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  Dygresja. W zakończeniu eseju Marii 
Ziółkowskiej „Czy sztuka umiera?”, 
które ukaże się w następnym nume-
rze „Aha!”, znajduje się fragment mó-
wiący o rozumieniu dzieła artystycz-
nego przez współczesnego masowego 
odbiorcę, który muszę tu przywołać 
jako wiele tłumaczący: Donald Kus-
pit – za Richardem Huelsenbeckiem i 
Clementem Greenbergiem – wniosku-
je, że odpowiedzialna za śmierć sztuki
jest dosłowność masowego umysłu. 
C. Greenberg był zdania, że masowy 
odbiorca nie potrafi ujrzeć w sztuce 
czegoś odmiennego od cząstki co-
dzienności, co stało się jego zdaniem 
przyczyną śmierci sztuki, ponieważ 
uczyniło ją to bezsensowną w swej 
zasadzie. Masowy odbiorca preferuje 
kicz, który jawi mu się jako zrozumia-
ła i adekwatna cząstka ludzkiego ży-
cia.
   Mówiąc inaczej, kicz (och, te nie-
dawne piękne obrazki bożonarodze-
niowe na Facebooku!) nie potrzebuje 
wysiłku interpretacyjnego, ponieważ 
jest „od początku do końca” zrozumia-
ły; natomiast to, co dla masowego od-
biorcy niezrozumiałe, tłumaczone jest
przez niego według jego wiedzy i do-
świadczenia codzienności, czyli prze-
kładane na znaczenia mające wartość 
kiczu. (Niezliczoną ilość razy dowia-
dywałem się od ludzi, że napisałem
coś, czego nie napisałem.)

  Jak rzecz się ma z narratorem pierw-
szoosobowym w literaturze długo by 
można mówić. Wspomnę tu o powie-
ściach, w których występuje daleko 
posunięte podobieństwo pomiędzy 
narratorem i autorem książki, i niektó-
rzy uważają za w pełni uzasadnione 
utożsamianie jednego z drugim.
  O ile nikt nie będzie skłonny łączyć 
Kena Keseya, autora „Lotu nad kukuł-
czym gniazdem”, z prowadzącym nar-
rację w tej powieści Wodzem Brom-
denem, który jest jednym z pacjentów 
zakładu psychiatrycznego – to już na 
przykład w „Pod mocnym aniołem” 

Jerzego Pilcha czytelnik bardzo jest 
skłonny do wskazywania w tej powie-
ści wątków autobiograficznych. Nar-
ratorem i głównym bohaterem jest tu
Jerzy („Powiedz, Jerzy, które wolisz, 
które ci się bardziej podobają, katolicz-
ki czy ewangeliczki?” – pyta w po-
święconym mu rozdziale doktor Swo-
bodziczka) – pochodzący z Wisły pi-
sarz, alkoholik, ewangelik i kibic piłki
nożnej – w którym odgadujemy alter 
ego Jerzego Pilcha. Jednak, co para-
doksalnie jakby utwierdza nas w tym 
przekonaniu, zaprzecza temu sam nar-
rator: „Autor to nie jest narrator i nar-
rator to nie jest autor – tak uczą na naj-
wyższych szczeblach polonistycznych 
wtajemniczeń i mają rację. Jeśli ja kon-
struuję postać i jeśli nawet jest to po-
stać wzorowana na mnie samym, jeśli 
nawet tak jak ja pije i jeśli nawet ma 
na imię Juruś, to i tak ta postać nie 
jest mną, na Boga!”. Z czym nie zga-
dza się Kasia terapeucica: „Narrator 
jest zawsze tobą, z twoich myśli się 
bierze, w twojej głowie powstaje” – co 
jeszcze bardziej miesza w głowie czy-
telnikowi. Ostatecznie jednak należa-
łoby zgodzić się z Jurusiem, że mamy
do czynienia z fikcją literacką, w któ-
rej narrator Juruś jest postacią wzoro-
waną na autorze.
 Siergiej Leontjewicz Maksudow, któ-
ry napisał sztukę i chce ją wystawić na 
scenie moskiewskiego teatru  – narrator 

i główny bohater „Powieści teatralnej” 
Michała Bułhakowa – też ma wiele 
podobieństw z Bułhakowem, z jego 
teatralnymi doświadczeniami z lat 30. 
Czytelnik z odpowiednią wiedzą na 
ten temat wie, że w tej niedokończonej 
powieści chodzi o Moskiewski Aka-
demicki Teatr Artystyczny (MChAT 
– Moskowskij chudożestwiennyj aka-
demiczeskij tieatr), a pierwowzorem 
dwóch zabawnych, występujących 
w niej dyrektorów teatru, są rzeczywi-
ści założyciele MCHAT-u Konstanty 
Stanisławski i Władimir Niemirowicz-
-Danczenko. Bułhakow bez wątpie-

