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Od Redakcji

From the Editors

Grudzień nieodłącznie kojarzy się z symboliką Świąt
Bożego Narodzenia. Oczekujemy radosnego odrodzenia i
odnowy, które w skomercjalizowanym świecie często
utożsamiane są z pięknem świątecznych dekoracji i
znajdowanych pod choinką prezentów. W duchu tej
tradycji warto sięgnąć po książki - poniżej polecamy Listy
na wyczerpanym papierze Agnieszki Osieckiej i
Jeremiego Przybory, książkę kucharską autorstwa Anne
Applebaum, najnowsze wydanie biografii Józefa
Piłsudskiego. Bo jak przekonuje nas Ola Zajackowski,
mimo powszechnej elektronizacji jednak nadal czytamy.
Dobrym pomysłem na prezent jest także wspólna
wyprawa do teatru, szczególnie do Krakowa (o
krakowskim festiwalu teatralnym pisze dla nas Jan
Różycki), choć nie tylko.

December of course means Christmas with all its
symbols. We eagerly expect to be renewed and
revitalized. In our commercialized times the focus is
mainly on beautiful holiday decorations and gifts. In
the spirit of this tradition it is wise to select some
books. We recommend Agnieszka Osiecka’s and
Jeremi Przybora’s
Letters and Songs; Anne
Applebaum’s Polish cookbook; Unvanquished, the
latest biography of Józef Piłsudski. Because, according
to Ola Zajackowski, in spite of being swept up by
technology, we are still reading. Another great idea for
a gift is an excursion to the theater, especially to
Kraków—Jan Różycki writes for us about the Kraków
theater festival.

Odnowa to także otwarcie się na nowe doświadczenia,
inny sposób myślenia, zrewidowanie utartych
stereotypów. Okazji do takowych dała nam wystawiona
niedawno w Waszyngtonie sztuka Tadeusza Słobodzianka
Nasza klasa, o której pisze Maria Koziebrodzka. Temat
sztuki już od kilku lat budzi w Polsce kontrowersje i
zapewne jeszcze przez wiele następnych pozostanie

To be renewed also means to be open to new
experiences, new ways of thinking, re-examining
stereotypes. A play recently shown in Washington,
Nasza klasa (Our class) by Tadeusz Słobodzianek
(reviewed by Maria Koziebrodzka) gave the audience
an opportunity to do just that. The subject, a horrific
historical event, has been controversial in Poland for
several years and will undoubtedly continue to be

Wiadomości z Biblioteki redaguje zespół: Iza Rutkowska (kierownik zespołu), Jerzy Kozłowski, Monika Mieroszewska oraz Iza Chmielewska.
Wszelkie prace związane z funkcjonowaniem Biblioteki oraz wydawaniem i dystrybucją Wiadomości wykonywane są społecznie.
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żywy. Zachęcamy do lektury i refleksji w duchu
wartości, które staramy się promować przyznając
N a gr od ę i m. T a d eus za W al endow sk i eg o ,
współzałożyciela Biblioteki. Tegorocznym laureatem
Nagrody jest profesor Mieczysław Biskupski, któremu
bardzo gorąco gratulujemy.
Od wielu lat Biblioteka i biuletyn współpracują z Polską
Szkołą w Waszyngtonie, której uczniowie mamy nadzieję
przejmą kiedyś tradycje Biblioteki i jej prowadzenie.
Tym razem publikujemy na naszych łamach dwa eseje
napisane przez absolwentów Szkoły starających się o
przyjęcie na studia. To ciekawe jak bardzo to, co robimy
dla naszej społeczności znajduje odzwierciedlenie w tym,
kim stają się nasze dzieci.

discussed. We encourage you to read and reflect about
the values we try to promote in the spirit of the Tadeusz
Walendowski Award. Walendowski was co-founder of
our Library. Professor Mieczysław Biskupski is this
year’s laureate. We offer him our congratulations!
For many years The Polish Library and this newsletter
have been cooperating with the Polish School in
Washington. We hope the students will eventually take
over the running of our Library. We include two essays
written by the alumni of the School when applying for
college admission. It is interesting to observe to what
extent the involvement of parents in our community
influences the aspirations of their children.
As always, we encourage you to read the newsletter and
visit our Library.

Zapraszamy do lektury i do Biblioteki.

