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Rzetelność

  Mottem tej części niech będą dwa 
wersy z tzw. złotych wierszy pitago-
rejskich, w przekładzie Władysława 
Witwickiego:

Lepiej się nie bierz do rzeczy, na której 
[się nie znasz porządnie;

Naprzód się ucz, czego trzeba, 
[a będziesz miał życie spokojne.

  Każdy jest niedouczony. Ja na przy-
kład czuję coś w rodzaju przerażenia, 
kiedy przychodzi mi na myśl (a przy-
chodzi coraz częściej), ile zostało ksią-
żek nie przeczytanych – że jeszcze tę 
powinienem koniecznie przeczytać, i 
jeszcze tę, a i tamtej – wstyd się przy-
znać – nie czytałem. Jak wszyscy, tłu-
maczę się brakiem czasu. To prawda, 
zawsze coś za coś. Z braku czasu pra-
wie całkowicie zarzuciłem grę na gi-
tarze, na której grałem przez pół wie-
ku. Praca nad gazetą nie pozwala mi 
zabrać się za pisanie książki, która od 
lat chodzi mi po głowie. Bez porów-
nania lepiej jest z muzyką – słucham 
jej cały czas; ale tu też pojawia się 
świadomość pewnego braku – że ży-
cia nie starczy na przesłuchanie, upo-
rządkowane, w skupieniu, wszystkich 
zgromadzonych płyt, a jeszcze do tego, 
przez wzgląd na sąsiadów, nie mogę 
zagrać ich tak, jak to kiedyś bywało, 
żeby dym poszedł z głośników – przy 
Led Zeppelin, przy A Tribute to Jack 
Johnson Milesa Davisa czy Mesjaszu 
Haendla – a chciałoby się. Żal mnie 
ogarnia ogromny, kiedy czytam recen-
zje z przedstawień teatrów w Polsce. 
Do tego język polski mi się oddala 
– pisząc, coraz częściej zaglądam do 
słowników...
   Tak więc wszyscy jesteśmy nie-
douczeni. Rzecz jednak w tym, czy 
mamy refleksje na ten temat, jakieś 
poczucie winy, zawahania przed pub-
licznym głoszeniem sądów i braniem 
się do rzeczy, „na której się nie znasz 
porządnie” – czy usiłujemy uzupeł-
niać zaległości, stale się douczać, uzu-
pełniać luki w naszej wiedzy... Jeśli 
tak jest, to chyba nie jest tak całkiem 
źle. Sądzę również, że po tej dodatniej 
stronie samoświadomości, po stronie 
inteligencji na bardzo przyzwoitym 
poziomie, mieszczą się również ci, od 
których słyszę: Sorry, ale nie czytam 
„Aha!”, bo jest dla mnie za mądre.
  A na drugim krańcu – na samym 
krańcu tego drugiego krańca – mamy 
Połubińską, która udowadnia sobą, że 
w środowisku Polaków na zachodzie 
Kanady matolstwo nie stanowi żadnej 
przeszkody, aby ogłosić się prezesem 
stowarzyszenia literatów i artystów, 
przemianowanym potem na stowarzy-
szenie przyjaciół sztuki czy jakoś tak. 
Cyrk na kółkach.
  Udawanie jest najgorsze.
  Zdarzało i zdarza mi się słyszeć nie 
tak znów rzadko, wyrażaną czasem 
wprost, lecz dużo częściej „okrężną 
drogą”, dodatnią ocenę czerwonej ga-
zety. Sądzę, że to rozumiem: dla jed-
nych jest to gazeta odpowiedna, bo 
wymagająca od czytelnika (?) mini-
malnego, prawie żadnego, wysiłku 
umysłowego i równie minimalnego 
trudzenia się czytaniem w ogóle – dru-
gim daje jakiś tam temat do plotkar-
skich rozmów, z reguły pod hasłem: 
kto jest na tym zdjęciu. Sam zresztą 
– jeśli już – to sięgam po czerwoną 
gazetę, a nie po jej „uzupełnienie”, co 
tłumaczy się bardzo prosto: czerwona 
gazeta budzi jednak jakieś emocje 
(czego przykładem niniejszy tekst), 

