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Chicago – szczur pod œwiat³em ³un
Podpe³za piæ z jeziora pianê
I w ogniu dnia z piaszczystych diun
Wykrada sw¹ fatamorganê

 To strofa z wiersza Kazimierza Wie-
rzyñskiego sprzed lat. Miasto-szczur.  
Szczur z naje¿onym drapaczami chmur
œródmieœcia ³bem, li¿¹cy jêzykiem 
w¹skich pla¿ wodê jeziora Michigan 
– i dalej: tu³ów rozp³aszczonego na 
olbrzymiej przestrzeni miasta, pokryty 
liszajami slumsów, które s¹ ma³o wi-
doczne w ³unie kolorowych reklam.
  Miasto fascynuj¹ce i przyt³aczaj¹ce 
zarazem. Miasto, w którym nie wystar-
czy byæ, ¿eby je poznaæ i zrozumieæ. 
Trzeba zanurzyæ siê w nim z g³ow¹, 
oddychaæ jego codziennoœci¹, z dusz¹
na ramieniu wejœæ w jego zau³ki.

- - -
  Na pewno rozumie to miasto ¿yj¹cy 
w nim poeta Adam Lizakowski, autor 
wierszy chicagowskich, w których za 
obliczem miasta-matki tysiêcy emig-
rantów czai siê nie nazwany wprost 
moloch, po¿eraj¹cy przybywaj¹ce doñ 
ufnie ofiary. Wierszy gorzkich i jed-
noczeœnie lirycznie pokornych wobec 
miejsca bêd¹cego nadziej¹ dla tak 
wielu. S¹ wœród nich i te – jak „Prezes” 
czy „Wydawca polonijnego pisma”
– poœwiêcone chicagowskim Polakom.
Bliskie mi szczególnie w swoich spo-
strze¿eniach, w których liryzm ustêpu-
je miejsca kpi¹cej refleksji i bardziej 
zdecydowanym sformu³owaniom.
  Nie dane mi by³o spotkaæ Lizakow-
skiego. Facet w knajpie przy Milwau-
kee Avenue, która na pocz¹tku mija-
j¹cej dekady by³a miejscem autentycz-
nych spotkañ artystycznej cyganerii, a 
teraz wyraŸnie schodzi na psy, ci¹gn¹c 
w ogonie pamiêæ dawnej œwietnoœci,
mówi: – Tak, wpada tu czasem. Za-
wsze siada tam, w k¹cie i obserwuje 
salê. Sam. Nie, nie to, ¿eby by³o coœ 
nie tego... Ja nic nie mówiê. Lubiê, na
przyk³ad, jak mówi o historii. O sta-
ro¿ytnym Rzymie i takie tam ró¿ne...
  Facet, chocia¿ to dopiero po³udnie, 
ma zamglone oczy, którymi zerka po-
dejrzliwie w moj¹ stronê. Przedstawia 
siê jako zarz¹dca lokalu, mened¿er. 
– A pan to kto w³aœciwie jesteœ? – pyta 
nie¿yczliwie. Jego prawo, bo rzeczy-
wiœcie dosta³em siê do œrodka na wpó³ 
legalnie – dziêki obecnoœci pracuj¹cej 
tu akurat ekipy remontowej – tylnym, 
znanym mi sprzed lat wejœciem. 
Knajpa (kiedyœ by³o inaczej) otwierana 
jest wieczorem.

