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  Komik, aktor, autor i producent Jon 
Stewart, występując gościnnie w The 
Late Show with Stephen Colbert, za-
uważył, odnosząc się do prezydenta
Stanów Zjednoczonych, że ktoś kto 
powtarza co drugie zdanie „wierz mi” 
(believe me) musi kłamać, bo trudno
znaleźć jakiś inny powód do nieustan-
nego zapewniania przez powtarzanie 
„wierz mi”, że mówi się prawdę. Nie
ma na świecie mniejszego rasisty ode 
mnie, believe me. Mam wielki szacu-
nek dla kobiet, believe me. Kocham 
Meksykanów, believe me. Jestem za
przyjmowaniem imigrantów, believe 
me. Nie ma na świecie człowieka bar-
dziej szczerego ode mnie, believe me. 
I tak dalej. Twierdzenie Stewarta u-
dokumentowane zostało fragmentami 
wystąpień amerykańskiego prezyden-
ta.
  Podzielam to spostrzeżenie, tylko że 
w mojej opinii nie chodzi tu o zwy-
czajną kłamliwość. Słuchając uważnie 
Trumpa, patrząc na jego miny i gesty, 
już dawno – jeszcze za kampanii wy-
borczej – doszedłem do wniosku, iż 
jest w tym coś nienormalnego, naj-
pewniej zaburzenie dysocjacyjne, zwa-
ne częściej rozdwojeniem jaźni albo 
osobowością mnogą. Niedawno przy-
szło mi do głowy, że prawdopodob-
nie chodzi tu o specyficzną formę tego 
zaburzenia, którą nazwałem patolo-
giczną potrzebą aktorstwa. Zaobser-
wowana przeze mnie dolegliwość 
sprowadza się do ustawicznego obsa-
dzania się w różnych rolach, wcielania 
się w różne postaci i wypowiadania
przypisanych ich charakterom kwestii. 
Raz więc może to być rola kogoś nie 
wierzącego w zmiany klimatu – in-
nym razem jest to rola obrońcy środo-
wiska, który wypowiada ze sceny zda-
nia o potrzebie zabiegania o czystość 
wód. W patologicznej potrzebie aktor-
stwa można zebrać burzę braw za wy-
stępowanie jako rasista – a potem za-
grać człowieka tolerancyjnego, potę-
pić ze sceny nienawiść i zło, i rzucić 
stop it tym, których się wcześniej roz-
paliło swoim poprzednim wcieleniem
przywódcy, który zrobi porządek z ko-
lorowymi i muzułmanami.

  Najwyrazistszym do tej pory przy-
kładem takiej zmiany ról jest przemó-
wienie Trumpa w Kongresie (28 lute-
go), po którym wszyscy sprawozdaw-
cy i komentatorzy polityczni wszyst-
kich telewizyjnych stacji pytali, kim 
był ten człowiek, który przemawiał. 
Rzeczywiście, bez przyjęcia mojej hi-
potezy o patologicznej potrzebie aktor-
stwa trudno to zrozumieć. Chociaż 
z drugiej strony nie przesadzałbym z tą 
„zmianą tonu”; to dużo bardziej było
po prostu wcielenie się w rolę socja-
listy narodowego, który obiecuje, że 
teraz wszystkim będzie lepiej – każ-
dy będzie bogatszy, zdrowszy i będzie 
czuł się bezpiecznie. W tym celu doło-
ży się z budżetu 54 miliardy dolarów 
na tak zwaną obronność i zwiększenie 
arsenału nuklearnego. Dość marne
aktorstwo, kiepska rola, grafomańskie
kwestie.
 Według mnie jest w tej patologii wi-
doczne niebezpieczeństwo. Prezydent 
mocarstwa, który ma jakby rozluźnio-
ny kontakt z rzeczywistością (mówi
na przykład o zamachu terrorystycz-
nym w Szwecji, którego nie było (!)), 
który zachowuje się tak, jakby wystę-
pował w reality show (także popisy 
na Twitterze), i na dodatek przedkła-
da te występy nad realność niespokoj-
nego świata, który występuje w roli, 
z którą się utożsamia, ale też w rolach 
charakterów mu obcych, który gra 
pod publikę, który jest chorobliwie 
czuły na punkcie swojego aktorstwa 
(ilu widzów było na jego premierze
w Waszyngtonie) i gotów jest w jego
obronie pójść na wojnę z recenzujący-
mi go mediami (fake news media) lub 
na przykład prymitywnie skomento-
wać aktorstwo Meryl Streep (overrated 
actress) w odwecie za jej brak sympatii 
do niego – daje tym wszystkim dowód 
braku politycznych kompetencji i bez 
wątpienia swojego stanu psychiczne-
go, który powinien zainteresować spec-
jalistów w tej dziedzinie.
  Najnowszym popisem Trumpa jest 
oskarżenie przez niego Obamy o za-
łożenie przed listopadowymi wybo-
rami podsłuchu na telefony w Trump 
Tower w Nowym Jorku. Trump pisze 

