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  Najprościej byłoby powiedzieć – tak 
jak to robi wielu moich współziom-
ków – że to komunistyczne święto, 
więc nie ma o czym mówić. No pew-
nie, kto pamięta Dzień Kobiet w cza-
sach PRL-u – te goździki w celofanie 
wręczane razem z rajstopami przez ra-
dę zakładową kobietom pracującym, 
mężczyzn na ulicach, dzierżących bo-
hatersko w garści przezroczystą folię 
z czerwonym kwiatem w środku i 
z trudem utrzymujących się na nogach 
– ten dzisiaj, jako człowiek światowy, 
wstrząsany jest obrzydzeniem na myśl 
o tamtym 8 marca i odżegnuje się od 
tego komunistycznego, jak twierdzi, 
święta. Nawet jeśli kłamstwem byłoby 
mówić, że panie tamtego dorocznego 
rytuału nie lubiły.
  Ale wciąż można by bardzo dobrze 
z tym „komunistycznym świętem” się 
zgodzić, gdyby nie wyzierała z tego 
stwierdzenia jakaś wielka bezradność 
panów Polaków, którzy nie mając po-
za goździkiem w celofanie żadnego 
innego pomysłu na Dzień Kobiet i 
czując jednocześnie przez skórę, że 
z tym goździkiem to coś nie tak, ratu-
ją się pogardliwą opinią, że 8 marca to 
komunistyczne święto. Co ciekawe, to 
sformułowanie powtarzają też niektó-
re panie Polki – te które nie wiedzą, że 
są ładne (Vivien Leigh: Nie ma brzyd-
kich kobiet, są tylko kobiety, które nie 
wiedzą, że są ładne) – w czym (w po-
wtarzaniu, a nie w niewiedzy) nie ma 
w istocie nic dziwnego, jeśli potrakto-
wać to jako asekurację na wypadek, 
gdyby nawet tego goździka w celofa-
nie w Dniu Kobiet nie dostały, co wiel-
ce prawdopodobne, skoro ich faceci 
głoszą, że to komunistyczne święto i
nie ma co sobie głowy nim zawracać.
  Traktując rzecz poważniej, powie-
dzieć można, że jest to jeden z dowo-
dów na to, że pokolenie Polski Lu-
dowej wciąż cierpi i cierpieć będzie 
do końca dni swoich na wyniesioną 
z niesławnych lat dolegliwość – że nie 
otrząsnęliśmy się z komuny, że ta ko-
muna wiecznie w nas żywa niczym 
Lenin dla Putina, że nie udało nam się 
przejść w zdrowiu przez czasy zarazy 
i wszystko kojarzy nam się i zawsze 
kojarzyć się będzie z komuną, jak 
Sierzputowskiemu z dupą. 
  Najbardziej niezdrowi na umyśle 
– co logiczne – są dzisiaj ci, którzy 
w peerelowskich latach byli nosicie-
lami wirusa, a więc ówcześni człon-
kowie komunistycznej partii, co na 
emigracji, gdzie obraz polskiego spo- łeczeństwa skupiony jest jak w so-

czewce, widać bardzo wyraźnie. Wiel-
kie współczucie mnie ogarnia, kiedy 
na przykład widzę pezetpeerowca na-
wróconego – w odmiennych czasach
i w wolnym kraju – na skrajną pra-
wicowość i narodowy katolicyzm, za-
mieszczającego na serwisie społecz-
nościowym święte obrazki, które 
– pomijając wszystko inne – grzeszą 
śmiertelnie powalającą na ziemię ki-
czowatością. Jemu podobni krzyczą 
dziś najgłośniej „łapaj złodzieja!”.
 Gdyby powiedzieć komuś, kto miał 
szczęście nie doświadczyć komuny, 
że Dzień Kobiet to komunistyczne 
święto, niechybnie spojrzałby na nas
wymownie. Dla kogoś, kto nie wie nic
o goździkach w celofanie i rajstopach 
od rady zakładowej, nawet lewicowe 

