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 13 kwietnia minęło dwadzieścia pięć 
lat od dnia, w którym na lotnisku War-
szawa-Okęcie wszedłem po schod-
kach do samolotu Ił-62 produkcji ra-
dzieckiej. Było wczesne, słoneczne 
czwartkowe przedpołudnie. Samolot 
był chłodny, pachniał aniołami. Po 
kilkunastu godzinach podróży – via 
Montreal – wylądowałem w Chicago. 
Było ciepłe, słoneczne czwartkowe 
popołudnie. Przez myśl mi nie prze-
szło, że sprawy mogą potoczyć się tak, 
jak się potoczyły. Że zamiast powrotu 
do kraju za rok najwyżej, za dwa i pół 
roku przeniosę się do Vancouver, a do 
Polski polecę za lat dwanaście, i nie 
będzie to lot powrotny.
  Dlaczego Ameryka? Wcześniej 
mogłem zostać w Europie Zachod-
niej – w Austrii, w Republice Fede-
ralnej – a nie zostałem. Nie zostałem 
przede wszystkim dlatego, że nie wy-
obrażałem sobie życia poza Polską, 
pośród obcych – w krajach niezupeł-
nie wolnych od nacjonalizmu. Ucie-
kający na Zachód Polacy budzili we 
mnie litość i niechęć. Emigracja moty-
wowana jedynie względami material-
nymi, bez głębszej wiedzy o kraju, do
którego się kierowano (używam tu 
czasu przeszłego dla odróżnienia tzw. 
emigracji solidarnościowej od tej dzi-
siejszej w granicach Unii Europejskiej, 
o której wiem mało), emigracja bez 
intelektualnego przygotowania do ży-
cia w innej niż dotychczas obycza-
jowości, owocowała nieuleczalnym, 
wciąż trwającym szokiem kulturo-
wym – uciążliwym dla nie zainfeko-
wanych tą dolegliwością ludzi z oto-
czenia, ale strasznym przede wszyst-
kim dla psychiki pacjenta, który zio-
nie nienawiścią w zasadzie do wszyst-
kiego – łącznie z polskim rządem, co 
tłumaczone jest przez nienawistnika 
miłością do ojczyzny. Notabene ten 
ostatni objaw emigracyjnej choroby 
jest czymś zupełnie absurdalnym, po-
nieważ źródłem wiedzy o Polsce, o 
polskim życiu politycznym, są w tym 
wypadku doniesienienia gazetowe, 
których wydźwięk zależny jest od za-
patrywań politycznych wydawcy da-
nego pisma. Podobnie nonsensowny 
jest, moim zdaniem, udział w polskich 
wyborach Polaków stale mieszkają-
cych za granicą, którzy nie poniosą 
żadnych konsekwencji swojego głosu 
oddanego na tę czy inną partię. (Mógł-
bym wykazać, że w zainteresowaniu 
Polaka z Jackowa czy z klubu praw-
dziwych Polaków w Vancouver nie-

koniecznie leży normalność polskiego 
życia politycznego.) Jeśli ktoś w Ka-
nadzie urodził się i mieszkał dajmy na 
to w Albercie, ale sześć miesięcy przed 
wyborami prowincjonalnymi przeniósł
się do Kolumbii Brytyjskiej i od tam-
tej pory tutaj mieszka, ma prawo gło-
sować w tutejszych wyborach, a nie 
w wyborach w Albercie – chociaż Al-
berta dla tutejszego Polaka leży dużo 
bliżej niż Polska. Ale Polak nie będzie 
przecież brał przykładu z Kanady, czy 
innych stojących od niego kulturalnie 
niżej państw, więc głosuje tak, a nie 
inaczej, bo na przykład (fakt auten-
tyczny) „mama przez telefon powie-
działa mi, że mam głosować na...”, a 
mamy trzeba słuchać.
   No więc Ameryka zawróciła mi 
w głowie. Nie, nie dolarami. Wolnoś-
cią? Może raczej wynikającą z tej wol-
ności obyczajowością  – na przykład
obrazkami z dzielnicy nazywanej przez 
Polaków z Jackowa swojsko „mu-
rzynowem”, do której trafiłem już na-
stępnego dnia po przylocie i z miejsca 
byłem jej życiem bardzo zaciekawio-
ny. Kolorowe czepki prysznicowe no-
szone przez mieszkańców południo-
wej strony miasta (dla prostowania 
kędzierzawych włosów), letnie kąpiele 
przy hydrancie...  Odprowadzane do 
szkoły dzieciaki, niezwykle starannie 
i barwnie ubrane, z różnokolorowymi 
ozdobnikami we włosach.
  Nawiedzeni prorocy na rogach ulic 
w różnych miejscach miasta, głoszą-
cy swoją ewangelię i zapowiadający 
koniec świata – poprzeczka kwalifi-
kująca do choroby umysłowej podnie-
siona jest wysoko. Przez parę miesię-
cy pracowałem w brygadzie złożonej 
z czarnych Amerykanów i czwórki 
białych z przypadłościami psychicz-
nymi, które według polskich kryte-
riów należałoby określić jako ciężkie, 
i widziałem jak w pełni normalnie 
(czyli tak samo jak do siebie czy do 
mnie) ci pierwsi odnosili się do tych 
drugich. Niby to wszystko nic takiego, 
ale na mnie działało.
  Nawet amerykańskie przedmieścia, 
nudne jak flaki z olejem, były intere-
sującym miejscem obserwacji, dostar-
dostarczając wiedzy, że Ameryka nie-
koniecznie jest taka jak w hollywoodz-
kich produkcjach. 
 Ta zobaczona przeze mnie Ameryka 
różniła się znacznie od sztywnych za-
chowań, jakie widziałem lata wcześ-
niej w Niemczech, gdzie wszystko od-
bywało się przepisowo, regulaminowo 

