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  W śródmieściu Vancouver miasto u-
stawiło wysoką na 3,6 m rzeźbę Sal-
vadora Dali „Kobieta w płomieniach”. 
Przed rokiem w tym samym miejscu 
stało dzieło tego samego artysty – też 
wypożyczone przez Chali-Rosso Art 
Gallery – „Taniec czasu I”. „Taniec 
czasu II” zobaczyłem miesiąc później 
w centrum handlowym w Singapurze, 
a trzy piętra wyżej „Dalinianą tancer-
kę”. Dzieła najbardziej znanego sur-
realisty – czytam w Internecie – wy-
stawiono w tym roku we Wrocławiu.
  Najbardziej znany surrealista… Wi-
told Gombrowicz pisze w „Dzienniku 
1961-1966”, że dla niego to, czym Dali 
epatuje jest zanadto klasyczne w swo-
im surrealizmie. Rozumiem ten klasy-
czny surrealizm jako sztukę oswojoną, 
poddającą się łatwej, szeroko dowolnej 
interpretacji (co ważne, bo ludzie lubią 
„znać się na sztuce”) – te topniejące 
zegary, ta „Kobieta w płomieniach” 
z szufladkami jak „Płonąca żyrafa”… 
To niewątpliwie jest powodem, że 
dzieła Dalego stoją w ION Orchard 
Shopping Mall w Singapurze: żeby 
cieszyły oczy i nie nadwyrężały umy-
słu, mniej więcej tak samo jak ilu-
minacja owej świątyni handlu. O to 
samo chodzi w Vancouver. „Kobieta 
w płomieniach” w cichym zakątku 
na rogu ulic West Hastings i Hornby 
ładnie wygląda obok kwiatów i ziele-
ni. A ludzie ładnie przy tym „dziwact-
wie” się gubią; widzę parę turystów 
(przypłynął wielki statek wycieczko-
kowy), którzy pochylają się nad wbitą 
w trawnik tabliczką, wyjaśniającą, co 
to jest to co tu stoi, na co ledwie rzu-
cili okiem. Tak, to niewątpliwie jest 
dzieło sztuki. Te szufladki na udzie o 
tym świadczą. Chociaż może lepiej 
byłoby bez szufladek. Bez nich można 
by zatytułować dzieło np. „Płomien-
na rewolucja” albo „Płonąca Joanna 
d’Arc”, albo „Ognista konduktorka” 
(w tym wypadku chyba nawet szuflad-
ki mogłyby zostać), i wszystko byłoby 
już zupełnie jasne.
  Czy sztuka wychodząca do mas mie-
ści się w dziale edukacji kulturalnej, czy 
wchodzi w zakres kultury masowej?

- - -
  Sezon wycieczkowy. Wczoraj wi-
działem przy Canada Place zacumo-
wany wielki statek Celebrity Infinity 
w rejsie na Alaskę. Raz płynąłem ta-
kim wielkim statkiem na Alaskę. Nie 
podobało mi się to za bardzo. Może 
tylko przepływające nocą w świetle 
księżyca wieloryby. 
  Próbowałem wzbudzić w sobie entu-
zjazm widokiem górzystego wybrze-
ża, jeśli było w zasięgu wzroku, ale 
zupełnie mi się to nie udawało (Gom-
browicz: „Do diabła pejzaże! Pejzaże 
są szalenie głupie!”). Starałem się u-
ruchomić wyobraźnię w Parku Naro-
dowym Glacier Bay – tysiącami lat 
zamarłymi w lodowcu, skamieniało-
ściami roślin i zwierząt w paleozoicz-
nych skałach tworzących wielokilo-
metrowy osad na jego spodzie – czy 
w Skagway na starym leśnym cmen-
tarzu z czasów gorączki złota, gdzie 
spoczywa zastrzelony przez bandytę 
w ostatnim dwudziestoleciu XIX wie-
ku miejscowy szeryf. Bandytę powie-
szono, a ja zabrałem stamtąd na pa-
miątkę dwa kamyki, które stoją teraz
na mojej półce.
   Polska? Pierwszy raz poleciałem 
tam po dwunastu latach nieobecności. 
Wyjechałem z PRL-u, teraz zobaczy-
łem tę lepszą – demokratyczną, wolną 
– Rzeczpospolitą. Lepszą? Czy lepszą
w ludziach? Czy może w tej mierze 
irytującej, jak każde zbiorowisko neo-
fitów? Po pierwsze, szybko zoriento-
wałem się, że lepiej mi trzymać gębę
na kłódkę, bo nikogo – niezależnie od 
wieku, wykształcenia, pozycji społe-
cznej – nie obchodzi to, co ewentual-
nie miałbym do powiedzenia o swoich 
doświadczeniach, przeżyciach. Nie ob-
chodzi, bo każdy wie lepiej. Albo za-
jęty jest wyłącznie własnymi sprawa-
mi. Albo, najczęściej, jedno i drugie. 
To ja miałem słuchać o ich wyjazdach 
do Paryża czy gdzieś tam.
  Na dodatek byłem dla wszystkich 
wciąż „tamtym Polakiem” – tym sa-
mym, co dwanaście lat wcześniej. 
(Chociaż co prawda ja też widziałem 
ich „tamtych”.) Gdybym powiedział, 

że wycieczka na Alaskę (mieszam 
czas) mi się nie bardzo podobała, że
wśród moich sąsiadów nie ma żadne-
go Polaka, że przez wiele dni nie mó-
wię ani jednego słowa po polsku – 
wyszłoby na to, że się chwalę. A moje 
pytanie, czym niby się chwalę, uznane 
byłoby za impertynencję.
  Potem byłem jeszcze w Polsce dwa 
czy trzy razy. Za każdym razem po-
twierdzało się moje przekonanie, że
jedyną rzeczą, jaka można robić w Pol-
sce z jakimś sensem, to pić wódkę. 

