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  Opowiadając o wędrówce przez tru-
dy i biedy Ameryki Północnej, o pada-
niu i podnoszeniu się, o padaniu i pod-
noszeniu się do połowy, nie sposób 
pominąć miejsca, które było dla mnie 
oazą spokoju. Waham się powiedzieć, 
że było to dla mnie jedyne miejsce 
spokoju – że nigdy przedtem nie znaj-
dowałem się w żadnym innym miej-
scu, które było dla mnie oazą spoko-
ju – ale z całą pewnością mogę je na-
zwać miejscem wielkiego spokoju: 
bez dzwoniącego telefonu, komputera 
i oddanej do depozytu, wraz z całą za-
wartością kieszeni, komórki.
  Regulaminowo, zaraz na wstępie, 
musiałem też oddać do prania wszyst-
ko co miałem na sobie, otrzymując 
w zamian szlafrok i szmaciane kapcie 
w kolorze niebieskim. W tym prze-
braniu czułem się skrępowany, więc 
prawdziwy spokój zaczął się dopiero 
nazajutrz po śniadaniu, kiedy znalaz-
łem na łóżku moją cywilną odzież, 
która po wypraniu była tak samo czy-
sta jak wczoraj, gdy, kwadrans po we-
jściu tutaj i wysłuchaniu w pokoju
przyjęć mowy instruktażowej, zamie-
niałem ją na szlafrok i niebieskie kap-
cie, ponieważ dzień wcześniej rutyno-
wo zrobiłem pranie. Teraz, czyli naza-
jutrz rano, normalnie ubrany, przesta-
łem kulić się w sobie i mogłem spę-
dzać większość czasu w jadalni, bedą-
cej jednym z dwóch miejsc, w których 
można w ciągu dnia spędzać więk-
szość czasu, zamienić z kimś słowo 
lub nudzić się w milczeniu. Drugie 
miejsce to nieco zabałaganiona salka 
biblioteczno-telewizyjna, ale bez nor-
malnej telewizji, z książkami nie dla
mnie i takimiż filmami na DVD. Moż-
na też dreptać w kółko w pomieszcze-
niu recepcyjnym, gdzie w kącie na 
stoliku stoi telefon i kto chce, może
zadzwonić z niego do miasta, jednak 
chętnych do dzwonienia nie było pra-
wie wcale. Ja skorzystałem z tej moż-
liwości raz, dzwoniąc w sprawie pod-
rzucenia mi zestawu do golenia. Pod-
rzucenie nie było oczywiście bezpo-
średnie, ponieważ my, pacjenci, mog-
liśmy kontaktować się ze światem ze-
wnętrznym wyłącznie przez ów igno-
rowany przez nas telefon. Miałem za-
tem swoją cywilną odzież, mogłem 
golić się co rano, zacząłem wyglądać 
jak członek niepijącego społeczeń-
stwa. Mydło, szczoteczkę i pastę do zę-
bów każdy znajdował na przydzielo-
nym mu łóżku, razem ze szlafrokiem 
i szmacianymi kapciami. W zestawie 
do golenia nie było wody kolońskiej 
ani żadnego innego płynu. Trzecie po-
mieszczenie – średniej wielkości po-
kój – otwierane jest na grupową tera-
pię kokainistów i dwa razy w tygod-

  Piątek, 22 stycznia. Mniej więcej 
w południe w dziennikach pojawia 
się wiadomość: strzały w niewielkiej, 
liczącej około 2600 mieszkańców 
miejscowości La Loche w północnej 
części Saskatchewan – cztery osoby 
zabite, dwie w stanie krytycznym zna-
jdują się w szpitalu, siedem innych jest 
lżej rannych, podejrzany został aresz-
towany w miejscowej szkole.
