z budki i z niejasnych powo-
dów obraziła się.”
  Puszka piwa Sapporo przywiodła mi 
natomiast na myśl chłodnicę Rolls-
-Royce’a. A mówiąc ściśle, rozdział 
ze „Studiów z historii sztuki” Erwina 
Panofsky’ego, zatytułowany „Ideowe 
poprzedniki chłodnicy Rolls-Royce’a”.
Tak o tym urządzeniu pisze słynny hi-
storyk sztuki: „Kompozycja tej chłod-
nicy (...)  kryje godne podziwu dzieło
inżynierii za majestatycznym fronto-
nem palladiańskiej świątyni; lecz ten-
że palladiański portyk świątyni jest 
ukoronowany rozwianą przez wiatr 
»Srebrną Damą«, w której styl art 
nouveau został natchniony duchem 
nieujarzmionego »romantyzmu«.”
  Z marszu dołączyła się do tego 
„Chłodnica Rolls-Royce’a na Wall 
Street” Hansa Holleina, a i drukowa-
ny w ostatnich numerach „Aha!” szkic 
Macieja Kożuszka „Hip-hop i muzyka 
czarnych w ujęciu Richarda Shuster-
mana” jest tu niewątpliwie na rzeczy.
  A potem wpadają mi w ręce miej-
scowe polonijne periodyki (dwa, bo 
nieszczęścia chodzą parami) – które, 
jak informowała jedna z tych gazet, 
ukazują się na przemian, aby „w ten 
sposób się uzupełniać” – co całkowi-
cie jest prawdą – i doznaję wstrząsu, 
prawie skowyczę z bólu, który czuję 
za każdym razem, kiedy widzę ten 
straszliwy gwałt na języku, na rozu-
mie, na poczuciu estetyki dokonywa-
ny na zadrukowywanym papierze. To 
naprawdę nie do uwierzenia; przecież 
ci ludzie musieli kończyć w życiu ja-
kieś szkoły... Gdzie odbywała się ich 
edukacja kulturalna?! Na zebraniach 
partyjnych? Wszystko – z gadaniem 
byle czego byle i robieniem z ludzi 
idiotów na czele – wskazuje na to, że 
wyłącznie tam.
  Takie dwa zdania z książki Andrzeja 
Banacha: „Istota kiczu nie może być 
opisana, lecz przeżyta. Jak ból czy ko-
lor zielony” (Andrzej Banach,O kiczu, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 
1968, s. 67). To jest jakaś odpowiedź 
na to, dlaczego tak przeżywam polo-
nijne marności. Przeżywam, mimo iż 
nie tylko słyszę od innych, że nie war-
to tym się przejmować, ale i sam sobie 
powtarzam, że takie szarpanie nerwów, 
bolesne poczucie zażenowania na róż-
nych tutejszych „dniach polskiej kul-
tury” nie ma najmniejszego sensu, po-
nieważ – choćby wykładać rzecz jak 
Kacper krowie – żadne tłumaczenie 
i tak do zainteresowanych nie trafi, 
bo oni wiedzą swoje, a to, czego nie 
wiedzą dla nich nie istnieje i nigdy 
nie zaistnieje. Pretensjonalność, nie-
rzetelność, pozerstwo przeżycia to 