korzenie tego święta są dzisiaj sprawą 
drugorzędną, a już o zawłaszczaniu 
8 marca przez komunę zupełnie po-
jęcia nie ma. Przeglądając na tę oko-
liczność kanadyjskie strony interne-
towe, jedynie na stronie federacji na-
uczycieli z Ontario (EFTO) znala-
złem przypomnienie, że International 
Women’s Day has its roots in the inter-
national labour, socialist, and peace 
movements that were active early in 
the 20th century. Większość definiuje 
Dzień Kobiet jako globalną uroczy-
stość podkreślającą osiagnięcia kobiet 
zarówno w krajach rozwijających się, 
jak i rozwiniętych.
  Dzień Kobiet w Kanadzie trwa, jak 
czytamy na stronie rządu federalnego, 
tydzień: Each year, March 8th – and 
the week in which it falls – provide an 

opportunity to take stock of our pro-
gress towards gender equality and to 
honour the contributions women have 
made and are making – both in Cana-
da and around the world.
 Organizacja Narodów Zjednoczonych 
hasłem tegorocznego Dnia Kobiet (ob- 
chodzonego przez ONZ od 1975 r.) 
uczyniła wezwanie do osiągnięcia 
globalnej równości płci przed rokiem 
2030 – Planet 50-50 by 2030: Step It 
Up for Gender Equality – co wygląda
na życzenie mało realne do spełnie-
nia, jako że na stronie www.interna-
tionalwomensday.com znajdujemy 
niepokojącą informację o dotyczą-
cych tej sprawy przewidywaniach 
Światowego Forum Ekonomicznego, 
które w 2014 r. uznało, że pełne glo-
balne równouprawnienie kobiet i męż-

czyzn nie nastąpi przed rokiem 2095, 
by rok później ogłosić, że całkowite 
zlikwidowanie gender gap potrwa 
co najmniej do roku 2133.
 W Vancouver organizatorami konfe-
rencji i innego rodzaju spotkań z oka-
zji Dnia Kobiet są jak co roku m.in. 
Young Women’s Christian Associa-
tion (YWCA), Young Women in Bu-
siness czy The University Women’s
Club. 8 marca rozpoczyna się sześcio-
dniowy Vancouver International Wo-
men in Film Festival. Dokładne infor-
macje znajdują się w sieci.
 Zaś „Aha!” życzy wszystkim swoim 
czytelniczkom wielu radości i wszel-
kiej pomyślności. Ten numer zdomi-
nowany jest przez kobiety. Wolne od 
peerelowskiego piętna.

  To było jakieś dwadzieścia lat te-
mu. Wracałem samochodem z Port 
Coquitlam do Vancouver, jadąc ka-
wałkiem Lougheed Hwy od Pitt Ri-
ver Road do „jedynki”, gdy z niezbyt 
jasnej przyczyny postanowiłem zoba-
czyć, dokąd prowadzi wznoszący się i 
znikający ukośnie za drzewami asfal-
towy wjazd. To znaczy wiedziałem, 
że jest tam, a przynajmniej powinien 
tam być, niewidoczny z drogi szpital 
– bo informował o tym mijany ileś 
tam metrów wcześniej znak drogowy 
– ale nagle błysnęła mi w głowie myśl, 
że nigdy, przejeżdżając tamtędy dość 
często, nie widziałem na tym podjeź-
dzie ani samochodu, ani człowieka, 
który udawałby się do ukrytego szpi-
tala lub z niego powracał. To była taka 
ciekawość w nastroju Powiększenia 
Antonioniego, która w jednej chwili 
spowodowała, że bez zastanowienia 
skręciłem z głównej drogi.
  Nie zajechałem daleko – nawet nie
do końca, czyli do wierzchołka pod-
jazdu. Przed maską samochodu poja-
wił się znikąd służbowo wyglądający 
mężczyzna, który o nic nie pytając, 
kazał mi zawrócić, zmuszając do ma-
newrowania kierownicą na niezbyt 
szerokim asfaltowym połciu. Nic nie 
zobaczyłem.
 Przypomniał mi się ten epizod sprzed 
lat w związku z wystawą w Pendulum
Gallery w Vancouver, zatytułowaną 
Riverview: Our Inconic Landscape i 
zastanawiam się, czy to nie z powodu 
tej ekspozycji zaczynam przydawać 
tamtemu wydarzeniu sprzed lat nie-
samowitości, szukać w nim spirytua-
lizmu; na przykład za sprawą układa-
jących się w opowieść o psychiatry-
ku Riverview trzech obrazów Moniki 
Rayner, bo nasi polscy artyści z Col-
lage Art Group też na tej wystawie się 
prezentują, o czym za chwilę.
  Lub może poszukiwanie ducho-
wości tego miejsca wynika z charak-
teru stuletniego szpitala, zamkniętego 
w 2012 roku. W końcu, jako Polacy, 
jesteśmy niepoprawnymi romantyka-
mi, zaś polski romantyzm ma dużo 
wspólnego z wierzeniami ludów pier-
wotnych, według których obłąkani są 
ludźmi nawiedzonymi przez duchy,
jak na przykład – żeby daleko nie szu-
kać – nasza Karusia z Romantyczno-
ści. „Huffington Post” pisał dwa lata 
temu, że opustoszały szpital w Co-
quitlam jest spooky even in daytime, 
przytaczając realację zatrudnionego 
tam dozorcy, że w budynku (szcze-

