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Święto ziela

 Minister zdrowia Jane Philpott oznaj-
miła, że legalizacja marihuany w Ka-
nadzie nastąpi wiosną przyszłego ro-
ku. Minister Philpott powiedziała to 
20 kwietnia podczas sesji Zgromadze-
nia Ogólnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, które zebrało się na 
trzydniowe obrady, poświęcone re-
wizji przyjętej 18 lat temu deklaracji 
„Drug Free World – We Can Do It!” 
(Świat bez narkotyków – możemy te-
go dokonać!), potwierdzonej w 2009 r. 
w kolejnym antynarkotykowym do-
kumencie ONZ. Tym razem zebrano 
się, aby zrewidować tamte ustalenia, 
ponieważ jasno widać, że ani świata 
bez narkotyków (1998 r.) nie da się 
osiagnąć, ani też ustabilizowanie ich 
spożycia (2009 r.) nie jest wynikiem
prawnych zakazów. Przedstawicielka 
rządu Kanady poparła swoją zapo-
wiedź zmiany dotyczącego marihua-
ny prawa banałem (który wciąż trzeba 
powtarzać), że jej kraj zdecydowany
jest to uczynić, uznając, że jest to naj-
lepsza droga do uchronienia młodzie-
ży przed sięganiem po ten narkotyk i 
wzmocnienia bezpieczeństwa publicz-
nego. W Nowym Jorku towarzyszył 
jej poseł liberałów Bill Blair – do 
kwietnia ub.r. szef policji w Toronto 
– przewodzący komisji rządowej, za-
jmującej się strategią zalegalizowania 
marihuany. Fakt, że powierzono tę 
sprawę byłemu gliniarzowi nie jest 
bez znaczenia dla zwolenników zdję-
cia z gandzi odium groźnego narko-
tyku, o czym będzie dalej.
   Tego samego dnia, gdy minister 

Philpott oswajała międzynarodowych 
polityków z Kanadą pachnącą legalną 
trawką, w miastach Ameryki Północ-
nej obchodzono tłumnie doroczne 
święto cannabis culture – czyli dzień 
zbiorowej konsumpcji marihuany –
zwane 420 (four-twenty) od angiel-
skiego zapisu daty 20 kwietnia (April 
20), a także od godziny 4.20 po połud-
niu, o której palić zioło jest wesoło. 
W tym roku, w związku z przebudo-
wą placu przy Art Gallery, gdzie odby-
wały się dotąd vancouverskie obcho-
dy April 20, zwolennicy ziela przenie-
śli się dwa kilometry dalej, na Sunset
Beach, gdzie w szczytowym momen-
cie puszczało dyma – według policji 
– 25000 osób, a według organizato-
rów 50 tysięcy. 
  Dzień 4/20 był do tej pory w Kana-
dzie manifestacją na rzecz zalegalizo-
wania marihuany. W kontekście zapo-
wiedzianej przez rząd legalizacji poja-
wiło się w mediach pytanie, czy tego-
roczna konsumpcja ziela jest nadal 
protestem przeciwko utrzymywaniu 
go poza prawem, czy też już raczej 
zabawą, beach party, marihuanowym 
jarmarkiem na plaży, z dobrą muzyką 
(dużo reggae rzecz jasna) i tańcami pod 
sceną. Organizatorzy jarania na Sunset 
Beach nie mieli wątpliwości, że wciąż 
jest to protest. Od początku imprezy 
informowali w swoich wystąpieniach 
przed mikrofonem o złożonym wcześ-
niej tego dnia oświadczeniu minister 
zdrowia, dodając jednak do tej infor-
macji pozbawione radości pytanie: 
dlaczego dopiero za rok? Przeciąganie 
sprawy zalegalizowania baki oznacza 
bowiem, że przez kolejny rok poli-

cjanci będą mogli aresztować ludzi za 
posiadanie zielska, zamiast zając się 
poważną robotą. (A wyrazu „jaranie” 
użyłem tu w nadziei, że to slangowe 
słowo zainspiruje występującego w re-
stauracji w Port Moody i w kąciku po-
lonijnej gazety Kompozytora – twórcę 
pieśni lamentacyjnej „Gdy nie ma cię, 
to jest mi źle” – do ułożenia do Boże-
go Narodzenia drugiego śmiesznego 
wierszyka, którego też nie zrozu-
miem.)
  20 kwietnia był dniem lipcowym 
zgoła. Świeże powietrze znad oceanu 
mieszało się z przyjemną wonią palo-
nego zioła. „- Nie jedzcie za dużo wy-
pieków z ziołem, nie stójcie za długo 