irytuje, ale często też bawi straszliwą 
nieporadnością językową i naiwnoś-
cią sądów. Natomiast drugi dwuty-
godnik to zupełna drętwota w sensie
całkowitego braku naturalności, stu-
procentowe zaczernianie stron kopio-
wanymi z Internetu tekstami dla sa-
mego stron zaczerniania – na dodatek 
niejednokrotnie bez podania źródła – 
co wynika z przekonania, że i tak nikt 
tego czytał nie będzie. Jest to zadru-
kowany papier udający gazetę, zza 
którego wyziera straszliwie wkurzają-
ce pozerstwo jego wydawcy. Jest to 
absolutny szczyt udawania – do tego 
jeszcze udawania kogoś ważnego, jak 
inżynier Mamoń z „Rejsu”. Porażają-
cy kicz.
  Nie zbieram polonijnych periody-
ków, więc posłużę się tu przykładem 
z jednego z letnich numerów tej uda-
wanej gazety (w której warto się ogła-
szać, ponieważ są w niej „zawsze ak-
tualne i rzetelne wiadomości” sprzed 
miesiąca). W połowie lipca na jej 
pierwszej stronie znalazł się zgarnię-
ty z Internetu artykuł (rozrzucony na 
stronach 1, 15 i 18) pt. „Grecy w refe-
rendum odrzucili warunki zagranicz-
nej pomocy”. Kto miałby ten artykuł 
przeczytać? Jestem pewien, że nikt. 
Ktoś, kogo sprawa greckich kłopo-
tów nie interesuje, nie będzie męczył 
oczu lekturą tekstu o czymś, co go nie 
obchodzi – a ten, kogo ten temat in-
teresuje wiedział dobrze, że związane 
z Grexitem wydarzenia zmieniały się 
w owych dniach jak w kalejdoskopie i 
w dniu, w którym udawana gazeta się 
pojawiła w sklepach sprawa greckiego 
referendum sprzed tygodnia nie miała 
już żadnego znaczenia, gdyż przyparta 
do muru Grecja musiała przyjąć wa-
runki zagranicznej pomocy. To tłuma-
czy, dlaczego jest nieistotne rozrzuca-
nie jednej wiadomości po różnych stro-
nach – nikt po prostu nie zwraca na to 
uwagi, bo wszyscy mają to gdzieś.
  Inną korzyścią płynącą z przeświad-
czenia redaktorów, że nikt – tak samo 
jak i oni – zaczerniających strony tek-
stów czytać nie będzie jest to, że żadna 
redakcja ściąganych z sieci artykułów 
nie jest potrzebna. I tak w dwutygod-
niku „aktualnych i rzetelnych wiado-
mości” w każdym prawie numerze 
przeczytać można coś na wzór, że 
„W niedzielę odbyła się w Paryżu...”, 
bez zaznaczenia, że chodzi o niedzielę 
sprzed trzech tygodni od daty ukaza-
nia się drętwej gazety. Zdarzają się 
także wiadomości z uwagą „na zdję-
ciu obok”, chociaż żadnego zdjęcia 
obok nie było. Nagminne jest pozo-
stawianie w czerwonej gazecie pod-
kreśleń wyrazów hasłowych w tek-
stach z polskich portali informacyj-
nych.
   Wyższość czerwonej gazety nad 
drętwą polega na tym, że podczas gdy 
ta druga stara się swoją odstręczającą 
nijakością zapewnić sobie komfort 
braku jakiejkolwiek z nią polemiki 
– Pani Redaktor wystawia swoje 
niekompetencje na widok publiczny 
w wypowiedziach zamieszczanych 
w „editorial”, w których m.in. widać 
jak na dłoni, że ich autorka nie wie co
zamieszcza w gazecie bądź – co jesz-
cze gorzej – nie rozumie tego co za-
mieszcza. Drukując na przykład jakiś 
czas temu rozsyłany do mediów przez 
biuro premiera Harpera będący w isto-
cie rozpoczęciem kampanii wyborczej 
komunikat prasowy, także przetłuma-
czony na polski, mówiący m.in. o ob-
niżeniu podatku dla rodzin, Pani Re-
daktor napisała, że „premier Harper 
dba o kanadyjskie rodziny”, nie rozu-