gólnie na jego najwyższym piętrze, 
gdzie nikt od lat nie zaglądał) słychać 
różne głosy – śmiechy i szepty – więc 
nie ma wątpliwości, że w zamknię-
tym szpitalu Riverview straszy. Na po-
twierdzenie tego gazeta odnotowuje 
dodatkowo, że jest to miejsce, gdzie 
powstały straszne filmy: Kronika opę-
tania i Strażnicy (Watchmen).
 Niesamowitość towarzyszyła rów-
nież ceremonii otwarcia wystawy, 
która odbyła się w sobotę, 20 lutego: 
przez cały czas nad głowami obec-
nych powiewało ogromne, metalowe 
wahadło, na które zwróciła mi uwagę 
druga z prezentujących się w Pendu-
lum Gallery artystek, Ela Chmielow-
ska. Trzecim malarzem z grupy Col-
lage Art, którego dzieło podziwiać 
można na trwającej do 5 marca wy-
stawie, jest Ireneusz Sosnowski.
 Z historią Reverview Hospital zapo-
znać się można w Wikipedii. Wiado-
mo, że według rządowego planu na 
miejscu starego szpitala powstać ma 
nowy, dwubudynkowy zakład psy-
chiatryczny, którego częściowe otwar-
cie nastąpi w 2019 roku. Zachowany 
ma być również charakter otoczenia 
szpitala – będące w lepszym stanie bu-
dynki zamierza się poddać renowacji,

nienaruszony powinien być bogaty 
drzewostan przyszpitalnego arbore-
tum. To właśnie temu – a więc utrzy-
maniu nastroju tego miejsca – po-
święcona jest wystawa w galerii przy 
Georgia Street, której patronują ludzie 
ze szczepu Coquitlam (Kwikwetlem), 
którzy uznają Riverview za część swo-
jego historycznego terytorium. Wysta-
wa nie jest duża, każdy może, będąc 
w downtown, poświęcić trochę czasu 
na jej obejrzenie.
  Jednak tym, co w tym wydarzeniu 
dla mnie najważniejsze jest wspom-
niany wyżej udział naszych artystów. 
Czułem dużą przyjemność, gdy pro-
wadząca spotkanie – uderzając w in-
diański bęben (zwany obręczowym) 
i oczarowując słuchaczy plemienną 

pieśnią – wspomniała ciepło imiona 
naszych artystek. Chodzi o to, że od 
dawna uważam, iż tym co nas, jako 
szczep Piastowy, najlepiej promuje 
jest indywidualna postawa, zachowa-
nie każdego z nas, a nie zbiorowe o-
krzyki „my, Polacy!”, „polska kultu-
ra” itd. Polska kultura to każdy z nas 
osobna – nasze indywidualne zacho-
wania: jak cię widzą, tak cię piszą. To 
od tego zależy przede wszystkim ob-
raz wszystkich Polaków. Grzanie się 
w blasku dawnych bohaterów niewie-
le nam pomoże, gdy u ogrzewających 
się czoła niskie.
  Udział naszych artystów w wysta-
wie Riverview to konkretna dla nas 
korzyść.
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Wystawa w Galerii Pendulum

Ela Chmielowska i Monika Rayner w Galerii Pendulum


