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  Wypełniałem urzędowy blankiet. 
Pismem odręcznym, ponieważ dru-
gą możliwością w tym wypadku jest 
maszyna do pisania, której nie mam.
Wypełnienie prostego, trzystronico-
wego formularza zajęło mi niewia-
rygodną ilość godzin, a także dwie 
wyprawy po dodatkowe druki do 
Shoppers Drug Mart, gdzie jest sta-
nowisko pocztowe, ponieważ te, któ-
re już wypełniłem, oceniałem jako 
nieczytelne.
  Uświadomiłem sobie – wręcz bole-
śnie – że, owszem, używam długo-
pisu, i to dość często, ale do robienia 
notatek na boku, nie dbając o ich wy- 
gląd, bo służą one tylko zapamięta-
niu myśli, która będzie przelana do 
komputera, który z kolei przygotuje 
ją do przelania na papier. Natomiast 
odręczne wypełnianie rubryk, stara-
nie się, by pismo było czytelne, leży 
na granicy moich możliwości. 
  Kiedyś – za czasów maszyny do 
pisania, jak i „za pierwszego kompu-
tera” – było inaczej, moim podsta-
wowym narzędziem piśmienniczym 
był długopis, którym tworzyłem tek-
sty, przepisywane następnie wyżej 
wymienionymi urządzeniami. Żal?
Trochę żal.
  Blog Gadżetomania.pl podaje wia-
domość o elektronicznym piórze, 
które podczas pisania robi korektę, 
to znaczy wyłapuje i poprawia błę-
dy, a także zabiega o kaligrafię, dając 
znać, gdy pismo staje się nieczytelne. 
Zdaniem autorów blogu jest to ga-
dżet mający niewiele sensu, ponie-
waż, jak uważają, nie ma potrzeby
zajmować się czymś zupełnie nie-
przydatnym, nie praktykowanym, 
wychodzącym z użycia – czyli pis-
mem odręcznym. W moich począt-
kowych klasach szkoły podstawowej 
w szkolnych ławkach umieszczone 
były kałamarze, a w piórniku nosiło 
się obsadkę i stalówki. W zeszytach 
obowiązkowo znajdowała się bibuła 
do osuszania kleksów. Okazuje się
oto, że nauka kaligrafii była trudem
niepotrzebnym...
  Na końcu tego numeru coś z prze-
szłości – jak można by, kwaśno, po-
wiedzieć – opowiadania Julio Cortá-
zara. W latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku ludzie (tacy, którzy 
czytają książki) zaczytywali się lite-
raturą iberoamerykańską. Część tych 
książek dotarła za mną do Kanady, 
więc się dzielę. Był jakiś czas temu 
Márquez, teraz Argentyńczyk…
   Zatem –  do dzieła, Polonio.
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Piast Bakery & Deli zatrudni sprze-
dawczynię. Numer telefonu i adres 
w ogłoszeniu na stronie 10.

