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   W centrum Vancouver, pod biuro-
wcem BC Hydro na Dunsmuir Street 
– dwa kroki od katedry, gdzie w Nie-
dzielę Palmową pięknie brzmiały orga-
ny – kilkoro młodych ludzi rozstawiło 
niewielkie namioty pod rozpiętą plan-
deką, zawiesiło płócienne transparen-
ty i małą chorągiewkę wojowników 
Mohawków, przywiązało do drzew 
prostąkąty brystolu z wypisanym na 
nich żądaniem zaniechania planu bu-
dowy zapory wodnej na Peace River, 
i ogłosiło głodówkę. Od nastania wio-
sny do Wielkanocy zaglądam tam co-
dziennie i moje wrażenie jest takie, że 
psa z kulawą nogą ten protest nie inte-
resuje. Że ci, którzy wzywani są tym 
protestem do rozmów, do negocjacji, 
uznali widać, że szkoda zachodu na 
kontaktowanie się z gówniarzerią. 
Zresztą w ogóle pusto w tym miejscu, 
rzadko pojawia się tu jakiś pojedynczy 
przechodzień, który przechodzi i ani 
spojrzy w stronę reduty obrońców Do-
liny Rzeki Pokoju.

  A mnie, proszę państwa, bardzo ten 
głodowy protest obchodzi. Czy ob-
chodzi mnie sprawa, przeciwko której 
młodzi ludzie głodują – tego nie jestem
pewien; nasz energetyczny potentat 
zapewnia, że wzniesienie elektrowni
wodnej na Peace River jest potrzeb-
ną, korzystną i przyjazną środowisku 
naturalnemu inwestycją – a głodujący 
twierdzą, że przyjazną nie jest. Nie 
wiem, kto ma rację i dlatego powstrzy-
muję się przed podpisaniem petycji 
w obronie naturalnego piękna okolic 
rzeki, nad którą dwieście trzydzieści
pięć lat temu wodzowie zdziesiątko-
wanych epidemią czarnej ospy ple-
mion Kri i Dane-zaa (przez Europej-
czyków zwanego Bobrowym) wypa-
lili po długim ze sobą wojowaniu faj-
kę pokoju. Nie wiem, czy opowiedzieć 
się za dziewiczą przyrodą, czy za cy-
wilizacyjnymi prawami.
   Wiem jednak na pewno, że moja 
sympatia jest po stronie protestujących 
młodych ludzi, bo moją sympatię ma-
ją zawsze młodzi ludzie, którzy niosą 
na swoim sztandarze hasło People, not 
profit, którzy pragną zmieniać świat

na lepszy, bez kalkulowania, jakie są 
szanse na spełnienie tych pragnień. To 
sympatia podobna do tej, jaką w „Lo-
cie nad kukułczym gniazdem” budzi 
w nas Randle McMurphy, któremu 
nie udaje się wprawdzie dźwignąć 
straszliwie ciężkiej wodnej konsoli, ale 
on przynajmniej próbuje to zrobić.
  Moja sympatia jest po stronie pro-
testujących młodych ludzi, ponieważ 
młodość bez buntu jest jak piwo bez-
alkoholowe, czyli bez sensu – bez przy-
rodzonego przez stulecia składnika.
Moja sympatia jest po ich stronie, bo 
kiedyś też byłem buntownikiem i wy-
daje mi się, że całkiem dużo z tamtego 
buntu we mnie pozostało – a na pewno 
głęboka niechęć do mieszczańskich 
konwenansów, do tej całej filisterskiej 
kulturki, zamykającej się w zawzięcie 
bronionych przez filistra granicach, za 
którymi jest obszar dla niego niepoję-
ty, więc bezcześci go swoim memła-
niem.
  Najpierw były płyty Jimi Hendrixa, 
Jefferson Airplane, długie włosy, wy-
tarte dżinsy z narysowaną nad kola-
nem pacyfą, kolorowe katany i sopocki 
Non-Stop latem. Do portowego mia-
sta świat docierał łatwiej niż do resz-
ty Polski. Koniec lat 60. rozpalał wy-
obraźnię wzgórzami San Francisco, 
Festiwalem na Wyspie Wight, wresz-
cie Woodstockiem. Krążył w odręcz-
nym odpisie lub ustnym przekazie 
fragmentów, pojedynczych wersów, 
przekład, nie wiadomo czyj, „Sko-
wytu” Allena Ginsberga, odbieranego 
mniej więcej tak samo jak Mickiewi-
czowska „Oda do młodości” – bo też 
w końcu chodziło generalnie o konflikt 
młodych i starych. Chodziło też o du-
cha – o czucie i wiarę – co skłaniało 
jednych do pielgrzymek na Jasną Gó-
rę, a innych, w tym mnie, do sięgania 
po najbardziej niewiarygodne w ręku 
nastolatka lektury, np. „Boską kome-
dię” Dantego.
   Małpowanie Zachodu? Tak rzecz 
przedstawiały komunistyczne władze, 
rozdrażnione tym zapatrzeniem w za-
chodnie wzory, tak jak obecnie rzą-
dzącą w Polsce partię drażnią rowe-
rzyści i wegetarianie. Ale niewiele da 