   T³umaczê siebie i tych, którzy po-
zwolili mi tutaj wejœæ. Mówiê, ¿e mam 
sentyment do tego miejsca, ¿e w³aœnie 
przyjecha³em tu po latach.
  Po opró¿nionej butelce piwa nabiera 
do mnie wiêcej serca. Stawia przed 
sob¹ i przede mn¹ kolejne „¯ywce”. 
Kiedy siêgam do kieszeni, macha po 
wielkopañsku rêk¹: w koñcu goœæ to 
goœæ, a jego staæ na goœcinnoœæ. Prze-
chyla kolejne piwo i rusza na obchód 
swoich w³oœci, oceniaj¹c postêpy w 
przebudowie wnêtrza. Kafelkarze, pra-
cuj¹cy w toaletach na dole, wynurzaj¹ 
raz po raz g³owy zza drzwi prowadz¹-
cych do podziemia, aby korzystaj¹c 
z chwilowego oddalenia nadzorcy, 
wskoczyæ za kontuar i poci¹gn¹æ ³yka 
z flaszy. Z krwi i koœci rodacy. Rozwe-
seleni i przyjaŸni.
  Pan zarz¹dca goni ich, nie przebiera-
j¹c w s³owach. – Muszê byæ twardy 
– mówi do mnie – bo by mi na g³owê 
wleŸli. Ale dajê sobie radê. Jak ktoœ 
mi podskakuje, to jeden telefon do 
„imigrejszyn” i zaraz takiego odsta-
wi¹ na lotnisko.
  Gdzie te czasy, myœlê, gdy za barem 
stali sympatyczni aktorzy, Zbyszek 
Ksi¹¿ek i inteligentna, wspania³a w ro-
li barmanki Lola, która trzeci¹ szkla-
neczkê wódki nalewa³a na koszt za-
k³adu. Nikt tu wówczas s³ów potê¿-
nych nie u¿ywa³. Bo Immigration to 
s³owo potê¿ne, wywo³uj¹ce dreszcz 
emocji. Has³o „Immigration ³apie” po-
rafi powodowaæ stany bliskie paniki.
Na ulicy spogl¹da siê podejrzliwie na 
ka¿dego, kto ró¿ni siê od przeciêtnej 
wygl¹dem, zw³aszcza gdy patrzy bliŸ-
niemu prosto w oczy. Musi byæ obcy. 
Swojaka ³atwo rozpoznaæ. Po zuni-
formizowanym w wysokim stopniu 
odzieniu, po spojrzeniach w górê, 
w dó³, w œciany zabudowañ – byle nie 
w twarz mijanego cz³owieka. Po spo-
jrzeniach dalekich w wiêkszoœci od 
radoœci ¿ycia...

- - -
  Na rogu Milwaukee Avenue i Lawn-
dale zamocowana dumnie na s³upie 
tablica: „Jackowo USA”. Jackowo 
– jeœli ktoœ tego nie wie – to potoczna 
nazwa tej dzielnicy, powsta³a od imie-
nia patrona miejscowego koœcio³a, 
œw. Jacka. Na tej samej zasadzie utwo-
rzone zosta³y nazwy innych rejonów 
miasta: Helenowo, W³adys³awowo, 
Trójcowo etc. „Sypialnia we wspól-
nym bejzmencie na Stanis³awowie...” 
– taki anons w polonijnej gazecie zro-
zumie ka¿dy chicagowski Polak.

  W Chicago jest ³¹cznie 39 koœcio³ów 
rzymskokatolickich z duchow¹ pos³u-
g¹ w jêzyku polskim i oko³o 20 na
na przedmieœciach. Bo Polacy miesz-
kaj¹ tu wszêdzie, nie tylko na Jacko-
wie, chocia¿ wci¹¿ ów odcinek Mil-
waukee Avenue pomiêdzy ulicami
Central Park i Belmont pozostaje cen-
trum polonijnego ¿ycia w tym mieœ-
œcie.
  Nazwy Jackowo u¿ywa siê dziœ rza-
dko. Obros³a ju¿ patyn¹ oficjalnoœci. 
W u¿yciu pozostaj¹ wci¹¿ „mil³oki”, 
czasem „milwa³ki”, czyli oswojona 
nazwa zaadoptowanej przez Polaków 
na u¿ytek w³asny ulicy. Niektórzy 
nazywaj¹ j¹ kpi¹co Marsza³kowsk¹, 
w czym – z racji dominuj¹cego tu 
prowincjonalizmu – treœci dla mnie 
najwiêcej. Ci zaœ, którym uda³o siê 
wyprowadziæ st¹d na przedmieœcia 
(chocia¿ niekoniecznie wi¹¿e siê to 
z zatrat¹ ducha „Marsza³kowskiej”), 
nazywaj¹ pogardliwie tej rejon „po-
laczkowem”. Dziennikarze z Polski, 
skrobi¹cy powierzchniê miejscowego 
¿ycia podczas przelotnych wizyt na 
Jackowie, lubi¹ potem pisaæ o polskim 
getcie. Anglojêzyczne dopiski przy 
nazwie ulicy g³osz¹: Polish Village.
  ¯ycie nie zamiera tu w³aœciwie nigdy. 
Otwierane bladym œwitem i zamykane 
póŸnym wieczorem lub noc¹ sklepy, 
restauracje, tawerny, gabinety lekar-
skie, urzêdy. Banki, w których nawet 
bankomaty mówi¹ po polsku. Polskie, 
rzecz jasna, s¹ te¿ restauracyjne dania: 
bigos, flaki, ko³duny, schabowy z ka-
pust¹, zrazy i co tam jeszcze polska
dusza zapragnie. Wszystko to w o-
gromnych zwykle iloœciach i tanie jak
barszcz. Za kilka dolarów mo¿na na-
jeœæ siê do przesytu i wychyliæ butelkê 
„¯ywca”, „Okocimia” czy dumy in-
nego rodzimego browaru na deser. 
Jedzenie to wa¿ny element w ¿yciu 
ciê¿ko pracuj¹cych rodaków, którzy 
– s¹dz¹c po odg³osach ulicy – sk¹pi¹ 
czasu na sen.