na Twitterze, że nisko upadł Obama, 
posuwając się do podsłuchiwania jego 
telefonów, że były prezydent musi być 
złym albo chorym człowiekiem, który 
swym czynem nawiązuje do maccar-
tyzmu i afery Watergate za Nixona.
Trump rzucił to ciężkie oskarżenie, 
nie przedstawiając absolutnie żadne-
go dowodu na jego poparcie. Oprócz 
pewności, że nie rozumie on, czym 
był maccartyzm (który jest tu raczej po 
jego stronie), pojawia się podejrzenie 
urojeń. 
  Może więc być tak, że prezydentem 
Stanów Zjednoczonych jest człowiek 
konfabulujący, z patologiczną potrze-
bą aktorstwa, cierpiący na urojenia 
i czerpiący wiedzę o świecie z Fox 
News. 
  Ten człowiek ma pod palcem guzik
atomowy. 

  W ostatni dzień lutego, w związku 
z wizytą w Vancouver przybyłych na 
otwarcie Trump Tower synów Donal-
da Trumpa, w mieście odbywały się 
kolejne demonstracje przeciwko pre-
zydentowi USA. Pierwsza, zwołana 
przez ruch Occupy rozpoczęła się o 
godz. 10, trwała do późnego wieczoru 
i była bardzo głośna. Po południu od-
bywała się, mimo dość intensywnego 
deszczu, oddzielna manifestacja na 
Jack Poole Plaza.

  Dzień wcześniej organizatorzy obu 
protestów tłumaczyli w telewizyjnych 
wiadomościach i w Internecie, co jest 
przyczyną głębokiej niechęci vancou-
verczyków do Donalda Trumpa. Prze-
de wszystkim wskazywano na jego 
mowę nienawiści, która zaktywizowa-
ła nie wiadomo jak licznych tutejszych 
rasistów, którzy do tej pory siedzieli 
cicho jak mysz pod miotłą. Możemy
potwierdzić to faktem, że po wyborze 
Donalda Trumpa w Metro Vancouver 
(Richmond, Langley) pojawiły się ra-
sistowskie ulotki, czego do tej pory
nikt tu sobie nie wyobrażał. – Trump
rozsiewa nienawiść – mówiono za-
tem. 
  Trump Tower nie pasuje do Van-
couver, gdyż – powtarzano – symbo-
lizuje to wszystko, co jest tu obce: 
ksenofobię, rasizm, antyimigranckość, 
seksizm, homofobię. Tę opinię podzie-
lają radni miejscy, którzy zbojkotowa-
li otwarcie hotelu, tak samo zresztą jak 
prezydent miasta Gregor Robertson, 
który już ponad rok temu apelował o 
usunięcie z frontu budynku nazwiska
Trumpa, pisząc w liście do budowni-
czych, że nazwisko Trumpa i marka
„Trump” pasują do Vancouver tak sa-
mo, jak jego ignoranckie idee pasują 
do nowoczesnego świata. Zgodziła się 
z tym premier prowincji Christy Clark, 
potwierdzając, że „Donald Trump nie 
reprezentuje naszego miasta”.
  Trump nie ma w Kanadzie dobrego 
notowania, 73% Kanadyjczyków nie-
pokoi prezydentura Donalda Trumpa, 
Aż 83% śledzi uważnie napływające 
zza południowej granicy wiadomości. 
Niechęć do prezydenta USA jest naj-
większa w Kolumbii Brytyjskiej. 65% 
mieszkańców naszej prowincji zdecy-
dowana jest bojkotować produkty, re-
stauracje, hotele i wszystko inne, co 
nosi markę Trump. Także sklepy, ulo-
kowane na parcelach należących do
Trumpa
  28 procent Kanadyjczyków zapew-
nia, że będzie się starało nie kupować 
towarów pochodzących z USA, a oko-
ło jedna trzecia postanowiła zrezygno-
wać z podróży do „sąsiada zza mie-
dzy”. Ostatnio szkoła w Victorii za-
kazała organizowania wycieczek do 
Stanów, do czasu wyklarowania sy-
tuacji na granicy, powstałej po wpro-
wadzeniu przez Trumpa zakazu wpu-
szczania niektórych narodowości.
  Kanada ma problem z przybywają-
cymi przez zieloną granicę, na wschód 
od nas w śniegu i mrozie, uchodźcami 

