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   „Wie pan, lektura pana wierszy, 
przyznaję, nieco pobieżna, jednak 
nie całkiem mnie przekonała, że nie 
jest pan muchomorem” – napisał
w „opowieści-rzece” Wszystko jest 
poezja Edward Stachura, zaznacza-
jąc w nawiasie, że słowa te wypo-
wiedział „Edmund Szerucki do poe-
ty wiadomego rodzaju” (Edmund
Szerucki to bohater Całej jaskrawo-
ści Stachury – alter ego autora po-
wieści).
 Łapiąc się tych słów jak pijak butel-
ki, powiedzieć można by więc z du-
żym przekonaniem, że bycie poetą 
polega na ciągłym przekonywaniu 
przez niego ludzi czytających owoce 
jego pracy, że nie jest on muchomo-
rem. Im bardziej to się poecie udaje, 
tym większe nadzieje na przyszłość 
rokują teraźniejsze płody jego umy-
słu, chociaż pewności żadnej to nie 
daje (niechcący taki ładny trójwiersz 
z rymem okalającym mi wyszedł). 
Niczym są tu też zapewnienia osób 
nie odróżniających kurki od rydza i 
należących do uzależnionego otocze-
nia twórcy językowych płodów, że 
według nich nie jest on muchomo-
rem, czyli poetą wiadomego rodzaju, 
i do głowy w żadnym wypadku wa-
zeliny brać nie należy.
  Zaś do tych poetycko-mykologicz-
nych rozważań skłonił mnie czytel-
nik, który za pośrednictwem redak-
cyjnej poczty głosowej przekazał mi 
uwagę, że warto by przy drukowa-
nych w „Aha!” wierszach zamiesz-
czać notkę biograficzną o ich auto-
rach, co wspomogłoby rozumienie 
tej poezji – czy, jak wyjaśnił to tele-
fonujący, bierze się ona z osobistych 
przeżyć piszącego, czy też z erudycji. 
 Podoba mi się ta przemyślana uwa-
ga. Przelatuję wzrokiem grzbiety sto-
jących na półce książek, otwieram 
na chybił trafił Postacie poezji Zbig-
niewa Jasińskiego i już mam zdanie 
związane z nią zdanie: „Komunikat 
poetycki jest osobowy – indywidu-
alny głos autora słyszymy w nim 
w sposób bez porównania pełniejszy 
niż w wypadku nie tylko tekstów ko-
munikacji masowej, ale też wszelkich 
innych tekstów, jakie mają charakter 
publiczny i są powielane.” To uza-
sadnia zgłoszoną uwagę.
  Notek biograficznych jednak przy 
wierszach nie będzie, z prostego po-
wodu, że każdy, kogo to interesuje, 
dane o autorach znajdzie w Internecie.
  Nie ma sensu kopiować Internetu.
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  W czwartek, 19 maja, od świtu do 
północy we wszystkich kanadyjskich 
wiadomościach mówi się – informuje, 
pokazuje, dyskutuje – o zajściu w ka-
nadyjskim parlamencie, które miało 
miejsce poprzedniego wieczoru. Do-
noszą o tym światowe media; miesz-
kający w Azji Polak, z którym roz-
mawiam przez Skype’a dwa dni póź-
niej pyta, co takiego w Kanadzie się 
dzieje, że premier bije posłów…
  O akcie przemocy fizycznej dokona-
nym przez szefa kanadyjskiego rządu
mówią też w parlamencie posłowie 
opozycji: Niki Ashton z Partii Nowej 
Demokracji (NDP) używa wyrażenia 
physical violence, a konserwatysta Mi-
chael Cooper określa zdarzenie jako 
criminal assault.
   Poszło o to, że premier Justin Tru-
deau podczas obrad w Izbie Gmin 
wszedł w środę wieczorem na neutral-
ny, oddzielający posłów Partii Libe-
ralnej i przedstawicieli opozycji kawa-
łek parlamentarnej podłogi, złapał za 
ramię konserwatywnego posła Gorda 
Browna, chcąc zmusić go do zajęcia 
miejsca w poselskiej ławie, i na swoje 
nieszczęście zahaczył przy tym łok-
ciem o pierś stojącej za jego plecami 
posłanki NDP Ellen Brosseau. Powo-
dem tego ataku było to, że premier 
niecierpliwił się z powodu opóźniają-
cego się głosowania nad prawem do 
eutanazji, co z kolei wynikało z tego,
że Sąd Najwyższy wyznaczył rządowi 
czas na przedstawienie sobie przyjęte-
go przez parlament prawa do 6 czerw-
ca – a jak wiadomo, co nagle, to po 
diable.
 Justin Trudeau natychmiast rzucił się 
do przeprosin; tego samego wieczoru
przepraszał dwukrotnie, a mniej niż 
12 godzin później po raz trzeci. Prze-
praszał fizycznie zaatakowanych po-
słów, marszałka izby niższej federal-
nego parlamentu Kanady i wszystkich 
członków Izby Gmin. Przepraszał za 
to, że wkroczył na nie swój kawałek 
podłogi, za swoje maniery i naganny 
kontakt fizyczny z posłami. Ale nic to 
nie pomogło – sprawą zajmie się par-
lamentarna komisja dyscyplinarna, 
która może uznać konieczność po-
uczenia premiera, jak należy zachowy-
wać się w naczelnym organie władzy 
państwowej, lub udzielenia mu upom-
nienia przez Przewodniczącego Izby. 
Najwyższą rekomendowaną przez 
komisję karą byłoby zawieszenie pre-
miera w prawach członka parlamentu 
lub jego wydalenie z obrad, a nawet 
– co zdarzyło się już w 1913 r. – odda-
nie go w areszt woźnemu parlamen-
tarnemu (sergeant-at-arms).
  Co o elbowgate sądzą Kanadyjczy-
cy, pokazują wyniki przeprowadzo-
nego w tej sprawie sondażu. Według 
nich 71% społeczeństwa nie zmieniło 
po aferze łokciowej opinii o swoim 
premierze, 23% ma po tym zajściu 
gorsze o nim zdanie, a 6% lepsze. (Ci 
ostatni to pewnie osoby uważające, że 
noszenie skarpetek z pirackim emble-
matem zobowiązuje do określonego 
zachowania.) Trzeba też odnotować, 
że jedynie 14 procent śledzi uważniej 
następstwa tego zdarzenia.
  Ciekawsze jest to, że o ile przed łok-
ciowym incydentem 81 procent uwa-
żało, iż Justin Trudeau szczerze trosz-
czy się o ludzi, to po parlamentarnym 
skandalu osób o tym przekonanych jest 
82 procent. Również o jeden procent 
wzrosła liczba tych, którzy uważają, 
że premier stanowi dobry przykład dla 