- - -
  Czujê siê nieswojo w polskim skle-
pie, gdy kupujê rano parówki na œnia-
danie. Mi³e panie sprzedawczynie nie 
kryj¹ rozbawienia. Tak siê tutaj nie 
kupuje. W polskich sklepach robi siê 
zakupy, a nie wpada po przek¹skê. 
Kupuje siê du¿o, zape³nia lodówkê po 
brzegi, a po paru dniach wyrzuca siê 
ewentualnie do œmieci to, czego siê nie 
zjad³o. I znów idzie siê na zakupy – po 
szynkê od koœci, polêdwicê, salceson, 
³opatkê i pêta kie³bas ró¿norakich. 
Chyba ¿e ktoœ jest „centusiem” – wte-
dy zjada wszystko i bacznie przygl¹da 
siê cenom.

  Dwie pokaŸne parówki kosztuj¹ do-
s³ownie centy, czujê siê wiêc zak³opo-
tany pójœciem z tym towarem do kasy. 
Nie chcê wyjœæ na „centusia”. Problem 
jednak w tym, ¿e po kilku dniach miej-
scowej diety nie mogê ju¿ patrzeæ na 
te stosy wêdlin i miêsiwa. Zdejmujê 
z pó³ki pó³litrow¹ butelkê „¯ywca” za 
99 centów, ¿eby nieco zaokr¹gliæ ra-
chunek. I to jest b³¹d. Alkohol kupuj¹ 
rano tylko bumy (bums), chocia¿ zwyk-
le nie jest to piwo, ale butelka wódki
„Dimitri”, kosztuj¹ca bodaj¿e nieco 
powy¿ej piêciu dolarów (750 ml, ¿eby 
by³o jasne). Jednak i tak pani kasjerka 
traktuje mnie ch³odno; porz¹dni ludzie 
nie w³ócz¹ siê o tej porze po sklepach, 
tylko pracuj¹ na sprz¹taniu, na kont-
raktorce albo w szapie (shop w zna-
czeniu warsztatu). Chyba ¿e du¿o ku-
puj¹. Wtedy wiadomo, ¿e pracuj¹ „na
nocki”. B³êdne ko³o, bo w takim razie 
dla kogo sklepy otwierane s¹ o œwicie?
Dla spragnionych klina nieszczêœni-
ków? Kiedy obserwuje siê porann¹
klientelê, wygl¹da na to, ¿e w³aœnie dla 
nich. Dlaczego zatem traktuje siê ich 
jak powietrze? Dlaczego ów spragnio-
ny nieszczêœnik musi najpierw odegraæ 
scenê rozgl¹dania siê po sklepie, dla
zachowania pozorów kupiæ jak¹œ bu³-
kê (której zupe³nie nie potrzebuje, bo
nie jedzenie mu o tej porze w g³owie), 
zanim w koñcu siêgnie po towar, po
który przyszed³ tu naprawdê – butelkê 
wódki „Dimitri”. Wielokrotnie obser-
wowa³em spod oka te powtarzaj¹ce siê 
ka¿dego ranka inscenizacje, dumaj¹c 
o skacowanym poczuciu godnoœci ak-
torów tego dramatu i granicach hipo-
kryzji tych, co zarabiaj¹ na nich pie-
ni¹dze.
   Ratuje mnie nieco fakt, ¿e jestem wy-
myty i ogolony. Niemniej, zanim na-
stêpnym razem poproszê o parówkê, 
powiem w kilku ciep³ych s³owach o
Vancouver w Kanadzie, gdzie od oœ-
miu lat, po wyjeŸdzie z Chicago miesz-
kam, wyjaœniê swoje kulinarne upo-
dobania i nawyki. Gadanie staje siê 
moim zwyczajem. Po kilku dniach 
znam z imienia obs³ugê wielu tutej-
szych sklepów, restauracji, tawern i
kilku biur. Jackowo te¿ zaczyna ak-
ceptowaæ dziwol¹ga, który wchodz¹c 
do sklepu rzuca g³oœne dzieñ dobry, za-
gaduje o ¿ycie w Ameryce, o d³ugoœæ 
pobytu i plany na przysz³oœæ. A potem 
dopiero prosi o parówkê, sa³atkê ja-
rzynow¹ albo, w knajpie, o „siata” 
(shot) Canadian Club za dwa dolary.
Robi siê sympatycznie. Akceptacja ze 
strony tubylców osi¹ga poziom, który 
pozwala mi nawet wejœæ bez zawaha-
nia do mrocznej tawerny, i to zaraz po 