A jedynym liczącym się odkryciem 
było to, że w miejscach, w których 
mieszkałem w dzieciństwie, zajmują 
mieszkania wciąż te same rodziny, te 
same nazwiska – moje koleżeństwo 
z podwórka. Co było dla mnie odkry-
ciem niespodziewanym, czymś zu-
pełnie zaskakującym. Ale z nikim nie 
mogłem się nim podzielić, bo nikogo 
by to zupełnie nie obchodziło.
  W tamtym roku Singapur.
  Singapur unaocznia jak bardzo świat 
jest globalną wioską – nie jedynie w 
sensie wyrażonym przez kanadyjskie-
go teoretyka komunikacji Marshalla 
McLuhana. To nie tylko iPhony w każ-
dym ręku, jak wszędzie, ale przede 
wszystkim rozbuchana do monstrual-
nych rozmiarów komercja: Prada, Ver-
sace, Tiffany…, powtarzające się co
pięćdziesiąt kroków. Straszne.
  Owszem, wyjazdy – gdziekolwiek 
– tworzą oderwanie się od codzien-
nej rutyny; dla mnie to najważniejsza 
ich wartość. Ale tak naprawdę, najle-
piej – wolny – czuję się w Trout Lake
Parku.
  Znaczący są ludzie, którzy po po-
wrocie z wakacyjnych wojaży dokądś 
tam, zamieszczają na mediach społecz-
nościowych 50 zdjęć z tej podróży. 
Przecież nie mogą wierzyć, że jakiś 
maniak zasiądzie przed komputerem 
i będzie to oglądał. A może wierzą? 
Tak czy inaczej, jestem pewien, że 
chodzi w tym główne o potwierdzenie 
sobie samemu, że warto było tłuc się 
do jakiegoś odległego kraju, że było 
cudownie.

- - -
  W powieści Owena Wistera „Wir-
gińczyk” (czytałem w dzieciństwie,
ale pamiętam) jest taka scena, zaska-

kująca narratora – jak można przypu-
szczać, przybyłego ze wschodniego
wybrzeża pisarza. Ktoś nieżyczliwy
tytułowemu bohaterowi mówi do nie-
go „ty sukinsynu” (pamiętam, że autor
polskiego przekładu tłumaczył son of 
a bitch jako „psi syn”) i w dłoni Wir-
gińczyka pojawia się rewolwer. Nar-
rator dziwi się, ponieważ słyszał dzie-
siątki razy, jak “psim synem” nazywał
Wirgińczyka jego przyjaciel Steve i… 
i nic.
  Wielce znacząca jest intonacja. Zna-
jduję w tych dniach w Internecie wy-
powiedzi „prawdziwych” Ameryka-
nów, w których pojawia się sformu-
łowanie „nasz prezydent”. Ale ten 
„nasz prezydent” to nie jest taki skład-
niowy „nasz prezydent”. Czytając da-
ną wypowiedź słyszę, że to jest NASZ
PREZYDENT. Brzmi mi to zupełnie 
jak (przykro mi) unser Führer czy il 
nostro Duce. I dreszcz mnie przecho-
dzi. 
  W telewizji amerykański ksiądz ka-
tolicki mówi rzecz oczywistą: że fa-
szyzm zaczyna się od wyodrębnienia 
jakichś „podludzi” – Żydów, Murzy-
nów, Latynosów… kogokolwiek, co
uzasadnia śrubowanie restrykcyjnego 
prawa w nastroju zagrożenia, pozwala 
zabierać matkom dzieci, nakazuje dbać 
o narodową czystość (co w wypadku 
Ameryki brzmi jak czysty idiotyzm). 
Co tworzy jakieś Fox News, które bę-
dą przekonywać, że nic takiego, że to 
wcale nie są klatki… 
  W których trumpista Corey Lewan-
dowski wiadomość o odseparowanej 
od matki 10-letniej dziewczynce cho-
rej na zespół Downa skwituje: „Womp, 
womp” (w wolnym tłumaczeniu: taka 
tam pierdoła).

Bardzo Wesoła Debata o Bardzo Poważnych Sprawach. Uczestniczą: artystka-malarz Ludivine Elzein, filozof Andrzej 
Leszczyński (stoi), artysta-malarz Yannick Leider, artysta i poeta prof. Hugon Lasecki. Okolicznościowe czapki sporzą-
dziła artystka Danuta Joppek.

„Taniec czasu I” Salvadora Dali na West Hastings Street w Vancouver rok temu
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