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   No więc tak… Mamy już za sobą 
międzynarodowe, przyozdobione 
muzyką fajerwerki, Celebration of 
Light, nad English Bay. Pierwszy 
dzień pokazu sztucznych ogni przez 
pirotechników z Holandii zgroma-
dził, według CBC, 200-300 tysięcy 
ludzi, policja nasączyła ziemię około 
200 butelkami zakazanego podczas 
imprezy alkoholu i otrzymała kilka
zgłoszeń o zgubionych przez rodzi-
ców dzieciach.
  A dla mnie te fontanny światła nad 
zatoką są zawsze przeczuciem końca 
lata – przypomnieniem, że panta rhei. 
Dlaczego tak jest? Nie umiałbym 
tego dokładnie wyjaśnić; to był taki 
moment, mgnienie oka, myśl wiele 
lat temu na West Endzie, odbita od 
dźwięku i poświaty strzelających w 
niebo rac. I rzecz nie w tym, że jakoś 
nadzwyczajnie lubię lato – bo lubię 
lato niespecjalnie.
  Zapowiedzią jesieni będą doroczne 
Dożynki w Zgodzie (patrz str. 7), 
połączone ze świętowaniem 90-lecia 
tej organizacja, w związku z czym 
fragment napisanej przeze mnie kil-
kanaście lat temu historii Polskiego 
Towarzystwa Zgoda. Przy tej okazji 
przypomniałem sobie, że w tym roku 
przypada też 50 rocznica skreślenia 
z listy członków Zgody pana B. Lisz-
kowskiego, o którym wiem tyle, że 
napisał i wydał za własne pieniądze 
„Kronikę Zgody do roku 1966”. I za 
to go ze Zgody wyrzucono. Po prostu 
inny członek tej organizacji, pan M., 
który przejrzał dzieło pana Liszkow-
skiego i zauważył, że bardzo mało 
pisze się tam o nim, postawił na ze-
braniu wniosek o ukaranie autora 
książki, która – jego zdaniem – zosta-
ła źle napisana. za czym zagłosowa-
no jednomyślnie, chociaż nikt poza 
panem M. książki na oczy nie wi-
dział. I tak pan Liszkowski przestał 
być członkiem czterdziestoletniej 
wówczas organizacji. Pisanie w śro-
dowisku polonijnym to bardzo ryzy-
kowne zajęcie.
  Wydaje się, że każdemu to zdarze-
nie sprzed 50 lat powinno dać do 
myślenia, ale… Mniejsza o to.
  Również – ale to już z innej becz-
ki – 50 lat temu zginął nowojorski 
poeta Frank O’Hara, któremu też 
poświęcam w tym numerze trochę 
miejsca, a wcześniej poświęciłem 
ładnych parę dni słonecznych, co 
było wspaniałym oderwaniem od 
pospolitości.
  Numer do poczytania na plaży...
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  Myślę, że nietrudno zauważyć moją 
niechęć do wielkiej polityki, do komen-
towania na tych łamach światowych
wydarzeń politycznych. Od czasu do 
czasu wyrażę swoją opinię, zwykle 
w sposób pośredni, o polityce Kanady 
(np. pisząc z sympatią o kanadyjskim 
premierze); czasem w którymś tek-
ście z Polski znajdzie się jakaś uwaga 
o sprawach związanych z polską po-
lityką – jednym słowem, polityki 
w „Aha!” tyle, co kot napłakał.
   Nie znaczy to jednak, że polityka 
zupełnie mnie nie interesuje. Wiele 
osób może być zdziwionych, jeśli po-
wiem, że każdego dnia oglądam po 
kilka wydań wiadomości BBC, CNN,
CBC – także dyskusji politycznych, 
wywiadów (jak Hard Talk na BBC) 
itp. – codziennie sprawdzam w Inter-
necie doniesienia światowych mediów, 
czytam lokalne dzienniki. To trwająca 
od lat rutyna. I mimo że generalnie 
dość nisko oceniam polityków (Nie 
wierzę politykom), to przecież mam
swoje sympatię, a już na pewno – zde-
cydowane antypatie.
  Oglądałem więc w drugiej połowie 
lipca, prawie w całości, z niezrozu-
miałym dla mnie samego zacięciem, 
obie amerykańskie konwencje: naj-
pierw Republikanów, a od poniedział-
ku do czwartku następnego tygodnia 
– Demokratów. Podczas pierwszej 
byłem przerażony…
  Byłem przerażony nie tyle zatwier-
dzonym przez Republikanów kandy-
datem na prezydenta, jego demagogią 
– co męczącą myślą, jak łatwo jest ma-
nipulować ludźmi, zwłaszcza ludźmi
odpowiednio przestraszonymi, którzy 
chcą ratować się wiarą w męża opatrz-
nościowego.
  Widziałem w jednej z amerykań-
skich gazet rysunkowy dowcip, na któ-
rym Donald Trump wykrzykuje po-
wtarzane przez siebie hasło „I’ll make 
America great again!”, na co ktoś z tłu-
mu pyta, czy mógłby być bardziej spe-
cyficzny. Trump na rysunku odpo-
wiada: „I’ll make America very, very 
great…”
  To jest dla mnie najlepsza, dotycząca 
amerykańskiej kampanii wyborczej 
satyra, jaką dotąd widziałem – dorów-
nująca umiejętnością obserwacji, cel-
nością, rysunkom Andrzeja Mleczki. 
Bo tak właśnie brzmią wypowiedzi 
republikańskiego kandydata na prezy-
denta. To co mówi o swojej rywalce 
w wyborach, ma niezmiennie tę samą 
formę: „She is a disaster…”, „She lies, 
she is a liar, she is telling lies…”, „She 
will be a very bad president.” I tak 
w koło Macieju. Język Trumpa jest 
wręcz na miarę jednej kobiety z Surrey 
(czytelnicy spoza Vancouver niech się 
domyślają) – szczera nienawiść, zero 
argumentów i myślowa pustka.
   Wspomniałem o manipulowaniu 
ludźmi przestraszonymi… Po aktach 
barbarzyństwa we Francji, w Niem-
czech, w studio BBC zasiedli amery-
kańscy znawcy terroryzmu – były dyp-
lomata i profesor uniwersytetu. Naj-
ważniejszym przesłaniem tej rozmo-
wy była sprawa, która dla każdego po-
winna być jasna – odpowiedź na py-
tanie, jaki jest cel nasilających się ata-
ków terrorystycznych, które pospiesz-
nie przypisuje sobie ISIS? Jakie na 
przykład korzyści ma ISIS z bestial-
skiego zamordowania osiemdziesię-
cioparoletniego księdza…?