nia – tak jak to robi wielu autorów – 
oparł się przy pisaniu tej książki na 
swoich obserwacjach i własnych pe-
rypetiach; prawdopodobnie wykorzy-
stał także jakieś rysy charakteru rze-
czywistych, znanych mu postaci. To 
wszystko jest najzupełniej normalne.
Jednak można powiedzieć ze stupro-
centową pewnością, że jest to utwór
fabularny, powstały z literackiej fanta-
zji autora, a Maksudow to nie Bułha-
kow. Zresztą przed widzeniem w nar-
ratorze autora powstrzymuje czytelni-
ka fakt, że jest to powieść satyryczna.
  Inaczej jest w „Obłędzie” Jerzego 
Krzysztonia, gdzie prowadzący narra-
cję bohater aż się prosi, żeby widzieć
w nim alter ego autora książki (Imię 
moje: Krzysztof – zachowałem mimo 
obłędu, jaki zesłał mi los. Tracąc je, 
postradałbym siebie samego. Rzecz 
gorsza niż śmierć. Okazałbym się kimś 
innym: Cezarem? Szekspirem? Fau-
stem? Mierzę wysoko! Może zwierzę-
ciem, może ptakiem, może rybą, może 
kamieniem. Otóż w najczerniejszej go-
dzinie nie straciłem swojego imienia.
dzięki Bogu. I wszyscy moi bracia obłą-
kani zwracali się do mnie jak należy:
Krzyś). Jednak, mimo że autor nie-
wątpliwie opierał się na własnych do-
świadczeniach życiowych, nie jest to
wierne przedstawienie wydarzeń z jego 
życia. Jest to literacka fikcja oparta na
przeżyciach autora, w tym jego choro-
bie psychicznej.
  Mówię o tym wszystkim, ponieważ 
mam wiele zawahań przy pisaniu nie-
których tekstów z narracją w pierw-
szej osobie, obawiając się widzenia 
w narratorze autora danego tekstu, a
więc mnie. Że jeśli więc – żeby posłu-
żyć się tu dobitnym przykładem – na-
pisałbym w pierwszoosobowej narra-
cji tekst, w którym narrator mówiłby
o popełnionym przez niego przestęp-
stwie, ciążącym mu na sumieniu, to 
znaleźliby się czytelnicy, gotowi przy-
słać mi do domu policję. Problem ge-
neralnie bierze się z tego, że część po-
lonijnych czytelników „Aha!” ma du-
ży kłopot z rozróżnieniem fikcji lite-
rackiej i publicystyki, i każdy tekst tu 
zamieszczony jest dla nich artykułem 
– osobistą i prawdziwą wypowiedzią 
osoby podpisującej dany „artykuł” 
swoim imieniem i nazwiskiem, nawet
jeśli jest to Lew Tołstoj.
  Istnieje w poezji łaciński termin li-
centia poetica, dopuszczający między 
innymi odstępstwo od wierności w o-
pisie faktów. Myślę, że można by to 
odnieść do niektórych tekstów reality 
pojawiających się w tej gazecie (dajmy 
na to o życiu tętniącym na Commercial 
Drive, o Vancouver Downtown East-
side albo o lecie w Trout Lake Parku), 
w których dla dodania odrobiny arty-
zmu pojawia się – bywa – trochę kon-
fabulacji, ubarwień, uwydatnień nie-

których emocji według uznania auto-
ra.  To także dobry teren do autokrea-
cji; podkreślając i interpretując wy-
brane wydarzenia autor tekstu może 
w ten sposób sugerować czytelnikowi, 
że jest dark and disturbed albo prze-
ciwnie – jest nieskończonym źródłem 
pogody ducha. 
  Jednak w wypadku reality zawsze 
więcej – zdecydowanie więcej – jest 
prawdy. Natomiast co do tekstów opar-
tych na fikcji, to należy pamiętać, że
we współczesnej literaturze chętnie i 
często korzysta się z narracji pierw-
szoosobowej (być może dlatego, że 
łatwiej, bardziej wiarygodnie przed-
stawia się w ten sposób przeżycia psy-
chiczne czy po prostu myśli postaci),
ale ten narrator uczestniczący w świe-
cie przedstawionym to zabieg literacki, 
stworzona przez autora tekstu postać.
Która jeśli powie na przykład, że przed 
północą znowu urwał się jej film, to 
znaczy że to tej postaci – czyli narra-
torowi – film się urwał, a nie autorowi 
tego utworu, który siedział o tej porze 
przy komputerze, pił kawę w dużej
ilości i pisał w pierwszej osobie: „Przed 
północą znowu zerwał się mój film”, 
więc interwencja ludzi z „Barki” jest 
tu zupełnie zbyteczna. (Notabene nie 
wiem, czy „Barka” w ogóle tu istnieje,
czy kiedykolwiek istniała – czy tylko 
błysnęła w dwóch e-mailach do mnie 
i jednej autoprezentacji w „Gazecie In-
formacyjnej” dość już dawno temu.)
  Mówię o tym wszystkim, myśląc o 
publikowaniu czasem tekstów literac-
kich z narracją pierwszoosobową, któ-
re chodzą mi po głowie (polonijni pub-
licyści użyliby tu zapewne cudzysło-
wu, bo przecież teksty nie chodzą, a już 
na pewno nie chodzą po czyjejś gło-
wie). Polecałbym ostrożność z dosłow-
nym ich rozumieniem.
  Ale też, szczerze mówiąc, nie bardzo 
wierzę, że – mimo iż starałem się wy-
jaśnić rzecz jak najprościej – cokol-
wiek to zmieni. Chodzi bowiem o po-
ziom kultury literackiej, którego nie da 
się podciągnąć magicznie, tak po pro-
stu, jednym prostym tekstem. Dlatego 
będzie tak jak jest.

