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 Zatroskany o rasową czystość kraju 
parlament uchwalił w roku 1885 Chi-
nese Immigration Act, która to ustawa 
nakładała na każdego przybywające-
go do Kanady Chińczyka obowiązek 
uiszczenia tzw. head tax w wysokości 
50 dolarów, pięć lat później 100 do-
larów, a w latach 1903-1923 dolarów
pięćset. A kiedy już udało im się za 
wygórowaną opłatą (wszyscy inni 
emigranci płacili 25 dolarów) osiedlić 
w kraju ich marzeń, nadal żądano od
nich dziesięciu dolarów co trzy mie-
siące za prawo do życia w Kanadzie. 
Co prawda dość szybko obniżono tę 
stawkę do dziesięciu dolarów rocz-
nie, w zamian jednak, 1 lipca 1923 r., 
wprowadzona została kolejna ustawa 
– „ulepszony” Chinese Immigration 
Act, znany bardziej pod nazwą Chine-
se Exclusion Act – która praktycznie
wykluczała przyjmowanie emigran-
tów z Chin. Zniesiono ją w maju 1947
roku, co było nagrodą za walkę oby-
wateli chińskiego pochodzenia w sze-
regach armii kanadyjskiej w II wojnie 
światowej. Nie zmienia to faktu, że od 
roku 1923 do 1967 – kiedy to przyzna-
no Chińczykom pełne prawa imigra-
cyjne – przyjęto w Kanadzie zaledwie 
44 emigrantów z Państwa Środka. Że 
przez dziesięciolecia mieli oni bardzo 
ograniczone możliwości zawodowe, 
nie ma co i mówić.
  Czterdzieści lat po zrównaniu imi-
gracyjnego prawa, w 2007 r., premier 
Stephen Harper przeprosił oficjalnie 
chińską społeczność w Kanadzie za 
rasistowskie szykany w przeszłości. 
Pierwsza dekada XXI stulecia niosła 
ze sobą jakieś fluidy nakłaniające kana-
dyjskich polityków do przepraszania; 
po przeproszeniu społeczności chiń-
skiej premier Harper przeprosił rok
później także Indian za residential 
schools. Również premier naszej pro-
wincji Cristy Clark zalecała swoim
liberałom przepraszanie najliczniej-
szych mniejszości narodowych przed
majowymi wyborami w B. C., co po-
tem – ponieważ Pani Premier zalecała 
po cichu – niektórzy mieli jej za złe.

 Nad zarysem historii rasizmu w B.C. 
wytłuszczone wielkimi literami słowa 
prof. Henry’ego Yu, historyka z Uni-
versity of British Columbia, który bije 
się w piersi w imieniu białych miesz-
kańców prowincji: „Nie lubimy myś-
leć o sobie jako o społeczeństwie bia-
łej supremacji, jakim byliśmy. Usunę-
liśmy ludzi, którzy byli tu przed nami, 
innych pozbawiliśmy praw obywatel-
skich. Spójrzmy w przeszłość, w któ-
rej mówiono: White Canada Forever! 
Czy to nie przypomina Afryki Połud-
niowej?” Chodzi oczywiście o RPA
sprzed 1994 roku.
  Gazeta pisze, że Kolumbia Brytyjska 
wyrosła na rasizmie, w co nikt normal-
ny nie wątpi. O niechlubnej przeszłości 
mówią w dalszych segmentach cyklu 
Racism in Paradise wspomnienia ludzi 
pamiętających tamte czasy (głównie 
byłych uczniów szkół wyznaniowych 
dla dzieci indiańskich) albo rodzinne 
opowieści przekazywane przez po-
tomków tych, którzy doświadczyli ra-
sistowskiego traktowania. Przecież 
jednak wiadomo, że obok rozrachun-
ku z przeszłością musiało pojawić się 
pytanie o dzień dzisiejszy – czy rasis-
towskie uprzedzenia wciąż istnieją. Do 
wypowiedzi na ten temat zaproszono 
czytelników, którym ewentualny kie-
runek rozważań podpowiadał tekst za-
stępcy redaktora naczelnego The Pro-
vince Ros Guggi, wspominającej lata 
1950/60, gdy jako córka emigranta 