kanadyjskiej młodzieży, chociaż z ko-
lei ilość Kanadyjczyków uważają-
cych, że szef rządu dobrze kontroluje 
swoje zachowanie w stresowych sy-
tuacjach spadła z 83 do 74 procent.
  Bez cienia żartu można tu powie-
dzieć, że zaiste słodki to kraj, gdzie od 
posłów wymaga się „a higher stan-
dard of behaviour”, a za odstępstwo 
od ustalonych norm premier przepra-
sza bez zwłoki trzykrotnie.

  Myślałem w tych dniach o tym, że 
kiedy w Europie aktywizują się, za-
wsze w jakimś stopniu tam obecne, 
nacjonalizmy – kiedy za południową 
granicą prawdopodobny kandydat re-
publikanów na prezydenta chce wzno-
sić mury – gdy gdzie indziej szaleje 
barbarzyński fanatyzm itd. – Kanada 
jest taką oazą społecznego spokoju, 
wynikającego – co szczególnie wido-
czne teraz, za Justina Trudeau – z po-
wszechnie przyjętych zachowań opar-
tych na poprawności politycznej, wy-
śmiewanej i deklaratywnie odrzucanej 
przez ludzi nazywających siebie „nie-
poprawnymi” albo „niepokornymi”, 
w czym słyszę obelgę dla niosących 
wartość kulturowych zmian kontesta-
cji. Można powiedzieć, że im kto bar-
dziej trwa w przeszłości, kto zastygł 
umysłowo na peryferiach świata, kto 
pielęgnuje w sobie strach przed wszel-
ką innością – ten tym więcej szydzi 
z politycznej poprawności, nie dlate-
go, że ją rozumie, ale dlatego, że wi-
dzi w niej zagrożenie dla swojego za-
stygnięcia na kulturalnym zadupiu.
  Zresztą poprawność polityczna to 
w tym kraju termin przebrzmiały, uży-
wany rzadko, tak samo jak na przy-
kład tolerancja – bo kiedy coś staje się 
normalnością, nie wymaga nazywa-
nia. Poprawność polityczna była fun-
damentem, z którego wyrosło dzisiej-
sze wielokulturowe, tęczowe społe-
czeństwo Kanady.
  W moim „parku natchnienia”, Trout 
Lake Parku, jak i w ogóle w mojej 
okolicy, zauważam od pewnego cza-
su znacznie więcej niż wcześniej ko-
biet w hidżabie, samych lub z dzieć-
mi, dziewczyn w charakterystycznych 
chustach wracających ze szkoły, spa-
cerujących arabskich rodzin…  A lu-
dzie w innych ubiorach, innego po-
chodzenia, nie tylko że znaku krzyża 
na ich widok nie kreślą ani przed nimi 
nie uciekają, ale nie zwracają też na 
Syryjczyków większej uwagi niż po-