  Owszem, niektórym doskwiera ta 
pustka – nie wiem na ile świadomie – i 
szukają jakiegoś uduchowienia, które 
stanowiłoby wyższą wartość życia. 
Jednak (mówię tu o znanych mi przy-
padkach) zatrzymują się te poszukiwa-
nia na dewocji albo mistycyzmie na 
poziomie Internetu.
  W moich latach studenckich wzięcie 
miała sformułowana przez Kazimie-
rza Dąbrowskiego teoria psychiatrycz-
na nazwana przez jej twórcę dezinte-
gracją pozytywną, odnosząca się – mó-
wiąc ogólnie – do rozwoju duchowe-
go, intelektualnego, rozwoju wrażli-
wości, cech twórczych etc. To wszyst-
ko jest trudnym procesem, dlatego to-
warzyszą temu psychonerwice, które 
według twórcy teorii nie są chorobą, 
lecz naturalną drogą tworzenia hierar-
chii wartości.
 Dzisiaj powszechnie liczą się rzeczy 
(kilka stron dalej pisze Andrzej Kwia-
tek o epoce dodawania). Erich Fromm 
uważał, że konsumpcja uwalnia od 
niepokoju: mam, mam dużo, co moje, 
to moje, nikt mi tego nie odbierze. 
Przeżycie duchowe – takie obcowanie 
ze sztuką, które wywołuje dreszcze 
– to coś zupełnie obcego dla zbyt 
wielu, grubo zbyt wielu. Coś całko-
wicie obcego dla tych, którzy wkłada-
ją wiele wysiłku, żeby ukryć prawdzi-
wego siebie, udając wielbicieli sztuki, 
której ni w ząb się nie rozumieją, nie 
wysilają się, nie starają się zrozumieć, 
uznając, że sztuki nie da się rozumieć. 
To polonijny Vancouver. 
 Myślenie o Nieskończoności Bez Po-
czątku i Końca… Przecież, przy nie-
ostrożnie częstym rozmyślaniu nad 
tym, to prosta droga do szaleństwa. 
Ogromnej większości, która wali to-
warzysko w niedzielę do kościoła od- 
fajkować luźne spotkanie z księdzem 
– to nie grozi. Zbigniew Herbert (Dzie-
sięć ścieżek cnoty): „Modlić się można 
wszędzie. Najgorszym miejscem są 
świątynie. Panuje tam zaduch.” 
  Sensownego (świętego) miejsca na 
ziemi nie mógł znaleźć Włodzimierz 
Wysocki (Sen w przekładzie Ziemo-
wita Fedeckiego):

W knajpie wódki różnych smaków
I kelner jak matka.
Raj dla błaznów i żebraków,
Dla mnie – ciasna klatka.
A w kościele mroku wiele,
Kadzidlany zaduch.
Nie ma, chłopcy, i w kościele
Ładu ani składu.
(…)
Obca mi knajpa, kościół obcy.
Nigdzie nic świętego!
Wszystko do niczego, chłopcy,
Całkiem do niczego!

   Na ulicy człowiek ze zwisającą na 

piersi, prawie aż po kolana tablicą, za-
powiadającą paruzję (Jesus is coming 
soon). Jerzy Nowosielski nie wyklu-
czał, że może to nastąpić w całkiem 
niedługim czasie. Bo i czemu nie. We-
dług The Living Planet Report 2016 
w latach 1970-2012 człowiek wykoń-
czył średnio 58% dzikich stworzeń, 
w tym aż 81% żyjących w jeziorach 
i rzekach, a do roku 2020 populacja 
zwierząt może zmniejszyć się o dwie 
trzecie. Gadanie o powstrzymaniu za-
nieczyszczania środowiska, o zapobie-
ganiu globalnemu ociepleniu – jest ga-
daniem o tym. Czy, patrząc na przy-

kład na obrazy z Delhi, łatwiej jest 
uwierzyć w odzyskanie tam czystego 
powietrza, czy w bliski koniec świa-
ta?
  Erich Fromm: „Podczas gdy psy-
chiatria interesuje się zagadnieniem, 
dlaczego pewni ludzie popadają w o-
błęd, to istotną kwestią jest, dlaczego 
większość ludzi nie popada w obłęd.
Biorąc pod uwagę stanowisko czło-
wieka w świecie, jego odrębność, sa-
motność, bezsilność i fakt, że zdaje so-
bie z tego wszystkiego sprawę, można 
by się spodziewać, że dźwiga on cię-
żar większy, niżby potrafił unieść.”

Bezdomni w śródmieściu Vancouver

Ona i on, czyli zdrowa część społeczeństwa na Commercial Drive

Studentka 
z polskim i kanadyjskim 
obywatelstwem 
szuka chętnych obojga płci, 
koniecznie mówiących po polsku, 
do wystąpienia 
w jej dyplomowym 
filmie fabularnym. 
Przegląd kandydatów odbędzie się 
w Goldcorp Centre for the Arts 
(149 West Hastings Street) 
28, 29 i 30 listopada.
Cała informacja – z adresem 
emailowym, 
na który należy wysłać kilka zdań 
o sobie i zdjęcie – na stronie 6.
Sprawdź się jako aktor filmowy. 
Zgłoś się sam/sama i zachęć
do tego znajomych.

PRACA

Pomóż
polsko-kanadyjskiej
studentce
i wypróbuj się jako
aktor filmowy
(aktorka filmowa)