Spotkania: Rozmowa z Dorotą Ponikiewską, autorką i reżyserką
Iza Chmielewska (IC): W listopadzie tego roku
otrzymałaś Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta RP za
szerzenie polskiej kultury w Waszyngtonie. Ogromne
gratulacje! Jakie masz w związku z tym wyróżnieniem
odczucia?
Dorota Ponikiewska (DP):
To
bardzo
piękne
odznaczenie i jestem bardzo
dumna, że je otrzymałam.
Ale najbardziej cieszy mnie
fakt, że praca społeczna
dz ia ła czy p ol o n ij n yc h
zaczyna być dostrzegana
zarówno tutaj jak i w Polsce.
Takie odznaczenie jest
wyróżnieniem, ale dla mnie,
osoby, która od lat z wielkim zaangażowaniem i
poświeceniem oddaje się pracy społecznej, nie
zdobywanie odznaczeń i zbieranie pochwał jest
najważniejsze. Najważniejsze to robienie czegoś w
dobrej sprawie, to rozpowszechnianie kultury polskiej i
budowanie wspólnoty. Musimy zawsze pamiętać, że
jesteśmy Polakami. Nie wolno nam ani o tym zapomnieć
ani się tego wstydzić.
IC: A dalsze perspektywy? Jak najlepiej pielęgnować i
promować polską kulturę w Waszyngtonie?
DP: Pomysłów mam bardzo wiele, czasu trochę mniej.
W marcu/kwietniu 2013 roku planujemy wystawić Brata
naszego Boga - sztukę, którą napisał Karol Wojtyła. Aby
przystosować ten dramat do naszych warunków
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scenicznych, musiałam przearanżować wiele scen, ale
wynik może być jedyny w swoim rodzaju! W dalszych
planach są jeszcze jedno lub dwa krótkie przedstawienia,
które planuję przygotować z uczniami szkoły polskiej.
IC: Twoim zdaniem, jaką rolę ma do spełnienia
Biblioteka?
DP: Bardzo ważną. Myślę, że przez ponad 20 lat
Biblioteka jest swoistym centrum kulturalnym dla naszej
Polonii. Siedem lat temu zostałam przez Was zaproszona
do współpracy i od lat ta współpraca owocuje!
IC: Już od kilku lat z grupą lokalnych artystów
przygotowujesz niezmiennie wzruszające Biblioteczne
Kolędy. Słynny stał się już także Twój teatr, z którym
wystawiłaś dwie klasyczne sztuki i kilka własnych
inscenizacji. Jak byś opisała współpracę z artystami i
twórczość, która się z tego rodzi?
DP: Jesteśmy bardzo ciekawą grupą. Od lat współpracują
ze mną dwaj profesjonalni aktorzy – Waldek Izdebski i
Wiesław Małachowski. O ich talentach czy zdolnościach
teatralnych nie muszę przekonywać żadnego z naszych
czytelników. Dla naszej trupy to nie tylko odtwórcy
głównych ról, ale także nauczyciele, doradcy,
pomocnicy. Przypadkowo odkryliśmy cudowny talent w
Mirku Podlochu, który rok temu wykreował dla nas
postać Blatta w Dniu Gniewu. Kolejnym talentem okazał
sie Jarek Trocki w roli Ojca Przeora. Są w naszej grupie
Amerykanie, uczniowie z mojej klasy polskiego. Na
pewno wielu czytelników pamięta Mariona Raczka i
Lindę Scofield ze sztuki Jeszcze jedna Wigilia. Jesteśmy
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dość spójną grupą. Zbieramy fundusze na potrzeby
naszego teatru, na wiosnę kupiliśmy zestaw
profesjonalnych świateł, teraz przymierzamy się do
kupna nagłośnienia. Zarabiamy organizując sprzedaż
bigosu, żurku i ciast w naszej parafialnej kawiarence w
Silver Spring (naczelnym kucharzem naszej grupy jest
Ryszard Starosta). Bardzo pasuje do nas amerykańskie
określenie „grass roots organization” – stwarzamy coś z
niczego, z dobrej woli, poświęcenia, chęci (którymi
ponoć jest wybrukowane piekło), ale w naszym
przypadku to szeroka droga do nieba!
IC: W tych spektaklach sama też jesteś aktorką. Czy
możesz się z nami podzielić przeżyciami z drugiej strony
sceny?
DP: Aktorstwo było moją utajoną pasją. Gdy w szkole
średniej wygrałam wojewódzki konkurs poetycki
wydawało mi się, że to pierwszy stopień na scenę. No
cóż, wybrałam polonistykę, a teatr stał się specjalizacją.
Wydaje mi się, że potrafię grać, jestem całkowicie
przekonana o tym, że nie potrafię śpiewać. Mam wielkie
marzenie, aby zagrać Florence Jenkins w sztuce Boska.
Nie będę musiała udawać, że nie umiem śpiewać, będę
po prostu sobą.
IC: Co lub kto zachęcił Cię do napisania pierwszej
książki, Smak czerwcowego śniegu, której akcja w dużej
mierze toczy się w Twoich rodzinnych stronach?

