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  Pojawiające się w relacji fotografa 
postaci, jak i twarze na zrobionych 
przez niego zdjęciach, są mi – z racji, 
jak już wspomniałem, ponad 20 lat 
życia w tej dzielnicy – znajome, mija-
ne prawie każdego dnia. Ta pani „po-
nad zerówka, prawie jedynka” przez 
większą część roku – od wczesnej 
wiosny do późnej jesieni – paraduje 
po Commercial Drive mniej więcej 
w tym samym co na zdjęciu stroju 
(chodzi o jego górną część) i nikogo 
to nie razi – przeciwnie ma sporo zna-
jomych, chętnie wdających się z nią 
w pogawędkę. Czy odpowiada defi-
nicji transgender? Być może. Pana 
z pieskiem też widuję często – wyda-
je mi się, że częściej bez pieska – zo-
baczę go w kolejną niedzielę, tydzień
po Dniu Włoskim, podczas Car Free 
Day, tym razem jako performera, za-
dziwiającego widzów przedzieraniem 
kartki papieru na mniejsze kawałki. 
Federico Fuoco jest właścicielem re-
stauracji przy skrzyżowaniu Commer-
cial Drive z 1st Avenue, i generalnie 
szychą we włoskim środowisku w 
Vancouver. To tak, żeby się pochwalić, 
że należę do Commercial Drive com-
munity i moja gęba też jest tu dla in-
nych rozpoznawalna.
 Na zakończenie opisu swoich wrażeń
Andrzej Bandelak wzdycha: „Szkoda, 
że Polacy nie mogą zorganizować coś 
takiego…” Otóż na pewno nie mogą 
i trzeba z tym się pogodzić. Nie mogą 
nie dlatego, że nie ma w Vancouver 
miejsca, które można by uznać za pol-
ską dzielnicę, ani też nie ma to żadne-
go związku z liczebnością. Commer-
cial Drive jako dzielnica włoska to 
także rzecz bardzo umowna, mająca 
oparcie w historii (lata 1940-1970) 
– dziś jest to ulica wielokulturowa, 
przyciągająca artystyczną cyganerię. 
Zresztą nigdzie w mieście nie ma już 
rejonu zdominowanego przez miesz-
kańców włoskiego pochodzenia, któ-
rzy też nie stanowią wyróżniającej się 
liczebnością grupy etnicznej (mało wi-
docznych Niemców jest na przykład 
w Vancouver więcej niż Włochów, 
nie mówiąc już o Kanadyjczykach 
azjatyckiego pochodzenia). Zasadni-

czą przyczyną tego, że oni przyciągają 
na swój Dzień trzystutysięczny tłum, 
a my dusimy się w malejącym z roku 
na rok swoim własnym towarzystwie 
tych samych w większości twarzy jest 
to, że włoscy Kanadyjczycy organizu-
ją zabawy po miejsku, a imprezy po-
lonijne są z gruntu wiejskie i takie po-
zostaną.
 Według Macieja Czerwińskiego (Ży-
cie po miejsku) charakter wiejski to
cecha „grupy powiązanej osobistą 
znajomością członków i skłonnej do 
zamknięcia się w sobie”, zaś miej-
skość przejawia się „w zbiorowości 
o mniejszej roli więzów międzyoso-
bowych, natomiast bardziej otwartej 
na zewnątrz, no to, co obce i nowe”. 
Znany socjolog uważa wprawdzie 
(książka wydana była w 1975 r.), że 
owe postawy wynikają z liczebności 
danej grupy i wielkości zajmowanej 
przez nią przestrzeni, ale myślę, że 
nie są to warunki jakoś nadzwyczaj 
istotne. Dowodem może tu być Chi-
cago, gdzie Polacy – których jest tam 
więcej niż w jakimkolwiek, poza War-
szawą, polskim mieście – stworzyli 
sobie obyczajową wiochę, wcale nie 
ograniczoną do słynnego Jackowa.
  Mówię wiocha, ponieważ nie tyle 
chodzi w tym tekście o wieś jako nie-
zbyt liczebną społeczność zamieszku-
jącą niewielką miejscowość, co właś-
nie o wiochę, czyli o ludzi o niskiej 
kulturze, zamieszkujących miasta.
Czym jest wiocha, pokażę na przy-
kładzie. Podczas marcowej wizyty 
w Waszyngtonie kanadyjski premier 
pytany był o amerykańskie wybory 
prezydenckie, a w podtekście o ocenę 
dwojga najważniejszych kandydatów. 
Odpowiedź Justina Trudeau brzmiała:
„Pokładam wielką wiarę w Ameryka-
nach i oczekuję współpracy z każ-
dym, kto zwycięży w listopadowych 
wyborach” (“I have great faith in the 
American people and look forward to 
working with whoever gets elected in 
November”). Na takie samo pytanie 
wicepremier polskiego rządu odpo-
wiada, że Amerykanie mają wybór 
jak między dżumą a cholerą.

(dalej na następnej stronie)

„...modelki, które prezentowały kolekcje letnie, patrzyły z góry, bo takie to wysokie.  A jakie ładne...”