Puszka po piwie Sapporo

jedne z własności kiczu – to są włas-
ności owych „uzupełniających się” 
gazet i tutejszego zorganizowanego 
życia polonijnego, po których jeśli są-
dzić, to brodzimy w kiczu – kiczu ze-
wnętrznego wytworu i wewnętrznej 
„zawartości” człowieka – zanurzeni 
w nim po uszy. I mam wrażenie, że 
bardzo dużej części polonijnego spo-
łeczeństwa zupełnie to nie przeszka-
dza. Że w ogóle ludziom naszym tu-
tejszym nie przeszkadza, iż uważa się 
ich za zidiociałą masę, której każdy kit 
można wcisnąć.
  I jeszcze jedna sprawa. Otóż wszy-
scy lub prawie wszyscy, którzy emi-
growali z Polski w ostatnim dwudzie-
stoleciu minionego wieku tłumaczą 
tamtą swoją decyzję głęboką niechę-
cią do PRL-u, czyli do komuny. Za-
stanawiające jest to, że jest im zupeł-
nie obojętne, iż ten peerel przyczłapał 
wraz nimi do Kanady i ma się tu wręcz 
znakomicie. Może ta ich wrogość do 
komuny brała się stąd, że nie każdego 
stać było na zakupy w świetlistym Pe-
weksie...?
   Ale po kolei... Wszystko po kolei.
 
A u was Murzynów biją!

  Pani Redaktor polonijnej gazety do-
niosła w lipcu, że na polonijnych im-
prezach „nie widać [...] gazety Aha”, 
dodając do tego, że „taka jest prawda”, 
co jest prawdą. Donos złożony zo-
stał w liście otwartym Pani Redaktor 
w sprawie listu otwartego, napisanego 
wcześniej przez redaktora polonijnego 
radia, w którym to radiu – pisze autorka 
listu – „«smaczna szyneczka» «haha 
ha» szarpidruty i «będzie sympatycz-
nie»” (niechęć do przecinków zgod-
na z oryginałem). Radia szarpidrutów 
wprawdzie raczej nie słucham, a poza 
tym dostrzegam pewne podobieństwo 
między obojgiem korespondujących 
ze sobą redaktorów, ale treść owej „po-
lemiki” z redaktorem od szarpidru-
tów spowodowała u mnie opadnięcie 
szczęki, więc z radością korzystam tu 
z doskonałego pretekstu, jakim jest 
donos Pani Redaktor na „Aha!”, żeby
powiedzieć co nieco o jej dwutygod-
niku i jej pisemnej twórczości – spro-
wadzającej się (wyłącznie lub prawie 
wyłącznie) do powiadomienia czytel-
ników, jaką pogodę mieli przed ty-
godniem, podania w skrócie treści za-
mieszczonych na dalszych stronach 
ogłoszeń – z informacją, na której stro-
nie są te ogłoszenia – oraz kilku zdań 
politycznego komentarza rodem z „u 
cioci na imieninach”, o których nieco 
dalej powiem więcej. A wszystko to 
razem mieści się na drugiej stronie 
rzeczonej gazety, w lewym górnym 
rogu, w rubryce wprowadzonej jakieś 
dziesięć lat temu na wzór zapropo-
nowanego wcześniej, od samego po-
czątku, w „Aha!” wstępniaka, który to 

