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  Numer wakacyjny, dużo do oglą-
dania. Bo i wartych fotografowania 
wydarzeń było bez liku, a już na pe-
wno w sąsiedztwie redakcji „Aha!”, 
gdzie od pierwszych dni czerwca 
do Canada Day bez przerwy coś się 
działo, i to nie tylko w weekendy. 
Na przykład National Aboriginal 
Day, przypadający na 21 czerwca 
(przesilenie letnie), wypadł w tym 
roku we wtorek; obchody zorgani-
zowano jak zwykle w Trout Lake 
Parku. W poprzedzającą indiański fe-
styn niedzielę bawiono się na Com-
mercial Drive na dorocznym Car Free
Day, a w jeszcze poprzednią święto-
wano Dzień Włoski. A tu jeszcze 
piłkarskie mistrzostwa, zawsze przy-
ciągające kibiców na tę ulicę, która 
pełni rolę miejskiego centrum euro- 
pejskiej piłki nożnej.
 Zaś w weekendy w Trout Lake Par-
ku gra muzyka. Muzyka towarzyszy
wszystkim zabawom na The Drive,
a Trout Lake bez wątpienia ma tego
samego ducha.  Byłem jednak nieco
zaskoczony, gdy po powrocie z Car 
Free Day trafiłem tutaj na występy 
chyba jeszcze lepszych zespołów. 
Zupełnie zachwycony byłem pod-
czas występu rockowej „grupy star-
szaków”, grających utwory w stylu 
The Eagles, podziwiając znakomitą 
aranżację i wykonanie – i, jak zawsze 
w takich razach, myśląc o tym, jak 
wiele bardzo dobrych zespołów nie 
może się wybić na północnoamery-
kańskim rynku muzycznym, gdzie 
konkurencja panuje ogromna. Z dru-
giej zaś strony, dzięki temu, niemal
wszystkie miejscowe imprezy, w du-
żej części spontaniczne, są rzeczywi-
ście na dobrym poziomie.
 Tylko że w pewnym momencie po-
czułem, że mam dosyć tego letniego
ożywienia. Wszędzie pełno ludzi,
wcale nie wyglądających na turys-
tów; tłok na plaży Trout Lake. Są dni
kiedy w jednej części parku ustawia 
się prądnicę, wzmacniacze i głośniki, 
i puszcza się muzykę New Age – a 
w drugiej, najwyżej 300 metrów da-
lej, muzykę techno. W obu miejscach 
tańce. A bliżej wody chmary emitu-
jącej decybele dzieciarni.
  I z tego wszystkiego, jak każdego 
lata w dni słoneczne i gorące, przy-
pomniał mi się Król Edyp Pasoli-
niego, podenerwowanie i zmęczenie 
wzięły górę, dzięki czemu powstało 
to oto wydanie „Aha!”, które po-
winno zadowolić nawet najbardziej 
niewybredne gusta.
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   Terrorystyczny atak na lotnisku 
w Stambule. Zginęły 44 osoby, ponad 
230 rannych.
  Myśląc o tym, przychodzi mi 
na myśl terroryzm europejski lat 70. u-
biegłego wieku: Czerwone Brygady 
i Grupa Baader-Meinhof, zwana też 
Frakcją Czerwonej Armii. Tę drugą 
organizację poznałem poniekąd na-
ocznie, ponieważ będąc na przełomie 
dekady 1970/1980 w Republice Fede-
ralnej wpatrywałem się w zdjęcia na 
umieszczonych na murach i słupach 
listach gończych, próbując stworzyć 
na tej podstawie jakąś charakterystykę 
ściganych. Wyglądali na tych zdję-
ciach jak młodzi intelektualiści w czar-
nych swetrach, co nie było widokiem 
ani groźnym, ani odstręczającym, ani 
nieznanym.
 Tamten europejski terroryzm opierał 
się na ideologii mocno popieprzonej, 
ale jednak zrozumiałej – i stąd też jego 
zbrodnie były „zrozumiałe”, „wytłu-
maczalne” i, że tak powiem, przewi-
dywalne post factum. Skierowane by-
ły przeciwko instytucjom zachodnie-
go państwa – porwanie i zabicie Aldo 
Moro, zamachy na obiekty rządowe,
wojskowe itd. Miały swoje światopo-
glądowe źródła. W „Manifeście Partii
Komunistycznej” Marks i Engels pisa-
li: „Komuniści uważają za niegodne 
ukrywanie swych poglądów i zamia-
rów. Oświadczają oni otwarcie, że cele 
ich mogą być osiągnięte jedynie przez 
obalenie przemocą całego dotychcza-
sowego ustroju społecznego. Niechaj 
drżą panujące klasy przed rewolucją 
komunistyczną.”
  To był terroryzm europejski, wyra-
stający z powieści gotyckiej, z mrocz-
nego ducha Północy. Ten terroryzm 
dzisiejszy to coś zupełnie innego. To 
jest zbrodnia Południa. To szaleństwo 
Edypa na rozstaju dróg u Pasoliniego. 