buenas noches. Czy jadąc do Salwadoru myślałaś o
opisaniu swoich przygód, czy też niespodziewane
sytuacje same prosiły się o przelanie ich na papier?
DP: Nigdy w życiu! Salwador zdarzył się bardzo
przypadkowo. Jadąc tam nie przypuszczałam, co
zobaczę, i że z tego przedziwnego pobytu powstanie
książka. W Salwadorze byłam dwa razy w ciągu 18
miesięcy. Za drugim razem zobaczyłam kolosalne
zmiany. I nagle zdałam sobie sprawę, że muszę opisać
swoje przeżycia, że muszę zatrzymać tamte zdarzenia,
tamten czas, który bezpowrotnie oddala się w
zapomnienie.
IC: Mimo komizmu Twoich salwadorskich doświadczeń,
w książce uderza szacunek, z jakim piszesz o spotkanych
tam ludziach, nie ma w niej cienia wyższości wobec
znacznie mniej rozwiniętego kraju.
DP: W tych prostych ludziach zagrzebanych w czasie i
przestrzeni odkryłam jakąś jasność i zwykłą ludzką
dobroć. Może to odgrodzenie od cywilizacji zachowało w
nich tę pierwotną szlachetność i nieskalany optymizm?
Przyglądałam się ich codziennym wędrówkom, które
wtedy zdawały się być bezcelowym dreptaniem w
miejscu. Jakże się myliłam! Dzisiaj, z perspektywy
czasu, żałuję tylko, że nie mogłam tam zostać dłużej, aby
dokładniej przyjrzeć się tamtej kulturze.
IC: Następna książka, inne projekty?

DP: O tym mogłabym opowiadać tygodniami. Dopiero
po przyjeździe do USA zrozumiałam, co to jest tęsknota.
Ale nie ta za kimś konkretnym, za osobami, które
mogłabym nazwać, ale tęsknota za czymś. Za kałużami,
w których kwitną kaczeńce, jagodami w lesie, polną
ścieżką i chłodną wodą w górskim potoku. I tak, co noc,
śniłam o tamtej wsi, ryczałam i pogłębiałam się w takim
okropnym nastroju. Aby pozbyć się tej choroby, która
zżerała mnie jak infekcja, zaczęłam pisać, ołówkiem w
starym zeszycie. Bez ładu i składu, wysypywałam te
swoje wspomnienia, te zapachy, szumy rzek, miękkość
mchu, lepkość maślaków i chłód leśnej gęstwiny.
Książka powstała w ciągu sześciu miesięcy. Długo
jednak nie chciałam rozstać się z rękopisem, jakby
przeczuwając, że oddając go w ręce czytelników,
pożegnam się z tęsknotą za swoim dzieciństwem. Ta
książka, która miała być hołdem dla mojej wsi i jej
mieszkańców, stała się zaporą, która na pewien czas
oddzieliła mnie od tamtej społeczności. Uwielbiana i
znienawidzona, czytana jak biblia i obrzucana błotem.
Czyli, jednym słowem, prawdziwy lokalny bestseller,
który wzbudził i nadal wzbudza wielkie emocje wśród
czytelników.
IC: Twoja druga książka to Tam gdzie diabeł mówi
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DP: Jak już mówiłam, chciałabym zagrać Boską i
napisać też sztukę teatralną. Mam gdzieś rozpoczętą
książkę pod roboczym tytułem Familia. Ale jak na razie
dojrzewa, jak dobry rocznik wina.
IC: Na co dzień nie zajmujesz się jednak literaturą
piękną, tylko literaturą medyczną. Jak znajdujesz czas i
energię na pisanie i reżyserowanie? Co Cię inspiruje?
DP: Codzienne zgłębianie najnowszej literatury
medycznej jest bardzo absorbujące, a zarazem
wyczerpujące. Teatr, pisanie i praca społeczna to
odskocznia, terapia na mój codzienny stres. Satysfakcja z
samorealizacji i wiara w to, że wszystko jest osiągalne,
dają mi siłę działania. Marzę o prawdziwym polskim
teatrze dla wszystkich Polaków w Waszyngtonie, bez
polityki, układów, sztucznych obietnic. Teatr, w którym
odnajdujemy się jako Polacy i uczymy nasze dzieci tego
co nasze, polskie. Przecież musimy zadbać o przyszłość
naszych dzieci, prawda?
IC: Koniecznie, przecież o nas też kiedyś zadbano.
Bardzo dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki za
powodzenie następnych projektów.
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Farewells: Jan Sawka (1946-2012)
in Nagasaki and The Tower of Light in Abu Dhabi.
The artist’s collaboration with Japanese technology studios led to the creation of high-tech interactive sculptures
and monumental installations, such as the 10-story-tall
set for the 25th anniversary concert tour of the Grateful
Dead. At the time of his death, he had just completed a
multimedia spectacle titled The Voyage.
Stephen
Trombley, a filmmaker working on the project, described
it as… the voyage of humanity, a spectacle about the singularity of all races and people.
We bid farewell to Jan Sawka, noted Polish-American
artist, printmaker, designer and architect. Sawka passed
away in New York at age 65. He was one of the leading
artists of the famed Polish Poster School, designing posters and stage sets for avant-garde theater groups in Krakow and Warsaw in the 1970’s.
Sawka’s black humor and the subtle way he often inserted symbols of protest into his graphics led to his exile
in 1976. After a year in France the family immigrated to
the United States, settling in New York. Shortly thereafter the artist was commissioned by Solidarity leaders to
design an official poster for the movement. In 1981,
when Martial Law was imposed in Poland, the AFL-CIO
led a bipartisan fundraiser that sold the poster in the millions to provide support to Solidarity.
From a one-bedroom apartment in Manhattan, the artist
embarked on an incredibly prolific and successful career
that included paintings, sculptures, engravings, editorial
illustrations, peace monuments, light shows and play sets.
His dry-point engraving series titled The Book of Fiction
was published in book form, and was The New York
Times’ Book of the Year in 1986. Some recent works
included a peace monument in Israel, a peace monument