z Austrii i pochodzącej z Jugosławii 
matki – dziecko nie znające angiel-
skiego – odsuwana była na bok przez
rówieśników w przedszkolu i począt-
kach szkoły, otaczana dodatkowo po-
wojenną niechęcią do Niemców, z któ-
rymi łączył ją język.
  Pani Guggi miesza jak widać rasizm 
z szerszą znaczeniową dyskryminacją, 
co jest dziś nader powszechne (wia-
domość z Gazeta.pl: „Prezenter bry-
tyjskiej telewizji ITV Adrian Chiles 
jest posądzany o rasizm po tym, jak 
zażartował sobie z polskich emigran-
tów po piątkowej transmisji meczu 
Anglia – Czarnogóra”). To miesza-
nie pojęć widoczne jest szczególnie, a 
może nawet wyłącznie, wśród białych 
imigrantów w państwach Zachodu, w 
tym także oczywiście wśród Polaków. 
Kilkakrotnie słyszałem z ust rodaków 
relację o tym, jak to napotykając trud-
ności w załatwieniu jakiejś sprawy 
w kanadyjskim urzędzie czy w temu 
podobnych okolicznościach, zaczynali 
wykrzykiwać o rasizmie, co natych-
miast bardzo im pomagało. Wierzę 
w to w zupełności, ponieważ wiem 
jaką reakcję wywołuje wśród Kana-
dyjczyków z urodzenia lub zasymilo-
wanych oskarżenie o rasizm. W mo-
ich początkach w Vancouver byłem 
świadkiem zdarzenia w pośredniaku, 
gdy biały bezrobotny, chcąc najwyraź-
niej popisać się intelektualnie przed 
swoją towarzyszką (notabene Azjat-
ką), rzucił półgłosem uwagę, że brak 
pracy jest winą imigrantów, za co na-
tychmiast wyzwany został przez in-
nego białego mężczyznę od rasistów i 
struchlał, zbladł, skulił się i zniknął.
 Podsuwana czytelnikom sugestia, że 
ich wypowiedzi w ramach serii Ra-
cism in Paradise mogą dotyczyć tak-
że znanych im przykładów dyskrymi-
nacji (np. jako emigranta nie z anglo- 
lub francuskojęzycznej części Europy) 
wydaje się świadczyć, iż The Provin-
ce obawiał się, iż stricte rasistowskich 
przykładów może być nie za wiele. Bo 
i rzeczywiście, mówienie o uprzedze-
niach rasowych w metropolii, w której 
mniejszości narodowe (visible minori-
ties, czyli te rozpoznawalne) stanowią 
w wielu miejscach większość, musi 
wywoływać zawahanie. Według da-
nych statystycznych z 2011 r. w Van-
couver city białych jest poniżej 50 pro-
cent, w Richmond mniej niż 30 proc., 
a 40 procent mieszkańców Greater 
Vancouver stanowią ludzie urodzeni 
poza Kanadą. Czym jest rasizm nie 
wie na przykład, co jest tu znaczące, 
prezenterka lokalnych wiadomości te-
lewizyjnych Sophie Lui, która zauwa-
ża – skądinąd słusznie – że rasizm, tak 
jak go rozumie, nie ma sensu, ponie-
waż głupio byłoby twierdzić, że emi-
granci, którzy przybywali do Kanady 
do jakiegoś określonego czasu są Ka-
nadyjczykami, a ci, którzy przybyli po 
tym terminie Kanadyjczykami nie są. 
Niektórzy co prawda widzą taką cezu-
rę w okresie zanikania brytyjsko-fran-
cuskiej dominacji wskutek wzmożone-
go w drugiej połowie ubiegłego stule-
cia napływu Europejczyków z „trud-
nymi do wypowiedzenia nazwiska-
mi” i ludności azjatyckiej, która od 
wczesnych lat siedemdziesiątych sta-
nowi emigracyjną większość. Ros 
Guggi, dla zobrazowania zmian, jakie
nastąpiły w przekroju narodowościo-
wym kanadyjskiego społeczeństwa, 
napomyka w swoim tekście, że jej re-
dakcyjny kolega, zatrudniony tak jak 
ona na stanowisku zastępcy naczelne-
go redaktora, pochodzi z Malezji i jest 
w Kanadzie od 1988 roku.

