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The Aha! welcomes letters to the editor, 
however, we reserve the right to edit 

all letters for taste, legality and lenght, 
or to refuse publication.

All letters to the editor must be signed 
and have an address and phone number 
for verification. We will not run a letter 

that cannot be verified

  Mała parafraza. Szli krzycząc: „Wol-
ność! Wolność!” A głos znajomy do-
biega od krzaka: „Znów te słyszę krzy-
czące, więc się pytam: Jaka?”
  Jesteś wolny, czyli spadaj. Nie podo-
ba ci się natłok reklam w Internecie? 
Usuwaj je, a jeśli nie masz cierpliwo-
ści do zabawy w kotka i myszkę, wy-
łącz komputer. Czyli spadaj. To samo 
z telewizją: jeśli zapomniałeś, co przed 
chwilą oglądałeś i wkurzasz się, gdy 
raz po raz walą cię obuchem frazesów 
po łbie, możesz zmienić kanał lub wy-
łączyć telewizor.
  „Spadaj” w języku potocznym zna-
czy „wynoś się”, „odczep się”, „zejdź 
mi z oczu”, „daj mi spokój”, „fora ze 
dwora”, „won”, „precz”, a w młodzie-
żowym – „na drzewo”, czyli opuść 
miejsce (niniejszego, tutejszego) pano-
wania, jeśli nie chcesz się podporząd-
kować. Jest to mimo wszystko jakiś 
postęp w stosunku do niewolnictwa 
jawnego, gdzie „wynoś się” było mar-
notrawstwem inwentarza. Podpowia-
dają jedni, że postęp minimalny, gdyż 
i tu marnotrawstwem pachnie. Ripo-
stują drudzy: kalkulacja wykazuje, że 
przyrost (napływ) zastępowalnej trzo-
dy jest znacznie większy niż ubytki. 
Czyli tym bardziej spadaj, jesteś wol-
ny. 
  Wolność spadania ma zatem dwa 
oblicza: albo wola spadającego decy-
duje o spadaniu, albo – co odbywa 

Wolność spadania

  Nie powinienem był tego mówić. 
Zdecydowanie nie powinienem był 
tego mówić sąsiadowi, reprezentują-
cemu szerokie grono moich sąsiadów
emerytów, którzy nie mają żadnego 
pomysłu na spędzenie czasu. Wręcz 
nienawidzą czasu, nie wiedzą co ze 
sobą zrobić w ciągu dnia, pętają się 
z wypisana na twarzy nudą, przesia-
dują na ławkach przed domem, udają, 
że radują się słoneczną pogodą, cza-
sem złapią na chwilę kogoś drugie-
go, takiego samego, z kim poględzą 
o niczym, siedzą na patio i kłapią. Peł-
na beznadzieja.
 Nie powinienem był więc mówić, że
marzę o dniu, w którym obudziłbym 
się z myślą, że nic nie muszę tego dnia 
robić.
  Ale już zacząłem mówić i łapię się 
wpół zdania, że nie powinienem, lecz 
nie mogę się wycofać, więc przecho-
dzę na ton obojętny, prawie mamro-
czę, tuszuję.
 Nie powinienem tego mówić także
dlatego, że ja też mam swoje nie-
szczęście z czasem. Zdaję sobie na 
przykład sprawę, że to moje „muszę” 
to stan psychiczny, niekoniecznie zna-
jdujący oparcie w obiektywnej rze-
czywistości. Tylko że zdawanie sobie 
z tego sprawy nie załatwia sprawy.
To moje „muszę” wywołuje nieprze-
zwyciężoną potrzebę ucieczki. A jesz-
cze bardziej rutyna codzienności – 
sprzątanie, komputer, rachunki, zaku-
py… W pewnym momencie jest to 
nie do wytrzymania. Trzeba koniecz-
nie „wsiąść do pociągu byle jakiego”, 
napić się wódki, iść przed siebie bez 
celu.. Cokolwiek, byle uciec od tej 
codziennej powtarzalności. I wiem, że
„normalna” większość tego nie rozu-
mie.
  O pojęciach zdrowia psychicznego 
pisze w tym numerze Andrzej Lesz-
czyński.
 Ja powiem o jednym aspekcie. W la-
tach moich studiów popularna była 
teoria dezintegracji pozytywnej, autor-
stwa Kazimierza Dąbrowskiego. Mó-
wiąc krótko i prosto, chodzi w niej o 
to, że nerwice są źródłem budowania 
świata wartości. Są podstawą szukania 
wartości. Można powiedzieć, że przy-
należne są duszom artystycznym.
 Współbrzmią z tym opinie Antonie-
go Kępińskiego, który walce o środki 
utrzymania, pozycję społeczną, sukce-
sy życiowe przeciwstawia szeroko 
rozumianych schizofreników. Pisze: 
„Kto […] nie dba o środki utrzymania,
formy towarzyskie, ambicje zawodo-