Pisze Maria Janion (Romantyzm, re-
wolucja, marksizm): „To, co czyni 
Edyp na rozstaju dróg, mógłby uczy-
nić każdy - »nieprzytomny z bólu 
i wściekłości«, w wirze szaleństwa, 
w amoku niewytłumaczalnej niena-
wiści, ale przede wszystkim spełnia-
jąc los.” Terroryści Południa zabijają 
ludzi tam, gdzie ich dużo: w metrze, 
w samolocie, w centrum handlowym, 
na lotnisku… W wirze szaleństwa.
  Tragedia? Tak, na pewno tragedia. 
Tylko w czym ona się wyraża. Bo za-
stanawiać musi, dlaczego młodzi ludzie 
pędzą na rozstaje dróg, żeby pogłębić 
się w wirze szaleństwa – zgłaszają się 
na terrorystów-samobójców, na żywe 
bomby, na bojowników… Czego? 
Jakiej idei? Dzisiaj słyszałem w BBC 
o dobrze wykształconym w Europie, 
dwudziestoparoletnim mężczyźnie, 
który zasilił tak zwane Państwo Islam-
skie. Fanatyzm religijny? Nie wiem, 
czy coś takiego naprawdę istnieje. Mo-
że porucznik John Felton w „Trzech 
muszkieterach” Dumasa mógłby pod-

padać pod to określenie… Chociaż 
i jemu bardziej erotyczna potrzeba 
bardziej zamieszała w głowie, aniżeli 
religijne oddanie. Nie o fanatyzm re-
ligijny chodzi w dzisiejszych atakach 
terrorystów z tzw. Państwa Islamskie-
go, a o degenerację religii. Bo jak ina-
czej tłumaczyć to, że najwięcej zła 
– generalnie prawie wyłącznie – przy-
nosi to wyznawcom islamu, w imię 
którego jakoby zabijają zbrodniarze 
z ISIS.
  Młodzi, niejednokrotnie nastolatko-
wie z Zachodu uciekają więc z domu, 
aby wspomóc „walkę z niewierny-
mi”… Co takiego ten Zachód – de-
mokratyczny, z wolnością religii – im 
zrobił, że chcą występować przeciwko 
niemu, zbrodniczo, szaleńczo, „w amo-
ku niewytłumaczalnej nienawiści”? 
Co takiego ich w tej zbrodni pociąga?
  Pomijając wszystko inne, myślę, że 
na Zachodzie musi się dokonać, i do-
kona się, jakaś kulturalna rewolta.
Społeczeństwo konsumpcyjne – dobra 
konsumpcyjne – w pewnym momen-

cie życia obnażają swą pustkę. Kapita-
lizm – o czym mówi się coraz częściej 
– uległ ogromnej degeneracji. Ludzie, 
zwłaszcza młodzi, potrzebują poczu-
cia jakiejś misji, oddania się ducho-
wej wartości (a więc „takiej napraw-
dę), a Zachód świeci im w oczy świe-
cidełkami, elektronicznymi zabawka-
mi – sztucznym światem, gdzie wartość 
życia sprowadza się do kupowania i 
sprzedawania się za dobrą cenę. Może 
to – mówiąc przenośnie – kusi roman-
tyzmem Zbójców Schillera?
  Własna śmierć – póki żyjemy – jest 
mało realna. Nawet kiedy młody czło-
wiek staje się żywą bombą, bardziej 
prawdopodobnie myśli o „psikusie”, 
który w ten sposób wyrządzi, niż o 
tym, że znika w tym momencie bez-
powrotnie. Przypuszczam, że Bóg –
jego i mój – mu przebaczy, ale może
zgłosić poważne zatrzeżenia. 
  A co ma do zaproponowania w za-
mian Zachód? Idiot box i Internet.

Andrzej Jar

Terroryzm
Południa

  Justin Trudeau uczestniczył już dwu-
krotnie w Paradzie Równości (Pride 
Parade) w Vancouver, – gromadzącej 
każdego roku co najmniej pół miliona 
widzów – ale po raz pierwszy, w tym 
roku (31 lipca) weźmie w niej udział 
jako premier Kanady. 
  Wcześniej, w pierwszym dniu czerw-
ca, przewodził uroczystości wzniesie-
nia tęczowej flagi – rozpoznawalnej 
jako symbol środowiska gejów, lesbi-
jek, biseksualistów i transseksualistów 
nad kanadyjskim Parlamentem, nad 
Parliament Hill w Ottawie Justin Trudeau w Vancouver Pride Parade w 2015 r. (fot. Vancouver Pride Society)

Na zachodzie...
Justin Trudeau
nadzieją