się zrobić, jeśli młodzi ludzie chcą być
normalni, tacy sami jak młodzież 
świata – ta z jasną twarzą. 
  To nie był łatwy bunt, szlak kontr-
kultury nie był jeszcze przetarty, a już 
na pewno nie w Polsce. W późno go-
mułkowskiej szarzyźnie Polski Ludo-
wej my – kwieciste dzieciaki w zupeł-
nie nie kwietnym państwie wszelkie-
go niedostatku – byliśmy gromadą ob-
razoburców, występujących przeciw-
ko masowo uznawanemu kodeksowi 
zwyczajów i zachowań „klasy robot-
niczo-chłopskiej miast i wsi” (na do-
datek jeszcze w sojuszu z inteligencją 
pracującą), co znaczy po prostu, że 
miało się przeciwko sobie wszystkich.
 Dzieląca młodych i starych poprzecz-
ka wiekowa, umiejscowiona była nie-
zwykle nisko. Twórcy z grupy poezji 
liverpoolskiej lat 60. (pamiętam do 
dziś te wiersze, chociaż nie pamiętam, 
w jakim piśmie je znalazłem i kto je 
przełożył) nawoływali do poddania 
[„należy poddać”] „przymusowej euta-
nazji wszystkich powyżej trzydziestki, 
oprócz poetów i artystów”; także do 
zakazu wpuszczania do galerii sztuki 
osób powyżej 21 lat. Grupa The Who 
śpiewała w „My Generation”: People 
try to put us down/ Just because we 

get around/ Things they do look aw-
ful cold/ I hope I die before I get old. 
W ówczesnej Polsce urodzeni pod-
czas dalekiej nam wojny trzydziesto-
latkowie (oprócz poetów i artystów) 
bezwzględnie byli starzy.
  Niechęć do strzyżenia się „po męsku” 
groziła bardzo realnymi konsekwen-
cjami, wśród których najczęstszą było 
zgarnięcie z ulicy do milicyjnej suki i
spędzenie wielu godzin na komisaria-
cie. Nie zliczę, ile razy to się przytra-
fiło; pozostał mi w pamięci wieczór, 
gdy w kilku udawaliśmy się do kina 
„Leningrad”, z zakupionymi wcześniej 
w przedsprzedaży („w Orbisie”) bile-
tami, i zamiast „bombowego filmu” 
oglądaliśmy tego wieczoru milicyjne 
mundury, trzymani i przesłuchiwani 
do północy, w jakiejś zupełnie obcej 
nam sprawie, na MO, gdzie w towa-
rzystwie innych zatrzymanych – prze-
ważnie różnych wesołych „wariatów” 
– czuliśmy się już prawie jak w domu.
  Paskudnym miejscem bywała szko-
ła. W końcówce podstawówki usiło-
wano wpoić mi przekonanie, że jestem 
dla społeczeństwa zbędny. Kierownik
szkoły nr 28 w Gdańsku-Wrzeszczu 
starał się wytłumaczyć mi niewłaści-
wość noszenia długich włosów tłu-
macząc, że „popi noszą długie włosy, 
a popi mordowali Polaków”. Taki był 
poziom intelektualny wielu nauczycie-
li, beneficjentów ustroju. Coś prawie
jak niejakiej Połubińskiej z Surrey. 
Na skutek ich wysiłków byłem bliski
zanegowania całego porządku spo-
łecznego, zostania wyrzutkiem, chuli-
ganem, typem aspołecznym, zwłasz-
cza że moja edukacja ponadpodstawo-
wa nie rokowała początkowo wielkich 
szans na powodzenie – nie z powodu
nieuctwa, ale dlatego, że (niczym bo-
hater „Buszującego w zbożu” Salin-
gera) nie chciałem się podporządko-
wać szkolnym rygorom, szkolnej uni-
formizacji, za co rzecz jasna w końcu 
mnie ze szkoły wyrzucono. Tylko że 
na szczęście miałem świadomość, iż 
rezygnacja z edukacyjnego wysiłku
byłaby końcem buntu przeciwko ciem-
niakom, wywieszeniem białej flagi
– uznaniem, że nie da się ruszyć bryły 
z posad świata.
  Zastanawiam się, na ile zasługą kie-
rownika szkoły, co nie lubił popów, 
i jemu podobnych nauczycieli było 
to, że moja świadomość ich poziomu 
intelektualnego i ogólnego zacofania 

