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 Dziś łatwo dostrzec, gdzie dla „praw-
dziwego” Polaka przebiega granica 
pomiędzy „polskością” a „antypolsko-
ścią”. „Antypolskie” jest wszystko, co 
intelektualne, refleksyjne, filozoficzne,
artystycznie wysokie – wszystko, co 
dla „prawdziwego” Polaka trudne do 
zrozumienia. „Antypolscy” są również
wszyscy, którzy są otwarci na świat, 
pozbawieni fobii, tolerancyjni, nowo-
cześni, żądni nauki, kariery itp. Do-
nald Tusk jest więc „antypolski”, bo 
awansował wysoko w europejskich 
strukturach i niesamowicie szybko 
nauczył się, tak jak zaledwie dwa lata 
temu obiecał, języka angielskiego. To 
musi niektórych bardzo kłuć w oczy, 
i wiadomo że kłuje.
 Co wobec tego jest dla „prawdziwe-
go” Polaka „polskością”, niech sobie
każdy sam wykombinuje.
  Od początku komuny po jej koniec 
i po dziś dzień Polak zasłaniał i zasła-
nia swoje niedostatki, podpierając się 
ludźmi wielkimi i od lat martwymi.
Kopernik, Kościuszko, Matejko, Mic-
kiewicz, Chopin… Wszyscy stupro-
centowi Polacy. Niechby ktoś zechciał
podważyć tę wiarę, do tej stuprocento-
wo czystej polskiej krwi dolać wiadro 
obcej. Z miejsca, automatycznie byłby 
anty-Polakiem.
 To był wielki paradoks, że komunizm 
niósł na swoich sztandarach hasło in-
ternacjonalizmu, krzewiąc jednocześ-
nie w narodzie nacjonalizm. Nie tak 
trudno jednak to wytłumaczyć. O ile 
„przyjaźń między narodami” była o-
bojętna, nic nie znacząc – o tyle po-
głębianie wiedzy o innych narodach i 
budzenie przez to rzeczywistej do nich 
sympatii, która byłaby odwzajemnia-
na, zawiązywanie osobistych kontak-
tów i przyjaźni zupełnie nie było ko-
munistom potrzebne. Bo po co by to 
na co. Mogłoby to prowadzić do nie-
bezpiecznych dla komuny związków, 
do międzynarodowej, ludzkiej solidar-
ności. Wtedy może zbrojne stłumienie
powstania węgierskiego 1956 r., rozje-
chanie czołgami praskiej wiosny by-
łyby trudniejsze. Kiedy wszyscy inni 
byli dla Polaka gorsi od niego, to co 
go obchodziły losy innych – jakichś 
tam pepików. Komuna wiedziała co 
robi, siejąc prostacki nacjonalizm. Na-
leży się zastanawiać nad tym jak łatwo
udała się antysemicka nagonka 1968 r. 
I dlaczego „Ida” jest dla „prawdziwe-
go” Polaka filmem antypolskim.

 Wydawało się, że po roku 1989, po 
otwarciu granic i wejściu do zjedno-
czonej Europy nacjonalizm zostanie 

przekreślony, Polak spotka się i oswoi 
z innością, nastąpi kulturowa fuzja. To 
była piękna wizja, do której przecież 
tęskniliśmy przez czterdzieści lat.
  Pamiętam jak w sierpniu 1980, bę-
dąc młodym idealistą, myślałem so-
bie: „Boże, jak ten ustrój runie, to ru-
nie z nim to całe chamstwo i mądrość 
nastanie”. 
 Dziś już nie ma wątpliwości, że po-
wojenna, gloryfikowana przez ponad
czterdzieści lat wsiowość nierozerwal-
nie zrosła się z narodem i nie mogą
jej zagrozić żadne tam pouczenia o 
demokracji. Europa nie może zmienić
patrzenia spode łba – Europa zagraża 
polskiej wsiowości. Trzeba więc po-
chodnie brać w garść i maszerować 
w zadymie w jej obronie „przed zbo-
czeniami”. Nie będzie nas pouczał 
Niemiec czy brukselczyk o europej-
skich wartościach, bo swoje wiemy.
A już na pewno nie będzie nam na-
rzucał obowiązku humanitaryzmu.
Przygnębiające jest to, że zaraza szo-
winizmu, nacjonalizmu, rasizmu do-
tyka ludzi młodych, nie znających ko-
muny. Duża – chce się mieć nadzieję, 
że większa – część młodych jest nor-
malna, wędruje po świecie i nie ma 
strachu przed innością. Ale cywiliza-

cyjni nieudacznicy, niechybnie skry-
wający jakieś kompleksy, może impo-
tencję, są głośniejsi, tworzą wygląda-
jące niebezpiecznie stado i drą gębę, 
więc półinteligencja im się przypo-
chlebia, bo się ich boi. Inni im klasz-
czą, bo im się wydaje, że nacjonalizm, 
szowinizm, rasizm to patriotyzm.