  Przy okazji podanej wyżej procen-
towej wielkości visible minorities, a 
więc ludzi pochodzących z Azji bądź 
Afryki (Indianie nie należą do tej ka-
tegorii), nasuwa się uwaga, że być 
rasistą i zamiast emigrować na białą 
Antarktydę, mieszkać uparcie w tym 
kolorowym kraju, albo, co dla pierw-
szego z brzegu czytelnika powieści 
Jamesa Fenimore’a Coopera wydać 
się musi niepojęte, skazać się dobro-
wolnie na życie tutaj, opuszczając kraj, 
w którym warunki do bycia rasistą są 
bez porównania bardziej luksusowe 
– to zakrawa na masochizm.

 Najbardziej przekonujące z zamiesz-
czanych w The Province wypowiedzi 
na temat dzisiejszych przejawów ra-
sizmu są te mówiące o uprzedzeniach 
wobec aborygenów, których społecz-
ne usytuowanie pokazuje przejrzyście 
fakt, że 40 procent indiańskich dzieci 
(dane z czerwca tego roku) żyje w Ka-
nadzie w biedzie, co ponad dwukrot-
nie przewyższa średnią krajową, wy-
noszącą 17 procent. Stosunek do In-
dian, zwłaszcza właśnie w B.C., opiera 
się w znacznej mierze na stereotypie, 
głoszonym, jak wszelkie stereotypy, 
przez określoną klasę ludzi, że rdzenni 
mieszkańcy tej ziemi to nieroby i pi-
jacy – drunken welfare bums – którzy 
na dodatek zwolnieni są z płacenia 
podatków, czyli – mówią wyznawcy 
stereotypów – żyją na koszt innych. 
Zaś ich chroniczna bieda bierze się 
stąd, że inaczej niż z jałmużny żyć nie
potrafią, a więc krótko mówiąc, sami 
sobie są winni. 
 Indianie, obok emigrantów z Azji Po-
łudniowej, stanowią w tej prowincji 
najbardziej odrzuconą grupę społecz-
ną – doświadczanie codziennej dyskry-
minacji deklaruje 27 procent z nich.
  O powyższym mówią socjolodzy. 
Czytelnicy donoszą natomiast o bar-
dziej jednorazowych objawach rasiz-
mu, z jakimi się zetknęli: kogoś nie 
wpuszczono do eleganckiego lokalu 
z powodu, jak twierdzi, koloru skóry, 
ktoś inny był świadkiem wyrażonego 
głośno niezadowolenia białych męż-
czyzn na przystanku autobusowym 
z powodu prowadzonej obok nich 
rozmowy w języku chińskim... Gazeta 
pisze o praktykowanej przez niektó-
rych pracodawców selekcji podań o 
pracę według brzmienia nazwisk; wy-
bierane są te biało brzmiące.