  Wolno, przez wiele następnych go-
dzin, napływają nowe dane. Dwie oso-
by zastrzelone w szkole to 23-letnia 
nauczycielka i 35-letni nauczyciel. Nie-
wiele wcześniej zabici zostali w swoim 
domu 17-letni Dayne Fontaine i 13-let-
ni Drayden Fontaine; wydawana w Sa-
skatoon gazeta The StarPhoenix po-
daje, że są to bracia zabójcy. Morderca 
ma również, jak jedna z jego ofiar, 
siedemnaście lat.
  W dzień zbrodni na kanale BBC 
po czerwonym pasku breaking news 
przepływa informacja, że „masowe 
strzelaniny są w Kanadzie relatywnie 
rzadkie”. W wiadomościach CBC mó-
wi się to samo o strzelaninach w kana-
dyjskich szkołach, przy czym jest jas-
ne, że porównanie stanowią tu Stany 
Zjednoczone. Ambasador USA Bruce 
Heyman w przekazanych tego samego 
dnia wyrazach współczucia podkreśla, 
że jako Amerykanin rozumie dosko-
nale tę tragedię.
 W wieczornych wiadomościach CBC 
jest korespondencja z Saskatchewan, 
przedstawiająca fakty z życia miastecz-
ka La Loche, które – mimo że wszys-
cy są tam sobie znajomi (a może właś-
nie dlatego) – ma długą historię prze-
stępstw z użyciem przemocy, boryka 
się z rozprzestrzenionymi na szeroką 
skalę alkoholizmem i narkomanią, 
a ilość popełnianych tu samobójstw
przekracza ponad trzykrotnie prowin-
cjonalną średnią. Ociągano się tylko 
dość długo z powiedzeniem tego, co 
każdy od początku czytał między wier-
szami, że społeczność La Loche sta-
nowią rdzenni mieszkańcy tej ziemi. 
Jednym z powodów tego zwlekania 
była przypuszczalnie obawa przed zba-
nalizowaniem pełnego grozy zdarze-
nia mało oryginalnymi komentarzami
o rasistowskim zabarwieniu.
  Próby tłumaczenia tego rodzaju zda-
rzeń są zawsze banalne w swojej po-
wtarzalności. Pomijając fanatyzm, nie-
odmiennie mówi się w takich wypad-
kach o zbyt łatwym dostępie do broni 
palnej, o odchyleniach psychicznych, 
i czasem też (dziś chyba dużo rzadziej 
niż kiedyś) o złym wpływie epatującej 
przemocą popkultury.
  Wszystko to jest prawdziwe. Tylko 
że ja złożyłbym te trzy uwarunkowa-
nia w jedną całość, której centrum sta-
nowiłaby właśnie ta doszczętnie zba-
nalizowana dziś jako zarzut popkultu-
ra. Zestawmy tu dla przykładu dwa 
mrożące krew w żyłach zdarzenia: to 
obecne, które miało miejsce w Kana-
dzie, i to sprzed dziesięciu miesięcy, 
we francuskich Alpach, gdzie drugi 
pilot celowo rozbił samolot ze 144 pa-
sażerami na pokładzie. Myślę, że tym
co je łączy jest ich jaskrawo widocz-
na popkulturowa proweniencja i to, że 
jedno i drugie ma wyraźne znamiona 
kiczu. Oto zabójca z La Loche zaraz 
po popełnieniu pierwszej zbrodni za-
mieszcza na Facebooku wiadomość, 

że właśnie zastrzelił dwie osoby i zmie-
rza teraz do szkoły po następne ofiary 
(“Just killed 2 ppl. Bout to shoot ip the 
school” – tak to dokładnie wygląda), 
zaś drugi pilot niemieckich linii lotni-
czych Germanwings, Andreas Lubitz, 
nie popełnia samobójstwa „normal-
nie” skacząc z mostu czy zażywając 
truciznę, ale wybiera sposób demo-
nicznie spektakularny, zabija siebie i 
pół setki chcących żyć ludzi, aby świat 
o tym mówił. Właściwie, jak wynika 
z doniesień kryminalnych, wszyscy 
masowi mordercy mają skłonność do
popisywania się swoim czynem – two-
rzą nagrania wideo, zapowiadają swój
zbrodniczy zamiar w Internecie itp. Są 
pretensjonalni, a pretensjonalność jest 
jedną z cech kiczu.