 Maszerują więc ONR-owcy przeciw-
ko „zboczeniom” (których się nie po-
piera, bo – wiadomo – „tu jest Polska, 
nie Bruksela”). Na czele fobii są homo-
fobia i islamofobia.
  Polska islamofobia polega na tym, 
że nie ma na świecie takiej siły, która 

mogłaby wzbudzić w Polaku współ-
czucie dla ludzi uciekających z wiel-
kiego miasta, zamienionego rosyjski-
mi bombami w ruiny. To jest napraw-
dę fenomen, ta nienawiść do ludzi nie-
szczęśliwych. Polska nienawiść po-
wszechna. Widzę na Facebooku ko-
mentarze osób niekonieczni mi zna-

nych, ale – jak można się domyślać 
– absolwentów wyższych uczelni, po-
wtarzające brednie o grożącym Polsce 
wprowadzeniu szariatu, o muzułmań-
skich osiedlach, o burzeniu kościołów i 
stawianiu meczetów. Włos się jeży od 
tego bezmiaru głupoty. To coś takie-

go jak bezinteresowny antysemityzm, 
oparty na przekazach, że Żydzi przez 
24 godziny na dobę oddają się myśle-
niu o tym, jak by tu zaszkodzić Polsce. 
Ale jeśli powiedzieć Polakowi, że jest 
rasistą – albo, parafrazując pewną wy-
powiedź, że wrogość do obcych wy-
ssał z mlekiem matki – to strasznie się 
oburzy. Polak nie jest rasistą, ale…
  To jest niesamowite. Papież Franci-
szek mówi bardzo zdecydowanie o 
„potrzebie gotowości do przyjęcia lu-
dzi uciekających od wojen i głodu”, 
o obowiązku chrześcijanina, o istocie 
chrześcijaństwa, przypomina słowa 
Ewangelii – a Polak-katolik w to nie
wierzy. Nie wierzy, że można współ-
czuć ciapatym. Wierzy, że jak wpuś-
cisz uchodźcę do Polski, to cię zabije. 
Papież albo udaje współczucie, albo 
jest masonem – mówi Polak-katolik, 
wyznawca swojskiego katolicyzmu 
narodowego. 

  Kanada przyjęła tysiące muzułmań-
skich uchodźców. Dowód tego widzę 
każdego dnia – w moim sąsiedztwie 
pojawiło się jakoś tak rok temu dużo, 
naprawdę dużo muzułmańskich ro-
dzin, trochę pojedynczych młodych
osób, które niedługo rodziny założą,
na razie umawiają się na randki. La-
tem kobiety w burkini brodziły w płyt-

kiej wodzie Trout Lake, grały w parku
z dziećmi w badmintona albo ganiały 
się z nimi wybuchając śmiechem. Te-
raz, w porze chłodów, spacerują wo-
kół jeziora z rodzinami lub z przyja-
ciółmi. Dużo kobiet w hidżabie prowa-
dzi przed sobą dziecięcy wózek, stoi 
z wózkiem na przystanku autobuso-
wym. Starsze muzułmanki ubrane są 
bardzo tradycyjnie – czarne suknie 
sięgają im do kostek – młode, w chu-
stach,  o różnym kolorze twarzy, ubie-
rają się bardzo gustownie, luźno, z du-
żym smakiem w doborze barw; często
w dżinsach i kolorowych butach spor-
towych.
Mężczyźni mało się różnią od innych 
mężczyzn. Nikt nie zwraca na nich 
uwagi. Normalność. Każdy jest tu nor-
malny.
  W Vancouver 99,9% procent ludzi 
jest normalnych. All the people liv-
ing life in peace… Ta procentowa 
resztówka należy niestety do nacji na 
której mi zależy – chciałbym, żeby by-
ła mądra i piękna. 
  Powiedział Ronald Reagan słowa, 
nad którymi każdy „prawdziwy” Po-
lak powinien mocno się zastanowić: 
In America, our origins matter less 
than our destination, and that is what 
democracy is all about. To zresztą jest 
myśl, która zadecydowała o tym, że 
– nie planując tego wcześniej – zosta-
łem na tym kontynencie. I jestem prze-
konany, że o ile chłopcy narodowcy 
w Polsce niechybnie, jeśli aktualny
trend w polityce światowej będzie się
rozwijał (brakuje już tylko wygranej 
w wyborach Marine Le Pen), ściągną 
na Polskę, razem z prawymi i spra-
wiedliwymi, nieszczęście, prowadząc 
do jej izolacji – o tyle polski nacjona-
lizm w Kanadzie jest zwyczajnie bez-
granicznie głupi. Jeśli już, to sensow-
niejszy byłby powrót do Polski. 
 Jeśli nienawidzisz „islamistów”, czu-
czujesz głęboką niechęć do Chińczy-
ków, masz problem z Hindusami i
wszystkimi innymi „obcymi”, to bez-
względnie powinieneś wrócić do Pol-
ski. Wszak minister Waszczykowski 
obiecał, że rząd będzie wspierał takie 
powroty.

  Kto opuścił tekst na stronie 6, a stać
go na jego przeczytanie, powinien na
stronę 6 wrócić.


