
4   nr 224 - STYCZEŃ 2016

  Wielka liczba ludzi w Polsce ma pre-
tensje do Polonii, głównie amerykań-
skiej, o to jak głosowała w polskich 
wyborach parlamentarnych. Pretensje 
te bardzo często wyrażają się w formie 
drwiny, np. wzywając Polonusów do 
powrotu do Kraju, co zrobić powinni, 
jako że spełniły się ich marzenia o Pol-
sce rządzonej przez ich ukochaną par-
tię.
  Rzecz jasna, to wezwanie nigdy się 
nie spełni, przede wszystkim dlatego, 
że biorącym udział w wyborach Po-
lakom w Ameryce Północnej w naj-
mniejszym nawet stopniu nie chodzi-
ło o to, żeby w Polsce było pięknie, 
czego nieemigracyjni rodacy zdają się 
zupełnie nie rozumieć. Przynajmniej 
osiemdziesiąt pięć procent polskich 
imigrantów w USA z ostatniego trzy-
dziestolecia i pewnie z połowa Pola-
ków w Kanadzie nie ma żadnego in-
teresu w tym, żeby w Polsce żyło się 
dobrze. Przeciwnie, im większy będzie
tam burdel, tym dla nich lepiej – gdyż 
dzięki temu ich podłe życie tutaj znaj-
duje uzasadnienie. Są to ludzie, którzy 
swoją emigracją wyrządzili sobie wiel-
ką krzywdę, nigdy nie będąc w stanie
zaaklimatyzować się w na zawsze ob-
cym dla nich kraju. 
   Drugą przyczyną jednomyślnego 
głosowania polskich imigrantów (tych 
legalnych i tych pracujących na czar-
no), która łączy się ze wspomnianym 
wyżej poczuciem obcości, jest potrze-
ba pozoru uczestnictwa w polskim ży-

ciu politycznym, stanowiąca antido-
tum na ich codzienne trudy, stresy 
i kompleksy. Bycie „prawdziwym Po-
lakiem” to z samej nazwy bycie kimś, 
a bycie kimś – kimkolwiek – jest o nie-
bo lepsze niż bycie nikim w tworzącej 
nieustannie strachy codzienności.
  Potrzeba uczestnictwa może się speł-
nić jedynie w określonych warunkach. 
Bardzo dobre ku temu warunki two-
rzyła komuna za czasów „Solidarnoś-
ci”. W Chicago lat 80. co niedzielę 
pod polskimi kościołami walczono 
o wolną Polskę, tłumnie i z flagami. 
W warunkach amerykańskiej wolności 
można było walczyć z komuną do wo-
li i bezpiecznie, co poza poczuciem 
wspólnoty tłumaczyło również cier-
pienia, wynikające z życia w sąsiedz-
twie Murzynów, nie dorastających Po-
lakowi do pięt „meksyków” i ogólnie
„głupich amerykańców”. Coniedziel-
na walka o wolną Polskę spełniała 
w istocie tę samą rolę, co wódka po ro-
bocie „na sprzątaniu” lub „na kontrak-
torce” w dni powszednie – pozwalała
zapomnieć o obcej Ameryce i doda-
wała pewności siebie.
  I nagle ta pomocna dla polskich imi-
grantów sytuacja się skończyła – ko-
muna padła. Nastąpiła konsternacja, 
chodzenie w niedzielę do polskiego
kościoła z biało-czerwoną flagą straci-
ło sens. Dla wspomnianych wcześniej 
osiemdziesięciu pięciu procent Pola-
ków w USA było to nie do zniesienia,
z ich życia zniknęło coś bardzo dla 

mówił Zbigniew Brzeziński:
  „Gra polityczna w Polsce stała się 
nieodpowiedzialna [...] Właściwie wy-
gląda na to, że zmierza do podważenia 
fundamentów i szacunku dla państwa, 
Polski i polskiej demokracji. [...] Te 
ciągłe nieodpowiedzialne bzdury o ja-
kimś zamachu smoleńskim, bez wska-
zania, kto jest za ten zamach odpo-
wiedzialny, ale sugerując, że to jest 
prawdopodobnie rząd polski, a może 
i sowieci, może i razem. To jest coś 
tak wstrętnego i szkodliwego […] To 
jest strasznie wredna robota robiona 
widocznie przez parę osób cierpiących 
na jakieś psychologiczne trudności, 
które, być może, z punktu widzenia 
ludzkiego są zrozumiałe, ale dla któ-
rych nie ma miejscu w życiu politycz-
nym.”
   Teorie spiskowe, ta wredna robota, 
potrzebne są polonijnym prawdziwym 
Polakom, a w rzeczy samej są dla nich
absolutnie niezbędne do znalezienia ja-
kiejś namiastki sensu życia w obcym
kraju – życia, na które, jak to powie-
działem wcześniej, sami się skazali – 
bowiem świadomość bezsensowności 
istnienia to rzecz straszna, więc nawet 
jeśli jest to życie w wysokim stopniu 
bezsensowne, jeśli jest w istocie takim 
przypadkowym pojawieniem się na
świecie i trwaniem, to trzeba za wszel-
ką cenę wbić sobie do łba, na tyle moc-
no, żeby prawie w to uwierzyć, jakiś 
sens tego trwania. Wiara w zamach, 
w istnienie agentury w nielubianych 
strukturach politycznych pozwala na 
tworzenie fanklubów „Gazety Pol-
skiej” czy radia Ojca Dyrektora. A to 
dużo; można dzięki temu spotykać się 
co jakiś czas w grupie osób cierpią-
cych na takie same psychologiczne 
trudności. Sprawność fizyczna może
natomiast przy tym zyskać, gdy przed-
wyborcze agitowanie na rzecz jedynie 