ze Stanów Zjednoczonych...

  Pierwszego dnia marca ewakuowa-
no w śródmieściu Montrealu trzy bu-
dynki Uniwersytetu Concordia. Po-
wodem była groźba zamachu bombo-
wego na muzułmańskich studentów. 
Donosił o tym email wysłany do m.in. 
gazet i stacji telewizyjnych, którego 
autor oświadczał, że teraz, kiedy u wła-
dzy jest Donald Trump, uczestnictwo
w życiu publicznym muzułmanów 
nie będzie tolerowane. Uniwersyteckie 
budynki były zamknięte cały dzień, 
żadnych ładunków wybuchowych 
w nich nie znaleziono, a durnia, który 
to zamieszanie wywołał aresztowano 
następnego dnia – ale niepokój wśród 
muzułmańskich studentów pozostał, a 
i pewnie podejrzliwość, co jasne, jeśli
pamiętać o ataku terrorystycznym mie-
siąc temu na meczet w tym mieście, 
w którym zginęło sześć osób, a pięć 
zostało poważnie rannych. Także czas, 
na jaki te czarne dni przypadają, jest 
bez wątpienia znaczący.

 No i znów, jest naród, którego wiel-
ka część, w zgodzie z Orwellowskim 
hasłem „Ignorancja to siła”, uwielbia 
Donalda Trumpa bezgraniczne. Nie-
ważne dla tego uwielbienia są zapo-
wiedzi osłabienia Sojuszu Atlantyckie-
go („NATO jest przestarzałe”), lekce-
ważenie Unii Europejskiej („Unia jest
przestarzała”) i poparcie Brexitu, prze-
kreślenie międzynarodowych umów
o ochronie środowiska, niebezpieczne
w pierwszej kolejności dla krajów bał-
tyckich, Ukrainy i Polski związki z Ro-
sją i niewątpliwe dążenie do skumania
się z Putinem, populistyczna demago-
gia, nazwanie amerykańskich mediów
wrogiem amerykańskiego narodu… 
Nic z tego, ani z innych jeszcze nie-
pokojących spraw tu się nie liczy. 
Ważne, najważniejsze, ukochane, u-
miłowane, słuszne i zbawienne jest to, 
że prezydent USA chce zdelegalizo-
wać wielką światową religię i wybić 
do nogi „islamistów”. To tylko się li-
czy.
  To, że największą liczbę ofiar ISIS,
stanowią muzułmanie, i to oni są naj-
większym wrogiem islamskich funda-
mentalistów, w głowie ignoranta się
nie mieści, ponieważ nie ma na świe-
cie siły, która mogłaby zmienić jego
przekonanie, stuprocentową pewność,
że każdy „islamista” to terrorysta.
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„Not in our city”,
czyli kolejne protesty