  Dziennik odkrywa przy tym Amery-
kę, odnotowując (a jakże – na pod-
stawie wyników badania opinii pub-
licznej), że wielokulturowość nie jest 
taka do końca wspaniała, ponieważ 
poszczególne elementy etnicznej mo-
zaiki mają w dużym stopniu tendencję 
do izolowania się od siebie (pisałem 
o tym 20 lat temu, narażając się roda-
kom związanym blisko z istniejącą 
wtedy polską sekcją pomagającej imi-
grantom organizacji  „Mosaic” i ro-
zumiejących wielokolturowość jako 
zezwolenie na bycie Polakiem, jedze-
nie bigosu z kiełbasą i ludowe tańce). 
Znaczna część ludzi ze środowisk 
emigracyjnych nie ma bliższych zna-
jomych spoza swojej grupy narodo-
wościowej, tworzy narodowe enkla-
wy, zamyka się w swojskości znane-
go sobie kręgu kulturowego, co we-
dług sondaży dotyczy przede wszyst-
kim osób starszych i nie znających 
miejscowego języka, a w mojej opi-
nii także, a może nawet najbardziej, 
tych, którzy noszą w sobie, spychany 
ze świadomości, narodowy kompleks 
– poczucie gorszości, objawiające się 
paradoksalnie w ustawicznym wy-
wyższaniu kultury swojego narodu, 
której blask miałby jakby przydać 
blasku kulturze osobistej wywyższa-
jącego (coś jak „Jestem kulturalny, bo 
jestem Polakiem jak Szopen”). Kiedy
zaś poczucie niższej wartości drąży 
wnętrze, trzeba koniecznie znaleźć dla 
poprawy nastroju kogoś gorszego od
siebie – nie dorastających nam do pięt 
Chińczyków, Hindusów... W ten spo-
sób droga do paranoi staje się krótsza
– ktoś, będący jako imigrant poten-
cjalną, urojoną lub rzeczywistą ofiarą
dyskryminacji, jest jednocześnie rasis-
tą.
  Brak zakorzenienia się w mieszan-
ce ras i narodów, czemu towarzyszy 
zwykle psychiczna reakcja obronna, 
pojawiająca się przy każdym zbliżeniu 
się „obcego”, próbie nawiązania przez 
niego rozmowy, zmusza do szukania 
ratunku w ustawicznym deklarowa-
niu swojej miłości do opuszczonej 
ojczyzny, której życie polityczne prze-
żywa się gorąco i bezproduktywnie
w grupie podobnych do siebie jak 
dwadzieścia kropel wody frustratów. 
Czyż trzeba dodawać, że aby te zbiórki 
miały dla zbierających się jakiś pozór 
sensu, ojczyzna powinna być w nie-
bezpieczeństwie. Polski patriota w Ka-

nadzie, który nie odczuwa żadnego
emocjonalnego związku z tym kra-
jem, chciałby pokazać kanadyjskie-
mu rządowi i wszystkim kanadyjskim 
obywatelom, że Polska jest nienormal-
na, co oczywiście mu się nie uda, tyle 
że nerwów naszarpie porządnym lu-
dziom. Chociaż może raczej należało-
by pochylić się nad nieszczęśnikiem,
ratującym się w ten sposób przed przy-
gnębiającą alienacją, który skrzykuje
się w kupę z sobie podobnymi i, pod 
hasłem obrony wiary i ojczyzny, u-
trwala swoją nienawiść do obcego mu 
świata.

 Najbardziej wyrazistym przykładem 
cierpienia z powodu antypolskiego 
prześladowania jest dla mnie od lat 
cierpienie Kazia z tarnowskiego, któ-
ry, jak wielu mieszkańców tamtych 
stron, przyjechał do Ameryki na za-
robek.
  Było to około ćwierć wieku temu. 
Stawiliśmy się któregoś dnia o poran-
ku – my, polska brygada sprzątająca 
– w położonej na północny-zachód od 
Chicago miejscowości Barrington, na 
kończącej się budowie hotelu. Minu-
tę po naszym przybyciu stanął przed 
nami przedstawiciel firmy, która nas 
sobie zamówiła – biały supervisior, 
z wyglądu, jak pamiętam, niechlujny 
– żeby powiedzieć nam, czego od nas 
oczekuje. Kiedy się oddalił, Kaziu 
wybuchnął: „Jak ja tego skurwysyna 
nienawidzę! Wie chuj, że nie umiem 
po angielsku a cały czas do mnie 
mówi”. Starałem się Kazia uspokoić, 
tłumacząc mu że supervisior mówił 
do nas wszystkich – a po drugie, skąd 
miałby on wiedzieć, że Kaziu nie ro-
zumie zdania po angielsku, choćby mu 
kto zęby rwał. Ale Kaziu nie dawał się 
przekonać, widział przecież dobrze, 
że kiedy skurwysyn mówił, to przez 
cały czas na niego patrzył, a o jego 
nieznajomości języka angielskiego na 
pewno wiedział, bo Kaziu pamiętał 
go z innego sprzątania sprzed kilku 
miesięcy. Czy można zatem się dzi-
wić, że w związku z tym Kaziu niena-
widził z całego serca czarnych Ame-
rykanów, których – jak powtarzał –
chętnie wgniótłby kołami samocho-
du w uliczny asfalt. Na szczęście dla 
Murzynów, po trzech latach amery-
kańskiej udręki Kaziu powrócił do 
rodzinnej wsi, gdzie nigdy żadnego 
Murzyna nie było.

Powitanie Roku Węża (1941) w Chinatown w Vancouver