 Spektakularne zabijanie jest dziś istot-
nym elementem popkulturowego ki-
na, dla którego „Morderstwo w Orient
Expressie” stało się dużo za bardzo ka-
meralne. Sceny zabijania mają pory-
wać widza. Bohaterowie filmów akcji 
kładą więc trupem dziesiątki tych, któ-
rzy im się nie podobają – strzelając 
do nich, wysadzając w powietrze, wy-
rzucając z samolotu, podpalając, miaż-
dżąc na różne sposoby itd. – przez co 
są wielcy. Podobnie jest w grach kom-
puterowych.
   Zbliżone emocje wywołuje widok 
płonących wież World Trade Center, 
wiadomość o czynie niemieckiego pi-
lota i każdej innej masowej zbrodni. 
Jest na co patrzeć i co komentować, 
chrupiąc czipsy na kanapie przed tele-
wizorem.
 Rzecz w tym, że te obrazy wciąż ist-
nieją, zapadają w chore umysły, stają
się obsesją.
  To przy zbrodni drugiego pilota linii 
Germanwings naszła mnie myśl o lęku 
wysokości. Chodziło w niej konkret-
nie o jeden z objawów akrofobii, opi-
sywany jako balansowanie umysłu na 
granicy rzeczywistości i zamroczenia,
o uczucie osoby cierpiącej na lęk wy-
sokości, która stoi nad przepaścią, że 
coś ją pcha do skoku.
  A kiedy w zasięgu ręki jest broń... 
  Jest taka zasada teatralna, która mó-
wi, że jeśli w pierwszym akcie wisi na 
ścianie strzelba, to w ostatnim musi ona
wypalić. W realnym życiu pociągają-
jący za spust odczuwa prawdopodob-
nie coś podobnego do przywołanego 
wyżej objawu lęku wysokości: potrze-
bę dokonania, sprawdzenia jak to jest...
Dokonania czegoś niecodziennego, 
czym można pochwalić się na Face-
booku, o czym będą mówić w telewi-
zji i pisać w gazetach. Czegoś takiego 
jak w fajnych filmach.
 Czterdzieści osiem godzin po zatrzy-
maniu zabójcy policja wciąż nie zna 
motywu jego zbrodni,
 Wódz miejscowego plemienia mó-
wi, że to dobry chłopak był, a szkoła 
była dla dzieci miejscem niebiańskie-
go wręcz spokoju (w telewizji mówili, 
że poprzednia dyrektorka szkoły zmu-
szona była opuścić La loche, obawia-
jąc się grożących jej uczniów). „Kto 
by pomyślał...” – mówi wódz.
 Dzień po zabójstwie matka chłopaka 
pisze na Facebooku: “My heart shat-
tered into a million pieces. So sad 
I don’t have no more babies.”
  Kalendarze potwierdzają, że mamy 
dwudziesty pierwszy wiek.
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Lęk wysokości

niu na sesje akupunktury, w których 
uczestniczenie jest dobrowolne. Resz-
ta pokoi to sypialnie; po prawej stro-
nie – patrząc od wejścia – dla kobiet, 
po lewej dla mężczyzn. Są to strefy 
wzajemnie dla siebie zakazane. Po le-
wej stronie są cztery sypialnie z czte-
rema łóżkami każda i łazienka. Sypial-
nie po prawej są ukryte za zakrętem 
krótkiego korytarza i nie mogłem tam 
zajrzeć, ale sądzę, że jest ich tam tyle 
samo co po naszej, męskiej stronie, 
ponieważ liczba przebywajacych tu 
kobiet i mężczyzn jest zbliżona.
 Nie licząc znajdującej się w głębi, od-
dzielonej od nas niskim drewnianym 
przepierzeniem części biurowej, koń-
czącej się po przeciwnej stronie dość
dużym oknem i szklanymi drzwiami, 
za którymi, po paru metrach trawiastej 
przestrzeni wznosi się mur z czerwo-
nej cegły, jedynym pomieszczeniem 
z widocznym za szybą światem ze-
wnętrznym jest jadalnia.