we, drobne sukcesy, a zastanawia się
nad sensem swego życia, prawdzi-
wym obrazem rzeczywistości, jest 
wierny swym młodzieńczym marze-
niom, wielkim uczuciom, ten łatwo
zdobywa etykietę schizofrenika”. I 
pyta: „[…] czyj obraz świata jest praw-
dziwszy: człowieka, który poświęcił 
całe życie zaspakajaniu swych ambi-
cji, nie widząc w życiu niczego poza 
awansem służbowym, imponowa-
niem otoczeniu pozycją społeczną, 
pieniędzmi, sukcesami erotycznymi 
itp., czy tego człowieka, który odrzuca 
powierzchnię życia, szuka prawdzi-
wego oblicza świata i w przekonaniu, 
że znalazł prawdę, gotów dla niej 
poświęcić swe życie.”
 Warto w związku z tym zastanowić 
się – na przykład w odniesieniu do 
Vancouver Downtown Eastside – nad 
swoim poczuciem wyższości, wstrę-
tu, pogardy do ludzi spoza society, dla 
bezdomnych i (według „normalnej” 
większości) psychicznie zwichrowa-
nych. Może wśród nich jest ostatnia 
deska ratunku dla tego ogłupiałego 
materializmem i prymitywną religij-
nością świata masek – coś prawdzi-
wego, powrót do źródła.
  „Nie troszczcie się zbytnio o życie, 
co macie jeść, ani o ciało, czym ma-
cie się przyodziać. Życie bowiem wię-
cej znaczy niż pokarm, a ciało więcej
niż odzienie. Przypatrzcie się krukom: 
nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani
spichlerzy, a Bóg je żywi. […] Przy-
patrzcie się liliom, jak rosną: nie pra-
cują i nie przędą. A powiadam wam: 
Nawet Salomon w całym swym prze-
pychu nie był tak ubrany jak jedna 
z nich.” (Ewangelia św. Łukasza, 12, 
22-27)

  Mój ulubiony kanadyjski dowcip.
  Pytanie: Jak zmusić dwadzieścioro 
Kanadyjczyków do wyjścia z basenu?
 Odpowiedź: Należy powiedzieć „Pro-
szę wyjść z basenu”.
 Pamiętam jak przed laty na jakiejś 
masowej imprezie, gdy porządkowy 
poprosił tłum o ustawienie się na o-
kreślonej przestrzeni i wszyscy natych-
miast tak uczynili, jakaś pani skwito-
wała to z lekkim śmiechem: „Cana-
dians are good followers”.
 Można się podśmiewać z tego posłu-
szeństwa, sprawę jednak zdawać so-
bie trzeba, że jest to element tworzący 
społeczeństwo obywatelskie.
 Na tym tle bardzo rzucają się w oczy 
zachowania odbiegające od społecznej
normy, na które ostatnio jakoś szcze-
gólnie zwracam uwagę, zębami zgrzy-
tam, a czasem występuję aktywnie. 
Można przypuszczać, że zachowania 
te nie pozostają bez związku z latem, 
które wysypuje na ulice, do parków, 
do komunikacji miejskiej tysiące wię-
cej ludzi niż w innych okresach.
  Zacznę łagodnie. Nad Trout Lake, 
jak co roku o tej porze, para gęsi pa-
sie swoje małe. Canada gees – ptaki 
będące jednym z symboli tego kraju, 
których wizerunek umieszcza się na 
monetach, nie obawiają się ludzi, pa-
trzą na nich cierpliwie – nawet na pu-
szczoną luzem dzieciarnię. Obawiają 
się psów, których wstęp na plażę jest 
zabroniony. Ale co jakiś czas, wbrew 
zakazowi, pojawiają się jacyś prosta-
cy ze swoimi spuszczonymi ze smy-