wiedzmy na mnie – normalnie kie-
rują do nich uśmiech i mówią hi. Nie 
sądzę, żeby komuś z tych normalnych 
ludzi przyszło do głowy tłumaczyć to 
swoje zachowanie polityczną popraw-
nością, tolerancją, kulturą osobistą czy 
na przykład byciem chrześcijaninem 
i przykazaniem miłości bliźniego… 
  W ostatni weekend maja, na zakoń-
czenie odbywającej się w Vancouver 
konwencji Partii Konserwatywnej jej 
uczestnicy przegłosowali 1036 głosa-
mi przeciwko 462 zmianę swojej do-
tychczasowej definicji małżeństwa 
uznając, że obejmuje ona również 
związki jednopłciowe. Wiadomo że 
jest to wynikiem przekonania, że jeśli 
konserwatyści chcą mieć jakieś szanse 
występując przeciwko rządowi Justina 
Trudeau w następnych wyborach, to 
nie mogą wystąpić w nich jako dino-
zaury, ignorując to, że od ponad 11 lat 
takie małżeństwa są w Kanadzie zale-
galizowane.
  Czy popieram takie związki? Chyba 
bardziej jestem wobec nich neutralny. 
Czy popieram zakaz takich związ-
ków? Zdecydowanie nie. Jeden z ob-
radujących na konwencji w Vancou-
ver konserwatystów, Maxime Bernier, 
który jest kandydatem na przejęcie po 
Harperze przewodnictwa partii, okreś-
lił tę zmianę rozumienia małżeństwa 
jako przekazanie Kanadyjczykom wia-
domości, że również według torysów
mogą oni kochać kogo chcą (It’s about 
telling Canadians that you can love
love whom you want). I w rzeczy sa-
mej, nikogo czyjaś miłość nie powin-
na obchodzić.
 Niechęć wobec aborcji czy eutana-
zji nie oznacza bycia przeciwko do-
puszczającemu je prawu. Znoszenie 
prawnych zakazów to pokazanie przez 
rządzących, że oddają oni kontrower-
syjne decyzje do rozważenia w sumie-
niach obywateli, że nie widzą potrze-

by dokonywania za nich, za każdego 
pojedynczego mieszkańca kraju, wy-
boru – rozstrzygania, co dobre, a co 
złe. Czytamy u św. Tomasza (cytat za: 
Andrzej C. Leszczyński, Spłaszczenie): 
Człowiek sam poznaje prawdę i dobro 
i sam wybiera. Gdy więc zajrzy w głąb 
własnego serca, pytając szczerze, czy 
to, co uczynił, jest dobre naprawdę, to 
znaleziona odpowiedź jest dla niego 
zobowiązaniem, nawet gdyby się my-
lił. Sumienie błędne obowiązuje.
  Co najmniej zastanawiające jest, gdy 
społeczeństwo, które mówi o sobie, że 
prawie w całości jest narodem katolic-
kim, domaga się od państwa wprowa-
dzania prawnych zakazów czynów, 
którym sprzeciwia się jego religia. 
Poza tym, gdyby ustawa zakazująca 
zabijania eliminowałaby zabójstwa, 
byłoby za czym gardłować. 
  Prawo państwowe niczego nie elimi-
nuje, bo nie jest w stanie tego uczynić
– ma jedynie chronić ludzi przed wy-
rządzaniem im krzywdy przez współ-
obywateli. Prócz tego – co dobrze wi-
dać w projekcie ustawy o eutanazji 
– stanowienie przepisów prawnych 
powinno zabezpieczać każdego przed
pochopnym podjęciem decyzji, której 
skutki są nieodwracalne, co przypo-
mina nakaz zapinania pasów bezpie-
czeństwa podczas jazdy samochodem 
czy zakładania kasków przez cykli-
stów.
  Jestem przekonany, że właśnie z te-
go okazywanego społeczeństwu przez
rząd Justina Trudeau zaufania bierze 
się to bardzo wysokie poparcie dla pre-
miera, skłaniające Kanadyjczyków do 
przymknięcia oka na jego kilkusekun-
dową porywczość w parlamencie.
  Chociaż pewne jest, że premier nie 
powinien ani chwytać za ramię innych 
posłów, ani trącać ich łokciem w pierś.

A. J.

Dzień, w którym Kanada zadrżała w posadach