– jak czerwone światło dla pieszych.
to choćby na kilometr z lewej i na kilo-
metr z prawej nie widać było żadnego 
samochodu, trzeba stanąć i poczekać 
na zielone. (Kanadyjczycy też są po-
słuszni przepisom porządkowym, ale 
nie żeby aż tak.) Zobaczyłem Amery-
kę taką, jakiej oczekiwałem. Pewnie 
dlatego nie przeżyłem nigdy, w naj-
mniejszym nawet stopniu, szoku kul-
turowego i dość szybko uniezależni-
łem się zarobkowo od Polaków, pra-
cując za parę miesięcy wyłącznie w
amerykańskim otoczeniu – najdłużej 
w klubie weteranów (Veterens of Fo-
reign Wars), głównie wojny koreań-
skiej i z Wietnamu.
  Miałem natomiast sny imigranta: 
jestem w Polsce, wróciłem i zatrzas-
nąłem za sobą drzwi do Ameryki, zna-
lazłem się na zawsze w zamknięciu. 
Nawet obecnie miewam niekiedy te-
go rodzaju sny, z tym że są to sny u-
aktualnione, dopasowane do dzisiej-
szej rzeczywistości, z Polską w UE 
i kanadyjskim paszportem w mojej 
kieszeni, w związku z czym poczu-
cie zamknięcia (a raczej strach przed 
niebezpieczeństwem zamknięcia) wy-
nika z mojej winy – zgubiłem bilet na
samolot, przegapiłem lot itp. (Być mo-
że to przedłużenie okresu tych snów 
ma związek z faktem, że w kolejce po
amerykańską wizę zapisany byłem 
w czasach schyłkowego PRL-u na 
dwuipółtysięcznej pozycji.) Senną 
zmorą imigranta jest zatem powrót 
do Polski, co ma się nijak do świętej 
miłości kochanej ojczyzny, a nawet 
ma się wręcz odwrotnie, jednak dwa-
dzieścia parę lat temu (nie wiem, jak 
jest obecnie) wszyscy Polacy w Ame-
ryce ze świeżego rzutu emigracji za-
robkowej mieli takie sny.
  Dwadzieścia parę lat temu mało 
zwracałem uwagę na to, że Ameryka 
jest dobra dla emigrantów młodych 
i zdrowych, którzy żadnej pracy się 
nie boją, a gdy lat więcej, to już nie 
tak bardzo – wielkość jej dobra staje 
się wprost proporcjonalna do ilości 
posiadanych pieniędzy. Rok, dwa po 
pobycie w USA wydawało mi się, że 
świetnie byłoby mieszkać w tym kraju 
– na szczęście okoliczności sprawiły, 
że w październiku 1991 r. znalazłem 
się w Kanadzie, gdzie początkowo nie 
mogłem się znaleźć i po kilku mie-
siącach poleciałem znów do Chicago,
by powrócić do Vancouver już całko-
wicie wyleczonym z myśli o życiu 
w USA.

  Jestem pewny, że już kiedyś pisałem 
o tym wszystkim na tych łamach, a za-
tem się powtarzam, ale ja już od daw-
na się powtarzam – we wszystkim, na 
każdy temat – ponieważ 22 lata temu 
zacząłem pisać w polonijnych gaze-
tach w Vancouver co myślę, po kilku 
latach powiedziałem wszystko, a po-
nieważ poglądów nie zmieniłem, po-
zostało mi powracanie do wyrażo-
nych wcześniej przy różnych tematach 
osądów i idei, z powściągliwym dziś 
reagowaniem na przejawy głupoty, 
czyli ze znacznie mniejszą gotowością 
do walenia głową w mur.
  To, o czym do tej pory nie mówiłem 
– przynajmniej nie mówiłem o tym 
wprost – to odpowiedź na pytanie, czy 
nie żałuję...