jej otwarciu, czego ¿aden porz¹dny 
cz³owiek bez ryzyka zszargania repu-
tacji czyniæ raczej nie powinien.

- - -
  Rano przychodz¹ do tawerny ci, 
którym ¿ycie siê nie uk³ada. Ch³ody 
nie sprzyjaj¹ pracy kontraktorskiej. 
Dla wielu zaczyna siê sezon bezna-
dziei, wieczorów przy butelce, poran-
nych wyskoków do knajpy dla pod-
reperowania zdrowia. Oczekiwanie na 
wiosnê. Pochmurne twarze nie zachê-
caj¹ do konwersacji. Trzeba odczekaæ 
– jeden kieliszek, drugi... – zanim miêœ-
nie siê rozluŸni¹, zap³onie w serduszku 
iskierka nadziei, a w duszy p³omyczek 
mi³oœci bliŸniego. Wtedy mo¿na ju¿
zbieraæ strzêpy cudzych ¿yciorysów. 
¯yciorysów jak¿e typowych. Wygra-
na na loterii wizowej, przyjazd do mle- 
kiem i miodem p³yn¹cej Ameryki, 
rozczarowania. Albo lata nielegalnego 
pobytu, ciu³anie, paczki dla rodziny w 
Polsce na œwiêta, fotografie w listach, 
maj¹ce zaœwiadczyæ, jak tu dobrze. Do 
niedawna nadzieja na wylosowanie 
zielonej karty – dziœ ju¿ tylko mrzonka 
o amnestii. Mo¿e w roku 2000...?– Jak 
tu siê wiêc, panie, nie napiæ. No jasne, 
rozumiem to. Od samego s³uchania i 
patrzenia chce siê piæ.
  Zupe³ny brak adaptacji, bo i byæ jej 
nie mo¿e. Jackowo – chocia¿ na s³upie 
widnieje napis „Jackowo USA” – to 
nie jest bowiem Ameryka. To tylko 
skrawki Polski – Bia³ostocczyzny, Pod-
karpacia – zlepione we wspólne ¿ycie
na obszarze, który le¿y geograficznie 
na amerykañskiej ziemi. Ameryka jest 
tu obca. Mimo d³ugoœci pobytu, mimo 
radoœnie swojskich wycieczek na Flo-
rydê, do Kalifornii i gdzie tam jeszcze 
– jest obca. To widaæ w twarzach, w za-
chowaniu, w ubiorze. Wszyscy mó-
wi¹ o powrocie do Polski. Celem s¹ 
dolary, zielona karta lub, jeszcze lepiej, 
amerykañskie obywatelstwo, ¿eby 
w razie czego móc przyjechaæ tu znów 
na zarobek – i u³o¿enie ¿ycia w Polsce. 
Kilkoro cel ten zrealizuje.
  Dramaty tych, którzy wizê wyloso-
wali i trzeba by³o przyjechaæ, no bo 
jak¿e: Ameryka! – i dramat tych, któ-
rym nie dane by³o to szczêœcie, a wiêc
wci¹¿ – po wielu, wielu latach pracy 
w tym kraju, p³aconych przez lata po-
datkach, zaci¹gniêtych kredytach, do-
larach p³aconych na (w¹tpliwe czêsto) 
ubezpieczenia – nie maj¹ legalnego 
statusu, ¿yj¹c w granicach najbardziej 
wolnego pañstwa na œwiecie jak w wiê-
zieniu. Ci drudzy maj¹ wiêcej moty-
wacji, ¿eby – gdyby uzyskali prawo 
pobytu – pozostaæ tu na zawsze.
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