PS   Podane przeze mnie na początku, 
jako przykład dosłowanego odczyty-
wania tekstu literackiego, niezrozu-
mienie metafory ze „Stepów Akermań-
skich” musi wydawać się przykładem
przesadnym, niemożliwym w rzeczy-
wistości. Tymczasem mogę zapewnić, 
że spotkałem się kiedyś z bardzo po-
dobną, prawie identyczną „interpreta-
cją” innego utworu Mickiewicza. Nie 
chcę opisywać owego zdarzenia, po-
nieważ występująca w nim postać na 
pewno rozpoznałaby się w tym opisie.
Jest to ktoś należący do kręgu osób na-
dających ton polonijnej kulturze.

Andrzej Matuszewski – prezes
Rita Findlay – wiceprezes ds. kulturalno-oświatowych
Mirosław Romanowski – wiceprezes ds. gospodarczych
Anna Łukawska – sekretarz finansowy
Jan Kozłowski – imprezowy 
Zofia Kubot – prezes Klubu Seniora
Mieczysław Stawarz – sztandarowy 
Jerzy Jasiński – kierownik baru

Członkowie Zarządu:

Ryszard Dąbrowski
Janusz Gossa
Jan Nowak
Stefan Polnau
Zbigniew Ziółkiewicz

Do obsadzenia pozostała funkcja sekretarza protokołowego.

Gratulujemy wyboru i życzymy zadowolenia z pracy społecznej
na rzecz Polonii.

Nowy Zarząd Polskiego Towarzystwa „Zgoda”
wybrany na walnym zebraniu w niedzielę, 17 stycznia 2016 r.

   To jest dziwne. Zaledwie kilka ty-
godni temu mieliśmy świąteczną nie-
normalność, na Facebooku roiło się
od bajecznych zdjęć przystrojonych 
światłami ulic, wielu czuło się w obo-
wiązku ganiać po centrach handlo-
wych, Polacy tradycyjnie musieli 
zjeść i wypić...
  I oto miesiąc nawet jeszcze od te-
go czasu nie minie, gdy to wszystko 
staje się strasznie odległe i właściwie 
zapomniane. Rok 2016 zostaje zaak-
ceptowany. Po prostu jest.
  Ten całkiem jeszcze świeży nowy 
rok nie zaczął się dla Kanady ekono-
micznie dobrze i małe są widoki na 
to, że przez dwanaście miesięcy coś 
się w tym względzie poprawi. Kana-
dyjski balansuje na poziomie 0,70 
dolara US, a 12 stycznia jego wartość 
spadła poniżej 70 centów amerykań-
skich, z czym po raz ostatni mieliś-
my do czynienia w 2003 roku.

  Słabość naszego loonie wiąże się 
przede wszystkim z niską i wciąż 
spadającą ceną ropy naftowej, która 
jest jednym z głównych towarów 
eksportowych Kanady, oraz ze spad-
kiem wzrostu gospodarczego w Chi-
nach.
  Jeśli ktoś, w związku z powyższym, 
cieszy się z tańszej benzyny (której  
cena w Vancouver jest i tak wciąż 
odczuwalnie wyższa od średniej kra-
jowej), to powinien wiedzieć, iż to co
oszczędza na stacji benzynowej wy-
daje – najprawdopodobniej z nad-
wyżką – przy zakupie owoców i wa-
rzyw, których ceny już od dłuższego
czasu mogą przyprawić o ból głowy.
  Prognozy nie są pocieszające. We-
dług najczarniejszych, lonnie może 
spaść do wartości 0,59 dolara US, a
cena ropy do 10 dolarów za baryłkę.
 Optymistycznych prognoz nie ma; 
eksperci od finansów przewidują, że 
na koniec roku kurs kanadyjskiego 
dolara będzie wynosił nie więcej niż
72 centy US.
   Lektura „Aha!” nic nie kosztuje.