pomysł spodobał się Pani Redaktor, 
więc go sobie wzięła, lubiąc nazywać 
zamieszczane tam przez siebie pogo-
dowo-bałamutne wypowiedzi „edi-
torial”, co brzmi bardzo mądrze.
  Mówię o pretekście, ponieważ zło-
żony donos nie jest żadną rewelacją: 
nigdy nie udawałem, że jestem tam, 
gdzie mnie nie ma. A jak gdzieś mnie 
nie ma, to mnie tam nie widać – nic 
w tym nadzwyczajnego. Mnie zupeł-
nie nie obchodzi, gdzie Panią Redak-
tor widać, a gdzie nie – chociaż chyba 
wolę jak nie widać, a jeśli już gdzieś 
ją widać, to myślę, że byłoby dobrze, 
gdyby zajęła się ona zdarzeniem, na 
którym ją widać, a nie notowaniem, 
kogo jeszcze na danej imprezie widać, 
a kogo nie, bo może w ten sposób 
przeoczyć przepiękność imprezy, któ-
rą jej serdeczna koleżanka (ta od pol-
skiej kultury, przepisująca czyjeś zda-
nia jako swoje) uzna za przepiękną. 
Na przykład polonijnej akademii. Poza 
tym z dziką przyjemnością wytłumaczę 
w dalszej części – bardzo konkretnie – 
tę moją niewidoczność na polonijnych 
imprezach, która tak dręczy Panią Re-
daktor polonijnej gazety.
  Obserwowanie innych i pisanie do-
nosów to jeden z przykładów ogrom-
nego i nieodwracalnego spustoszenia, 
jakie w milionach umysłów dokonało 
się w czasach peerelowskiej indoktry-
nacji. Pani Redaktor nie jest jedynym 
tego przykładem. Zaś nieodwracal-
ność tego przypadku wynika w głów-
nej mierze z faktu, że nosiciel tego 
wrednego choróbska nie jest w sta-
nie uświadomić sobie jego obecności 
w swoim wnętrzu – uważa swój stan 
za najzupełniej normalny i nie ma na 
świecie takiej siły, która mogłaby mu/
jej wytłumaczyć, że normalne to nie 
jest.
  Odór czasu polskiej komuny unosi 
się zresztą nad całą treścią listu otwar-
tego Pani Redaktor, na którą to treść
zwróciłem uwagę, ponieważ autorka 
owych zdań najwyraźniej nie zrozu-
miała skierowanego do niej tekstu re-
daktora radia szarpidrutów, z którym 
jakoby polemizuje. Zaś tekst ów znam 
stąd, że w przeciwieństwie do gazety 

– nazywanej powszechnie, od bijące-
go z pierwszej strony koloru farby,
czerwoną – został on opublikowany
w „Aha!”. Pani Redaktor poinformo-
wała jedynie, że otrzymała „chamski 
list”, nie racząc w swojej niby-odpo-
wiedzi przytoczyć choćby jednego 
zdania (niechby tego najbardziej cham-
skiego) z pisma, do którego się odnosi. 
To taka polonijna kultura.
  Przypomnę więc, że sformułowane 
przez redaktora od szarpidrutów uwa-
gi – będące reakcją na wcześniejszy 
donos adresatki jego pisma, że nie by-
ło go widać na polonijnej akademii (to
maniakalne szpiclowsko-donosiciel-
skie zacięcie musi być chorobą zawo-
dową!) – sugerowały jasno, że ta obse-
syjna potrzeba sprawdzania obecności
wynika (1) z jej członkostwa w partii 
komunistycznej w czasach PRL-u oraz 
(2) z trwałego skrzywienia psychicz-
nego wyniesionego z pracy w urzę-
dzie kontroli komunistycznej prawo-
myślności. (Nawiasem mówiąc, w tę 
pracę w urzędzie kontroli nie mogę 
jakoś uwierzyć, ponieważ miałem 
w tamtych czasach trochę do czynie-
nia z urzędnikami cenzury, wynosząc 
z tych przymusowych kontaktów ob-
raz ludzi smętnych, z nieszczęściem 
wypisanym na twarzy, na której ryso-
wało się jakby błaganie o zrozumie-
nie, że ktoś przecież musi wykony-
wać tę podłą robotę – coś jak robotę 
zakapturzonego kata, tylko dużo gor-
szą – a więc jednak ludzi, którym nie-
obca była jakaś autorefleksja, którzy 
budzili jakiś tam odruch litości. Ale 
może na zachodnim wybrzeżu Polski, 
w związku z bliskością paskudnie pru-
sackiego enerdowa, było inaczej niż 
w Gdańsku; może tam liczyło się prze-
de wszystkim twardogłowie, gwaran-
tujące bolszewicką czujność na wzór 
Pawlika Morozowa.)
  Na zarzut działalności w PZPR Pani 
Redaktor odpowiada, że jej poglądy 
„były i są lewicowe i takie pozostaną 
do końca mojego życia”, chociaż nikt 
jej nie pytał, jakie ma poglądy – lewi-
cowe czy prawicowe – tylko zarzucał 
jej przynależność do partii komuni-
stycznej. 

ciąg dalszy ze strony pierwszej