słusznej partii łączy się np. z kolporta-
żem ulotek w polskich sklepach. No i 
wreszcie kulminacja, dzień odświętny, 
głosowanie-szczytowanie. 
  Jednak mimo tych wszystkich ko-
rzyści – spotkań w fanklubach, aktyw-
nej agitacji, uczestnictwa w polskich
wyborach – jest to wciąż tylko smut-
ne trwanie w straszliwie obcym kraju, 
wywołujące nieustannie stresy i nasi-
lające kompleksy. Trwanie, czyli brak 
rozwoju. Mam też mocne podstawy, 
aby sądzić, że to nieszczeście jest silnie 
związane ze stanem zdrowia seksual-
nego. Chodzi o dążenie do zrekompen-
sowania w jakiś sposób (zamiast wizy-
ty u lekarza) dysfunkcji seksualnych.
 Nie oburzajcie się więc, drodzy roda-
cy w Kraju, na Polonię, że głosowała 
tak jak głosowała. Powinniście raczej 
oburzać się na siebie, jako naród w ca-
łości, za wynik wyborów, który post 
factum zaczął budzić wśród was coraz 
większe wątpliwości. Bo głosująca Po-
lonia miała przynajmniej – i ma przy 
każdych polskich wyborach – uzasa-
dniony, jasny powód, żeby głosować 
tak a nie inaczej. Stawką jest zawsze 
subiektywne poczucie sensu imigra-
cyjnego życia. Polska jest jedynie pre-
tekstem, podobnie jak przy różnych
innych uniesieniach polskości. Emi-
gracyjny prawdziwy Polak potrzebuje
takiej Polski, o którą mógłby walczyć,
nieustannie, co przynosi mu temporal-
ną poprawę samopoczucia, chwilową 
ulgę, wrażenie, że jest „kimś”.
  A do kraju ojców Polonia nie wróci, 
nawet jeśli można by na tym zarobić 
500 złotych za dziecko, co na podrzu-
canych do polskich sklepów ulotkach 
agitacyjnych było argumentem nr 1, 
przemawiającym za głosowaniem na 
ukochaną partię, jak i dowodzącym 
poziomu umysłowego polonijnych 
prawdziwych Polaków.

Nie wińcie Polonii, rodacy w Kraju
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nich ważnego. Koniecznie należało 
coś z tym zrobić. I zrobiono.
  W lutym 1992 r., będąc już od kilku 
miesięcy mieszkańcem Vancouver, 
zatęskniłem za Chicago i poleciałem 
tam na jakiś czas. Minęły zaledwie 
cztery miesiące od demokratycznych, 
w pełni wolnych wyborów w Polsce. 
W sklepie na Jackowie zobaczyłem 
polonijny „Dziennik Chicagowski” 
z wielkim tytułem na pierwszej stro-
nie: „Wałęsa długoletnim agentem 
bezpieki”. Zaczęło się. To była zapo-
wiedź tego, co miało nadejść i trwać 
po dziś dzień i niewątpliwie jutro i za 
rok, i długo jeszcze, łącznie z wyni-
kiem głosowania w polskich wybo-
rach parlamentarnych. Notabene dwa 
i pół roku wcześniej byłem na Daley 
Plaza w centrum Chicago, w wiwatu-
jącym na cześć przemawiającego Wa-
łęsy tłumie Polaków.
 Warunkiem uczestnictwa w polskim 
życiu politycznym jest dla polskiej 
emigracji nienormalność tego życia. 
Kiedy jest w miarę normalnie, w mia-
rę spokojnie, rząd za bardzo nie miesza 
się w sprawy obywateli – to w czym, 
w jaki sposób polonijni prawdziwi 
Polacy mogą demonstrować swoje 
uczestnictwo? Występując w obronie 
środowiska naturalnego? Domagając 
się praw dla gejów? Prawdziwy Polak 
za nic w świecie nie będzie żądał praw 
dla gejów, tak jak nie będzie wzywał 
do ograniczenia emisji gazów cieplar-
nianych czy światopoglądowej neu-
tralności państwa.
  Kiedy więc jest  w miarę normalnie, 
to w imię potrzeby uczestnictwa trze-
ba wymyślić coś, żeby było nienormal-
nie. W wyniku tego zrobiono z Wałęsy 
agenta Bolka, z Donalda Tuska agenta
enerdowskiej służby bezpieczeństwa 
(Stasi), a przede wszystkim, od 2010 
roku, zaczęto sobie wmawiać „zamach
smoleński”, w którym maczał palce 
polski rząd. Większą nienormalność 
trudno sobie wyobrazić. Po pierwsze, 
nie ma drugiego takiego kraju, w któ-
rym z szanowanych na świecie przed-
stawicieli narodu – zamiast radości 
i dumy z ich osiągnięć, np. z tego, że 
Polak został przewodniczącym Rady
Europejskiej – robiono by szuje, wro-
gów, zdrajców. Po drugie, „zamach 
smoleński”, o czym parę lat temu tak
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„Tusk ty baranie, dostaniesz od PiS-u lanie”

Sławomir Mrożek

 Oprócz hasła „Unio, ręce precz od Polski”, transparenty protestujących 17 stycz-
nia w Nowym Jorku przedstawicieli Polonii wzywały Niemcy „szacunku dla 
polskiej demokracji” i głosiły przekonanie, że „demokracja w Polsce jest w do-
skonałym stanie”.

 Polonusi deklarowali poparcie dla polskiego rządu i prezydenta Andrzeja Dudy, 
wznosząc okrzyki „Tusk ty baranie, dostaniesz od PiS-u lanie!”.