miejąc, iż ta obniżka dotyczy jedynie
rodzin, którym nie wiedzie się źle 
– o dochodach powyżej 220 tysięcy 
dolarów rocznie. Z kolei w lipcowym 
numerze czerwonej gazety czytamy 
w jej „editorial”: „Kampania wybor-
cza w pełnym toku również w USA 
gdzie niespodziewanie na czoło wy-
ścigu do prezydenckiego fotela wysu-
nął się Donald Trump – miliarder, kan-
dydat Republikanów”. Jest to bzdura, 
niezrozumiała tym bardziej, że już na 
następnej stronie gazety znajduje się 
wiadomość z Fakty.pl, że „miliarder 
Donald Trump nieoczekiwanie zna-
lazł się w czołówce wyścigu o prezy-
dencką nominację Partii Republikań-
skiej”. Znaleźć się w czołówce wy-
ścigu o prezydencką nominację to nie 
to samo, co „wysunąć się na czoło 
wyścigu do prezydenckiego fotela”!!! 
Takie są polityczne kompetencje Pani 
Redaktor. Ręcę opadają. A jeszcze do-
datkowo jest to najbardziej niechlujna 
gazeta na świecie.
  Ale właściwie to może wszystko 
jest w porządku? Gazety są takie jakie 
jest środowisko, w którym się ukazu-
ją. W końcu oba dwutygodniki są 
uprawomocniane i wspierane przez 
ogłoszeniodawców i prezesów polo-
nijnych organizacji. Zastanawiam się, 
ilu z tych wspierających zabiera na 
przykład ze sobą do Polski którąś 
z tych gazet, żeby pochwalić się po-
ziomem kultury, jaki tu mamy.

Widmo krąży nad Pacyfikiem

 W pierwszej połowie lat 90. ubiegłe-
go wieku prawie każdego tygodnia 
zaglądałem do Stowarzyszenia Pol-
skich Kombatantów na Kingsway. Na 
cośrodowych spotkaniach zbierała się
tam liczna jeszcze wtedy grupa wete-
ranów II wojny, dyskutujących żywo 
o najnowszej historii Polski, jako że 
czas temu sprzyjał – zaś tacy jak ja 
cywile, w większości stale ci sami, 
przysłuchiwali się tym rozmowom, 
sącząc trunki przy barze.
 Któregoś wieczoru zjawił się w SPK 
nowo przybyły do Vancouver męż-
czyzna. Podszedł do mnie, gdy wy-
szedłem na papierosa i zaczął poga-
wędkę. Początkowo, jak zawsze w ta-
kich przypadkach, o niczym specjal-
nym – zapytałem o pierwsze wraże-
nia z Vancouver, zachęciłem do od-
wiedzania siedziby kombatantów jako 
miejsca dobrego do zawierania znajo-
mości itp. Człowiek sprawiał wraże-
nie onieśmielonego, nawet wystraszo-
nego – wyznał, że nie bardzo mu się 
to miejsce podoba z powodu właśnie 
tych, wspomnianych przeze mnie wy-
żej, gorących dyskusji – powiedział 
(pamiętam dobrze tamtą rozmowę), 
że nie lubi takiego rozpolitykowania. 
Nie trzeba było jakiejś specjalnej prze-
nikliwości, żeby z kolejnych zdań rzu-
canych przez nowego w Vancouver 
rodaka – zdań nasyconych niepewno-
ścią, niechęcią i wspomnianym prze-
strachem – wyrozumować, że na zło-
dzieju czapka gore, czyli że po prostu 
gość umoczył się za PRL-u partyjną 
działalnością.
  Zrobiło mi się go żal – tego marne-
go, przestraszonego człowieka. Rycer-
ski duch odezwał się we mnie, zaka-
zujący kopania leżącego, więc powie-
działem mu na pocieszenie – z takim 
sobie przekonaniem – że nie każdy 
partyjny był świnią.
  Rok nawet nie minął, gdy którejś 
niedzieli przy stoisku z gazetami pod 
polskim kościołem usłyszałem męski 
głos: „Tego szmatławca pan też sprze-