  Kiedy amerykański aktor i satyryk 
Stephen Colbert – najpierw podczas 
konwencji Republikanów, a potem 
Demokratów – stroił sobie w swoim 
The Late Show żarty z nadchodzących 
wyborów prezydenckich, mówiąc, że 
Ameryka stoi przed wyborem mniej-
szego zła, z boku ekranu ukazywał 
się napis How to obtain a Canadian 
citizenship (Jak uzyskać kanadyjskie 
obywatelstwo), co nie jest takim do 
końca żartem, jako że znani Amery-

kanie – jak Whoopi Goldberg, Al 
Sharpton czy Rosie O’Donnell – już 
wcześniej zapowiedzieli opuszczenie 
USA w wypadku, gdyby prezydentem 
został – używając określenia Samuela 
L. Jacksona – that motherf…
  Jeśli domyślać się powodów, dla któ-
rych – gdyby listopadowe wybory wy-
grał that motherf… – Kanada jest ra-
tunkiem dla wielu przyjaznych światu 
Amerykanów, to trzeba zauważyć, że 
premier Justin Trudeau robi co może, 

aby te powody swoim postępowa-
niem potwierdzić. Niedawno witał 
osobiście, obdarowując dzieci misia-
mi i odzieżą, uchodźców syryjskich 
– a teraz, w niedzielę, 31 lipca, jako 
pierwszy kanadyjski premier, razem 
z żoną i trójką dzieci, wziął udział 
w Pride Parade w Vancouver, groma-
dzącej każdego roku tysiące uczest-
ników i z pół miliona widzów, którzy 
w tym roku wznosili transparenty z na-
pisem „You are loved”.

   W drodze do Polski, w samolocie,
papież Franciszek powiedział towa-
rzyszącym mu w podróży dziennika-
rzom, że świat jest w stanie wojny – że 
trwa, jak wyjaśnił, wojna interesów, 
wojna o pieniądze, o zasoby naturalne, 
panowanie nad narodami. I dodał: 
„- Nie mówię o wojnie religijnej. To 
oni chcą, żeby to była wojna religij-
na”.
  ISIS prowadzi wojnę z Zachodem i 
z państwami, których rządy sprzymie-
rzone są Zachodem. Kilka miesięcy 
temu BBC pokazała krótki film o sta-
nie uzbrojenia ISIS – o tym, że nowo-
czesne uzbrojenie tzw. Państwa Islam-
skiego jest mitem. Widać było na nim 
m.in. bojowników starających się na-
prawić swoje rozpadające się kałasz-
nikowy. 
   Dwa lata temu szacowano (dane 
z Wikipedii), że ugrupowanie liczy 
80 tysięcy bojowników – 50 tysięcy 
w Syrii i 30 tysięcy w Iraku. Ale i bez 
tych danych, i bez pokazanego przez 
BBC filmu, widać jasno, że siłą ISIS 
jest to, że lubi „okopywać się” w zdo-
bytych miastach – jak Ar-Rakka w  
Syrii czy Mosul w Iraku – gdzie chro-
ni się za ludzką tarczą, oraz sianie za-
mętu i grozy przez zamachowców-
-samobójców. Żeby prowadzić tę woj-
nę, ISIS potrzebuje pieniędzy i mięsa
armatniego. Pierwsze płyną z nafty 
– bogate zasoby drugiego znajdują się 
na Zachodzie, gdzie żyją miliony mu-
zułmanów (w Kanadzie to druga co 
do wielkości religia). Dla pozyskania 
tam „żołnierzy” ISIS potrzebuje ideo-
logii i wzniecenia nienawiści do Za-
chodu w mieszkających w zachodnich 
państwach muzułmanach.
  Akty terroru mają na celu wywoła-