  Ileś lat temu powiedział przyjezdny 
z Polski, postać dość znana, że dziwi 
go, iż Polacy decydowali się na emi-
grację jeszcze w latach, gdy wiadomo 
już było, że komuna pada, i w Polsce 
będzie tak samo jak na Zachodzie, czy-
li lepiej. Otóż, po pierwsze, w kwiet-
niu 1989, krótko po zakończeniu ob-
rad Okrągłego Stołu, chyba nikt jesz-
cze nie przypuszczał, że za siedem 
miesięcy runie mur berliński. Po dru-
gie – co ważniejsze – myśl o pozosta-
niu w Ameryce Północnej pojawiła się 
u mnie po roku z hakiem, może na-
wet bliżej dwóch lat po przylocie, i 
nie miała żadnego związku z sytuacją 
polityczną czy ekonomiczną Polski. 
Z komuną zawsze byłem na bakier
(hipisując w latach przedstudenckich, 
byłem też na bakier z instytucjami pań-
stwowymi, głównie ze szkołami), na
szczęście jednak komuna, jakkolwiek 
wielkim znakiem ujemnym ją obda-
rzałem, nie siadła mi na mózgu, nie 
dałem się przez nią sfiksować, nie za-
władnęła moim umysłem – kiedy się
skończyła, życzyłem Polsce powodze-
nia, i sobie też, może nawet bardziej.
Nie byłem też i nie jestem obciążony 
tym specyficznie polskim kompleksem 
niższości, który objawia się w podkreś-
laniu swojej wyższości ponad inne na-
rody. Sądzę, że jestem wystarczająco 
wolny, żeby decydować o miejscu 
swojego zamieszkania w dzisiejszej 
globalnej wiosce czasów Internetu.
  Kanada: Our home and native land! 
„Państwo bez narodowości? Bardzo 
dobrze – w takim państwie żaden szo-
winizm nie może się wyhodować, ta-
kie w nim przemieszanie” (Jerzy No-
wosielski). To jedna z istotnych przy-
czyn, że trudno byłoby mi się prze-
stawić na życie w Polsce, gdzie pub-
licznie – także w mediach i polityce –
manifestuje się nacjonalizm (George 
Orwell, Notes of Nationalism: „Przez 
«nacjonalizm» po pierwsze mam na 
myśli zwyczajowe założenie, że ludzi 
można klasyfikować jak owady, i że 
całe miliony czy dziesiątki milionów 
ludzi można śmiało oznakować jako 
«dobrych» lub «złych». Ale po drugie 
– i to jest o wiele ważniejsze – mam na 
myśli nawyk utożsamiania się z jed-
nym narodem lub inną jednostką, u-

mieszczając go poza dobrem i złem,
i nie uznając żadnych innych obowiąz-
ków niż dbanie o własne interesy. Nie 
należy mylić nacjonalizmu z patriotyz-
mem.”), demonstruje się ksenofobię, 
rasizm, homofobię i ogólny brak tole-
rancji. Po prostu nie rozumiem tej Pol-
ski z prasowych doniesień. Może gdy-
bym przeżył tam okres transformacji 
ustrojowej, miaszkałbym w Polsce nie-
przerwanie, przywykłbym do tej nie-
normalności, jaką widzę z dystansu.
  To prawda, że podczas wizyt w Pol-
sce stwierdzam, iż rzeczywistość jest 
dużo lepsza od tej pokazywanej w pol-
skich mediach, co cieszy. Tym nie-
mniej musiałbym długo adoptować 
się do życia w innym po dwudziestu 
pięciu latach kraju. Do tego (to tak 
à propos globalnej wioski) ameryka-
nizacja języka, kultury, i taka sama jak
w całym, nazywanym wolnym świe-
cie, gonitwa za pieniądzem. Nie bar-
dzo podoba mi się to naśladownictwo, 
gubię się w języku ojczystym.
  Zazdroszczę tylko czasem – ale 
nie przesadnie – starym znajomym 
w Starym Kraju, że mogą uciec od 
wszechobecnej głupoty w swoje śro-
dowisko, w  p r a w d z i w e  polskie 
wydarzenia kulturalne, mówić swoim 
naturalnym językiem... Chociaż będąc 
w Polsce widzę, że te ucieczki nie są 
zbyt częste (na pewno ani trochę tak 
częste jak za moich polskich czasów), 
każdy zajęty jest swoimi sprawami. 
Jak wszędzie. Nie jestem pewien, że 
wiąże się to wiekiem – spoglądam na 
młodych (głównie na Facebooku, gdzie
mam wśród znajomych kilkoro mło-
dych Polaków z kręgu kultury), na pol-
skich dwudziestoparolatków, i dostrze-
gam jakieś takie inscenizowanie przez 
nich własnego życia, tworzenie fikcyj-
nych przeżyć, językowy schemat wy-
rażania zachwytu. Trudno byłoby mi 
znaleźć się w Polsce.
  Uważam natomiast, że bez dwóch 
zdań wrócić powinni do Polski woju-
jący z komunizmem, Donaldem Tus-
kiem i Unią Europejską bojownicy o 
niepodległą Rzeczpospolitą. Dla udo-
wodnienia swojej odwagi i czystości 
intencji powinni być na froncie walki, 
a nie dekować się na przykład w Van-
couver. 
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