daje?”. Spojrzałem przez ramię; wska-
zujący na „Gazetę Wyborczą” facet to 
był ten przestraszony komuch, którego 
poznałem w SPK – przepoczwarzony 
w bojowego prawdziwego Polaka-na-
rodowca, wkrótce potem w garliwego 
katolika, czytającego w niedziele z ka-
zalnicy fragmenty Listów św. Pawła i 
intonującego psalmy, a kilka lat potem 
w polonijnego działacza pełną gębą. 
Zdaje się, że już wtedy pożałowałem 
tej swojej, nie tak dawnej wobec niego 
litości.
 Widziałem go w niedzielę, 16 sierp-
nia, na uroczystości odznaczania po-
wstańców warszawskich na Victory 
Square. Widziałem jeszcze kilka in-
nych znanych mi polonijnych posta-
ci o pezetpeerowskiej proweniencji. 
Przez chwilę poczułem pewien rodzaj 
zażenowania myśląc o tym, jak też 
oni się czują, słuchając wystąpienia 
Konsula Generalnego RP o rocznicy 
bitwy warszawskiej, o Powstaniu 
Warszawskim – o walce o uchronie-
nie Polski przed bolszewizmem. I jak
zawsze szybko zrozumiałem, że to 
tylko ja mam takie myśli, ja się bez-
produktywnie wstydzę za innych – bo 
oni się czują doskonale, oni takie rze-
czy olewają, bo ich nie stać na auto-
refleksję. Ich obecność tutaj – tak jak 
i wielu innych obecnych tu rodaków 
– jest całkowicie działaniem autote-
licznym: liczy się tylko to, że ich tu 
widać, a powstańcy – jak przedstawie-
nia polonijnego teatru – są po prostu 
okazją do pokazania siebie.
  Przesadzam? Otóż nie. Dowodem 
jest zdarzenie z zakończenia ceremo-
nii na Victory Square. Kiedy prowa-
dzący uroczystość, po złożeniu wień-
ców pod pomnikiem ku czci poleg-
łych w wojnach żołnierzy i odma-
szerowaniu pocztów sztandarowych, 
oznajmił jej zakończenie, podeszła do 
niego pani z bukietem czerwonych róż 
i coś tam przez chwilę mu tłumaczyła, 
po czym wróciła na swoje miejsce. 
Mistrz ceremonii znów stanął przed 
mikrofonem i powiedział trochę pogu-
bionym głosem, że uroczystość co pra-
wda już się skończyła, ale jest prośba
o jeszcze jeden jej punkt, bo jedna pani 
chce złożyć pod pomnikiem kwiaty 
od... od kogo? – spojrzał w stronę pani 
z bukietem – aha! od Canadian-Po-
lish Congress... i wtedy Pani Prezes 
podeszła do pomnika, położyła kwia-
ty, chwilę postała ze spuszczoną gło-
wą, ktoś tam poklaskał... Żal mi się 

zrobiło skazanych na szybką śmierć 
w gorącym słońcu kwiatów. Gdyby 
Pani Prezes przyniosła ze sobą wodę 
w słoiku albo wręczyła bukiet które-
muś z odznaczonych powstańców, 
byłbym teraz być może pisał o niej
z uznaniem. A tak mogę tylko po-
wiedzieć, że takie zachowania są jed-
nym z powodów, że mnie nie widać 
na polonijnych akademiach. 
  Podobały mi się krótkie, przemyśla-
ne, oddające istotę rzeczy („oni – ci 
ludzie, którzy wtedy walczyli, są oto 
tutaj przed nami”) wystąpienia po-
słów do parlamentu lub legislatury 
prowincji.
  A w tej naszej – żeby użyć języka 
czerwonej gazety – polskiej komiuni-
cie co rusz to słoma z butów wyłazi. 
To stąd tylu lubi, kiedy ich widać na 
polonijnych imprezach, które mają za-
świadczać o ich kulturalnym obyciu.
Zachowania polonijnych prominen-
tów z pierwszego rzędu autokreacji 
są jak w opowiadanym w latach 80. 
kawale o Albinie Siwaku, skarżącym 
się na migrenę: Migrena? Ciebie Si-
wak może najwyżej łeb napierdalać. 
Dobrze jeszcze, kiedy można się z tych 
zachowań śmiać. Gorzej – gdy stają 
się one ponurą w swej powtarzalności 
kalką z PRL-u.
  Za komuny, o tym co było dla ofi-
cjalnej propagandy niewygodne po 
prostu się nie mówiło. Przyjaźń pol-
sko-radziecka kwitła niepodzielnie. 
O Czesławie Miłoszu dowiedzieli się 
Polacy po przyznaniu mu literackiego 
Nobla, w znacznym stopniu dzięki 
Sierpniowi, poznając twórczość lau-
reata we fragmencie jego wiersza u-
mieszczonym na Pomniku Poległych 
Stoczniowców (Internetu jeszcze nie 
wynaleziono). Strajków też nie było, 
tylko nieuzasadnione przerwy w pracy 
itd. Jak mówi Woland u Bułhakowa: 
„[...] co to się u was dzieje? Czego byś 
nie tknął, tego nie ma”. To musiało 
wejść w krew wydawców polonijnych
dwutygodników; wiadomo – przy-
zwyczajenie jest drugą naturą czło-
wieka. Oto urządzają oni sobie jubile-
usze dwudziestolecia udając, że ich pa-
mięć nie sięga dwadzieścia lat wstecz, 
że nie pamiętają tego, iż u zarania były 
to zupełnie inne – merytorycznie, gra-
ficznie – pisma, ani tego, kiedy ich 
nazwiska zaczęły te gazety firmować. 
Taka jest klasa ludzi, których komu-
na skazała na tragiczną dożywotnią 
śmieszność.