czy ulubieńcami i wprowadzają przy-
kry popłoch w gęsiej rodzinie. I akurat 
nigdy wtedy nie ma park rangers. By-
wa że reaguję, niekiedy w ostrych sło-
wach. Psy oczywiście są niewinne te-
mu, że mają głupich właścicieli.
  Godnie zachowują się rodziny arab-
skie, co najprawdopodobniej ma zwią-
zek z tym, że wojna ofiar nie wybiera:
syryjskie i rosyjskie bomby nie dają 
wyboru ani czasu na rozważania tak-
że ludziom dobrze wykształconym, 
o wysokiej kulturze osobistej. Sądzę, 
że takich ludzi rozpoznaje się bez trud-
ności.
  W komunikacji miejskiej tony sta-
rych Chińczyków, każdy z torbą na 
kółkach na zakupy. Drą gęby po chiń-
sku, że uszy puchną – czują się w sta-
dzie, a więc u siebie. Jak Polacy na chi- 
cagowskim Jackowie. Młodzi Azjaci 
patrzą na zachowania starych z nie-
smakiem, z naganą w oczach. Młodzi 
są uprzejmi, normalni.
  Jestem świadkiem takiego zdarzenia. 
Moją uwagę zwraca uwagę idący za 
parą starych Chińczyków mężczyzna, 
który gwałtownie odskakuje na bok. 
Stary Chińczyk głośno puszcza wiat-
ry, jego towarzyszka szczerzy zęby. 
„-This is disgusting” – mówi mężczy-
zna. Chinka wciąż szczerzy zęby. Kie-
dy byłem przed rokiem w Singapu-
rze, jedną z myśli było to, jak różnią 
się – twarzą – tamtejsi mieszkańcy 
– nie mający ani potrzeby, ani ochoty 
emigrować – od swoich emigracyj-
nych pobratymców. Jedynie młodzież 
jest taka sama i tam, i tu.
  Polacy nie są raczej aż tak nieape-
tyczni, tym niemniej mają swoje za 
uszami. Na przykład luźny – mówiąc 
eufemistycznie – stosunek do prawa 
pracy, co dobrze widać na wspomnia-
nym chicagowskim Jackowie, gdzie 
ludzie bywają zatrudniani na zgoła 
niewolniczych zasadach. Polak – na-
wet jeśli pracuje legalnie – nie bardzo 
jest skłonny dochodzić swoich praw; 
raczej pójdzie na wódkę i będzie życie 
przeklinał. Na Jackowie, wynajmując 
mieszkanie w będącym własnością 
Polaków domu, byłem pośrednim 
świadkiem znęcania się nad dziećmi 
przez ojczyma przy aprobacie matki. 
Dokarmiałem dzieci, ale dziś myślę, 
że mogłem zrobić więcej. Kto zechce 
znajdzie odpowiednie przykłady rów-
nież w Vancouver.
  W Polsce lat 80. powtarzano opinię, 
że kraj opuszcza (emigruje, ucieka) 

kwiat inteligencji. Powtarzano tę opi-
nię z niejakim upodobaniem, ponie-
waż przebijało z niej oskarżenie peer-
elowskich władz. Tym niemniej był
to mit; tak zwana emigracja solidar-
nościowa to nie był kwiat inteligencji 
– ba, jeśli jakaś część należała do inte-
ligencji to dyplomowej, nie intelektual-
nej. Emigrowała kulturalna prowincja, 
co daje się wciąż stwierdzić doświad-
czalnie.
  Emigracja żadnej narodowości nie 
składa się z ludzi pochodzących z kul-
turalnych wyżyn. Już choćby dlatego, 
że w globalnym społeczeństwie są oni 
zdecydowaną mniejszością.
  Oczywiście, zachowania, których się 
czepiam to wąski margines – ogrom-
na większość, prawie całość, wielokul-
turowego kanadyjskiego społeczeństwa
reprezentowana jest przez tę wspom-

nianą na wstępie dwudziestkę z base-
nu. Jednak ten margines istnieje i kiedy 
się objawia jest bardzo denerwujący. 
Chodzi więc o to, żeby swoim zacho-
waniem trzymać się od niego z daleka.
  Jadę autobusem do serca Commer-
cial Drive. Dwóch Latynosów, chyba 
podpitych, przegaduje się na całe gar-
dło po hiszpańsku. Część pasażerów 
rzuca w ich stronę niechętne spojrze-
nia. Myślę: co za chamy! W powrot-
nej drodze natykam się w autobusie 
na znajomego, dawno nie widzianego 
Polaka. „- O kurwa, co za spotkanie!” 
– drze się do mnie po polsku na całe 
gardło, nie zwracając uwagi moją pro-
śbę, żeby się przymknął, której zdaje
się nie rozumieć. Widzę jak część pa-
sażerów rzuca w naszą stronę niechęt-
ne spojrzenia. Nie wiem, gdzie oczy 
podziać.

równie często – spadanie jest skut-
kiem decyzji innego, jego woli. To 
drugie oblicze wydaje się wolnością 
największą, bo uprzywilejowaną, nic 
więc dziwnego, że bardziej przypadło 
do gustu rodakom aktualnie nam pa-
nującym. Gust raczej niewybredny, za-
równo w relacjach z sąsiadami jak i na
własnym podwórku – na zewnątrz i 
wewnątrz, czyli w przestrzeni, i w cza-
sie – w stosunku do historii. „Targo-
wica” – spadać. Unia i zagranica – 
spadać. Historia – spadać. Pytanie się 
rodzi retoryczne: Czy wolność spada-
nia nie jest spadaniem wolności?
  Co najmniej od dwóch wieków, śla-
dem Kanta, marzy się ludziom wol-
ność bez spadania w obu znaczeniach. 
Wola równych, jako własna, jest jedna 
i gdyby nawet chciała spadać i spada-
ła, to w żadnym ze znaczeń nie może, 
bo zawsze to będzie czyste „samospa-
danie”, po prostu wolność.  Naszym
administratorom wolność tak rozu-
miana się nie podoba, wolą decydo-
wać o spadaniu innych. Jest to, jak 
uczy historia, ambicja wszechmoc-
nych olbrzymów, albo napompowa-
nych resentymentami karłów. Tylko 
patrzeć, kiedy świat padnie przed nimi 
na kolana, albo, co bardziej prawdo-
podobne, poirytowany wrzaśnie do-
bitnie i dobitniej: „Spadać!” „Na drze-
wo!”.
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