nie nerwowej, nieprzemyślanej reak-
cji (overreaction) rządów zachodnich 
państw, naciskanych przez własnych 
obywateli, mających dość uzasadnia-
nego islamem barbarzyństwa, gniew-
nych i przestraszonych. „To oni chcą, 
żeby to była wojna religijna” – mówi 
papież Franciszek. O to właśnie cho-
dzi; o wywołanie ostrych działań Za-
chodu, skierowanych nie przeciwko 
terrorystom, nie przeciwko morder-
com, nie przeciwko barbarzyńcom 
– ale, jak chce ISIS, przeciwko całej 
religii. Kiedy miliony muzułmanów 
poczują się obywatelami drugiej kate-
gorii, łatwo przewidzieć ich uczucia do 
państwa, w którym żyją, które jest ich 
państwem. 
  Donald Trump chce zakazać muzuł-
manom wstępu do USA. Trump jest 
na rękę ISIS, jest ich sprzymierzeń-
cem w osiągnięciu celu.
  Donald Trump chce zrewidować 
udział USA w NATO – chce, żeby 
państwa (takie jak np. Polska) płaciły 
za amerykańską ochronę. Trump jest 
na rękę Putinowi z powodów oczywi-
stych. Także dlatego, że gotowy jest 
zrobić w Ameryce taki bałagan, że nikt 
nie będzie miał głowy zajmować się 
zajęciem przez Putina dalekiej Ukrai-
ny czy Polski. Na zwołanej przez sie-
bie konferencji prasowej na Florydzie, 
27 lipca, Trump wezwał Rosję do zdo-
bycia emaili wykradzionych przez ha-
kerów z komputera byłej sekretarz sta-
nu… Nazajutrz – kiedy nawet część 
Republikanów uznała, że to za wiele 
– zaczął się wycofywać, twierdząc, że 
ten apel do Rosji („Russia, if you’re 
listening…”) to był taki żart. I jeszcze 
te miny, te gesty, ten uniesiony palec 
wskazujący…
  Trump kandyduje na prezydenta 
USA – najwyższego dowódcę armii, 
który będzie miał pod ręką guzik ato-
mowy, który dla Trumpa byłby bardzo 
pomocny w spełnieniu jednej z jego 

obietnic wyborczych – że szybko wy-
kończy ISIS – szczególnie, że życie 
muzułmanów, których dużo na Blis-
kim Wschodzie, nie jest raczej dla nie-
go ważne.
  Na konwencji Republikanów powie-
dział też, że sam jeden zdolny jest za-
prowadzić prawo i porządek. Bernie
Sanders skomentował to na Twitterze
pytaniem: czy ten człowiek ubiega się 
o urząd prezydenta, czy dyktatora?
  O tym i o innych jeszcze sprawach 
(jak np. o kombinacjach Trumpa-biz-
nesmana) mówiono w wystąpieniach 
na konwencji Demokratów. Podczas 
jej trwania stale narzucało mi się po- 
równanie z wcześniejszą konwencją 
Republikanów. 
  Różnica klasy była ogromna. W pa-
mięć zapadło wystąpienie ojca zabite-
go w Iraku amerykańskiego żołnie-
rza, muzułmanina – wypowiedziana 
z emocją, skierowana do Donalda 
Trumpa zachęta, żeby przeczytał kon-
stytucję USA i wybrał się na Cmen-
tarz Narodowy w Arlington, gdzie zo-
baczy groby amerykańskich żołnierzy 
wszystkich narodowości i religii.
  Ale wszystkich mówców przyćmili 
państwo Obamowie, a już na pewno 
Michelle Obama. Dobrze się słucha 
mądrych ludzi i na nich patrzy.
  Co nie znaczy, że pozostali mówcy 
– generałowie i cywile, Meryl Streep 
i legenda koszykówki Kareem Abdul-
-Jabbar – byli słabi. Byli nie najgorsi. 
Słaby wydał mi się proponowany na 
wiceprezydenta Tim Kaine – taki mó-
wiący płynnie po hiszpańsku facet bez 
życia.
 A sama Hillary Clinton? Hillary Clin- 
ton jest ok. Rozumiem zastrzeżenia, 
jakie mają wobec niej mają zwolenni-
cy Bernie Sandersa. Hillary Clinton to 
dla nich – i obiektywnie – establish-
ment. Wiadomo jednak, czym koń-
czy się czasem głosowanie przeciwko 
ośmiorniczkom.

ANDRZEJ JAR

Cóż tam, panie, w Ameryce?

A tymczasem w Kanadzie...