  W niewielkim prostokątnym oknie 
pod sufitem jadalni – które jest takim 
oknem bez znaczenia, dla większości 
kuracjuszy pewnie zupełnie niezauwa-
żalnym – widać kawałek nieba i frag-
ment wzniesienia, na którym, co w na-
szym zamknięciu wydaje się prawie 
czystą fantazją,  biegnie ruchliwa sze-
roka ulica, łącząca wschód i zachód 
miasta. Teren w tym miejscu, na spo-
rym odcinku od północy na południe, 
przez kilka węższych avenues, wznosi 
się gwałtownie, męcząco dla piesze-
go i prawie nie do pokonania dla ro-
werzysty. Jest to takie dosyć dziwne 
miejsce, nasuwające na myśl pirami-
dę schodkową Majów. Dobrze, że nie 
jestem rowerzystą.

  Miejsce wielkiego spokoju –  czyli 
ośrodek detoksykacji, czyli Detox Ser-
vice albo po prostu, jak mówi się po-
wszechnie, detox – które będę nazy-
wał czasem, dość często, dla ułatwie-
nia sobie, detoksem, jest po północnej 
stronie tej szerokiej ulicy, zdecydo-
wanie poniżej niej, ukryte w dole. To 
dlatego w oknie pod sufitem jadalni 
widać jedynie kawałek nieba i frag-
ment wierzchołka zbocza, i nic więcej 
– nawet cienia przejeżdżającego auta 
czy przecięcia promieni słonecznych 
przez przechodzącego człowieka. Jest 
to takie okno bez widoku. Żaden też 
dźwięk – nawet najmniejszy szmer – 
nie dochodzi tu z zewnętrznego świa-
ta.  W dole panuje ciągliwa cisza.
  W głowie rodzi się myśl – dobrze 
wiem, że nieprawdziwa i głupia, ale 
mimo to wżynająca się w wyobraźnię 
– że tam na zewnątrz, poza tym do-
łem, stało się coś po cichu, niespodzie-
wanie, co spowodowało, że wszyscy 
ludzie zniknęli z powierzchni ziemi. 
Świat stał się pusty, pozostaliśmy tyl-
ko my, nałogowcy, w bezpieczeństwie 
detoksu, niegodni swojego ocalenia.
  Kiedy o tym myślę, żal mi psów, 
chociaż oczywiście z psami nic się 
nie stało, ponieważ ludzie nie zniknęli 
ze świata – jak maluje to moja wyob-
raźnia – wciąż są; zniknęli jedynie na 
jakiś czas z naszego życia. Właściwie 
to ci porządni ludzie bez nałogów ni-
gdy tak naprawdę dla nas nałogow-
ców nie istnieli. Zawsze byli w jakimś 
stopniu obcy. Zaś najgorsi wśród nich 
są tacy, którzy popisują się przed in-
nymi, udając nieporządnych: na spot-
kaniach towarzyskich łażą cały czas 
z butelką piwa w ręce albo, co zależy 
od rodzaju towarzystwa, pociągają dy- 
ma marihuany, trzymając skręta pal-
cem wskazującym i kciukiem, z wnę-
trzem dłoni odwróconym na zewnątrz, 
żeby pokazać, że palenie jointów to dla 
nich normalka. Zwykle, przy jednym 
i drugim, starają się zwrócić na siebie 
uwagę głośnym gadaniem, które jest 
takie terkotliwie-nonszalanckie. Nasze 
zawodowstwo jest dla nich dalekie jak 
Warkocz Bereniki, nasze nałogi są dla 
nich jak przewrócony uliczny śmiet-
nik. A my dziwimy się ich trzeźwości 
w obliczu końca świata, który nie wia-
domo kiedy spadł nam na głowy.

(fragment nienapisanej książki)

Wędro-
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