na słońcu, pijcie dużo wody, utrzy-
mujcie rozsądne tempo spożycia i nie 
sprzedawajcie nieletnim!” – wołała ze 
sceny Jodie Emery, nazywana księżną 
ziela (Princess of Pot), żona księcia 
ziela (Prince of Pot) Marca Emery, 
która następnego dnia gościć będzie 
w wiadomościach CBC.
  Z telewizyjnymi wiadomościami to 
jest tak, że w wypadku zdarzeń nie 
podstemplowanych przez władzę, że-
laznym punktem informowania o tych 
wydarzeniach jest wyrażenie troski, ile 
też taka impreza kosztuje podatników.
Kiedy władza stara się zaspokajać lu-
dyczne potrzeby społeczeństwa, żeby 
społeczeństwo kochało władzę, nikt 
nie pyta, ile i z czego władza za to pła-
ci, ani też o to, jakiej części ludności 
podobają się igraszki na Robson Street 
i temu podobne. Gdy społeczeństwo 
samo sobie wymyśli zabawę, w której 
uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, 
zaczyna się postękiwanie: że sprząta-
nie, że dodatkowi policjancji, straża-
cy, pielęgniarze i lekarze, na co idą 
pieniądze z podatków. A podatnik (pe-
wien typ podatnika) czuje się tym do-
wartościowany, ważny, i uczy się kła-
pać dziobem, że utrzymuje za swoje
pieniądze różnych darmozjadów, i na-
wet Panama papers oleju mu do gło-
wy nie wleją. Ani to, że wiodąca do 
wyrażania troski o pieniądze z podat-
ków działalność władzy ma znamio-
na prowokacji: odmawiając przyjęcia 
urzędowej opłaty za pozwolenie zorga-
nizowania nadzwyczaj pokojowej im-
prezy, o której wiadomo, że i tak się
odbędzie, można potem narzekać ile 
dusza zapragnie, że rzecz była niele-
galna, a zapłacili za nią nieszczęśni 
podatnicy.
  Tak więc nazajutrz po święcie ziela 
na Sunset Beach w wiadomościach 
CBC zaczęto wyrażać troskę o pienią-
dze podatnika (że sprzątanie, że do-
datkowi policjanci, że strażacy i stan 
gotowości służby zdrowia – co razem 
miało kosztować ponad 90 tysięcy do-
larów). Odnosiło się wrażenie, iż pro-
wadzący CBC News Vancouver at 6 
Andrew Chang oczekuje od zapro-
szonej do telewizyjnego studia Jodie 

Emery wyrażenia skruchy i złożenia 
samokrytyki. Jodie Emery skruchy nie 
wyraziła, tylko odpowiedziała tonem, 
w którym pobrzmiewała uwaga do te-
lewizyjnego dziennikarza, żeby się nie 
wygłupiał – że organizatorzy inkrymi-
nowanej przez niego imprezy zrobili 
co mogli, aby zabezpieczyć porządek 
i bezpieczeństwo – że dokładając za-
wsze do jej przygotowania, składając 
się na nią i szukając wsparcia małych 
biznesów (za ustawienie straganu han-
dlowcy płacą zwyczajowo 300 dola-
rów), zebrali w tym roku prawie sto 
tysięcy, za które wybudowali scenę, 
ustawili przenośne toalety, pojemniki 
na śmieci i osobne na niedopałki skrę-
tów, zatrudnili służbę porządkową, u-
rządzili punkty pierwszej pomocy, za-
pewnili bezpośrednie połączenie ra-
diowe z policją itd Zaś co do tego, że 
jest to wydarzenie cieszące się wielkim 
zainteresowaniem społeczeństwa – co 
wyraża się w liczbie uczestników – nie 
ma żadnych wątpliwości.
  Aktywiści cannabis culture mają pre-
tensje do Justina Trudeau, że od kiedy 
został premierem zaczął nieoczekiwa-
nie formalizować sprawę legalizacji 
konopi. Są to – jak mówią – preten-
sje uzasadnione, ponieważ włożyli 
wiele wysiłku i pieniędzy w agitację 
wyborczą na rzecz liberałów (co bar-
dzo widoczne rok temu podczas 420 
pod Art Gallery), wierząc w obietnicę 
Trudeau zalegalizowania zioła „od ra-
zu” po objęciu przez niego urzędu pre-
miera. I w dużym stopniu – prowadząc 
np. akcję nawoływania do strategicz-
nego głosowania – przyczynili się do 
usunięcia Harpera. Marihuaniści nie
godzą się z tym, że konsultacje w spra-
wie legalizacji trawki prowadzone są 
z policją (wspomniany na początku 
Bill Blair) czy ze Stowarzyszeniem 
Ochrony Zdrowia Psychicznego – a 
więc organizacjami, które niejako żyją 
z demonizowania marihuany. Zwolen-
nicy legalnego zioła uważają, że regu-
lacja prawna powinna być taka sama 
jak w przypadku papierosów i alko-
holu – zakaz sprzedaży dla nieletnich i 
miliony dolarów do państwowej kasy 
– i nie ma co tu więcej kombinować.
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