skonkretyzowała mój sprzeciw wobec 
takich jak oni. Zrozumiałem, że są to
ludzie, którzy nie wiedzieli nic o Gin-
sbergu, nie znali Dantego, nie nadążali 
za światem. Że to my, nasze pokolenie, 
musimy ich zastąpić. Że to my jeste-
śmy w stanie zrobić z uniwersytec-
kiego wykształcenia właściwy użytek, 
wnieść świeży powiew do zakołtunio-
nej rzeczywistości. 
  Marzec 1968 w oczach nastolatka to 
była taka ponurość w ponurości – to 
była polityka, która była brudna; rów-
nież ta zachodnia (And its 1,2,3 what 
are we fightin’ for?/ Don’t ask me I don’t 
give a dam, the next stop is Vietnam 
– śpiewał Country Joe na Festiwalu 
Woodstock). Ucieczką było zwróce-
nie się w stronę kultury artystycznej. 
Z ponurością PRL-u kontrastowała za-
chodnia kontestacja, wchodząca właś-
nie do głównego nurtu kultury. Po-
wstał już musical „Hair”, w 1969 ro-
ku wszedł na ekrany „Swobodny jeź-
dziec” Dennisa Hoppera... W Polsce 
zespół Breakout nagrywa płytę „Na 
drugim brzegu tęczy”, z tytułowym u-
tworem wyraźnie inspirowanym psy-
chodelicznym „White Rabbit” Jeffer-
son Airplane.
  W marcu 1968 i w jeszcze bardziej 
ponurym obrazie gdańskiego śródmie-
ścia w grudniu 1970 r. byłem szarpią-
cym się z wrogimi młodzieży nauczy-
cielami uczniem – w czerwcu 1976 
byłem studentem filologii polskiej 
(notabene razem z piszącym na tych 
łamach Jarosławem Kordzińskim, od 
lat cenionym nauczycielem nauczy-
cieli). Robotnicze strajki nie porywały 
mnie; wciąż miałem w oczach sąsiada 
z parteru – około trzydziestoletniego 
stoczniowca – który w marcu 1968, 
z wysokości swojego dwumetrowego 
wzrostu i domniemanego przez siebie 
intelektu głosił innym sąsiadom, że to 
on i tacy jak on pracują na to, żeby stu-
denci mogli się uczyć, a nie po to, żeby 
demonstrowali. Prawdopodobnie nie 
łamałem sobie wtedy głowy nad tym, 
gdzie dryblas nabrał tego przekonania 
– ale słyszałem fałsz w jego głosie 
i było dla mnie jasne, że jest to popis 
„mądrości przewodniej siły narodu”. 
Nie podobało mi się to. Robotnicze 
strajki 1976 roku to było według mnie 
załatwianie partykularnej sprawy; wła-
dza dołoży robotnikom do wypłaty 
i będzie po sprawie: ustrój się od tego 
nie zawali.
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