The New York Times obituary quoted James Beck, Columbia University art historian and critic, who described
Jan Sawka as a contemporary Renaissance artist, not only
for his creative breadth, but for his well-honed painting
techniques.
Jan Sawka was born in Zabrze in 1946 shortly after his
father, an architect, was jailed by the Polish Communist
government. His mother, a linguist, worked as a teacher.
The artist completed two Masters degrees: in painting
and print-making from the Wroclaw Fine Arts Academy
and in architectural engineering from the Institute of
Technology in Wroclaw.
Sawka won numerous prestigious awards. He had 70
solo shows in international museums and galleries, and
his paintings, posters and prints hang in more than 60
museums around the world. In an essay which appears on
his Website (jansawka.com) he wrote: Sometimes I must
pinch myself when flying to Tokyo or Abu Dhabi again. It
feels like a magic trip for an artist who began his career
as an underground graphic artist in Krakow.
Monika Mieroszewska

Warto Przeczytać
met. Not only were they mad for one another, they were
crazy about each other’s work. He, her senior, dedicated
a song he wrote soon after they met: “To Master Agnieszka, her diligent pupil Jeremi.”

Agnieszka Osiecka’s and Jeremi Przybora’s Letters and
Songs
Those two were a couple of the most imaginative poets
who have ever written in Polish, best known for the
songs they wrote. Theirs was the love of a century. How
often does it happen that the passion of two people irresistibly drawn to each other affects not just the air they
breathe, but the atmosphere of their whole country?

Magda Umer, a popular singer and a long-time friend of
Przybora’s family, writes: He fell in love at first glance.
Head over ears. Her ears, for which he had a special
feeling. He didn’t hide it, didn’t reason. What happened
to him was both good luck and disaster: he fell in love
with a complicated girl.

With birthdates separated by a couple of decades, they
seem to have been connected long before having actually
4
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She knew Przybora was married. Magda Umer heard her
confess: Sometimes I envy them their everyday, monotonous happiness, for the very reason that they are together
and watch the flowers. I have never been able to bring
peace to anyone. Even myself.

Raised on his radio shows, she was well familiar with his
writing, loved his songs. A woman of rare charm, for
whom scores of men lost their heads, she started flirting
with him “just for fun.” First, she fell in love with his
letters, and only then – with him. They were a match for
each other. Such talent, such looks, such intelligence and
sense of humor happen perhaps once in a hundred years.
Umer, a true poet herself, writes. Both were children of
good fortune lavished by fate with something more than
talent: genius. Which means trouble. […]
Their love served practically no one, but us, readers. It
brought misery to innocent children, abandoned wives
and the young men pushed onto the sidetrack. Eventually,
it brought grief to the lovers themselves. But that strange
love gave birth to the most beautiful songs.
Magda Umer arranged their letters and songs into this
amazing book. Since 1989, when communism fell in Poland and with it limits on paper for book publishing were
abolished, a few such artistically printed volumes have
appeared. The first that came out were on, and by,
Wisława Szymborska, the 1996 Nobel laureate for poetry, who has recently died. By comparison with Szymborska’s books, this one is modest, but equally striking,
with original photos of the authors and handwritten lyrics
for which Poles adored them, which made them laugh
and cry. Umer’s editorial notes are nearly as moving as
the songs and letters in this very personal publication.
This correspondence is such good literature! But how do
you demonstrate it to a foreign-language reader? Once,
Agnieszka decided to translate Jeremi’s songs, but was
overwhelmed with the task of finding English equivalents
for his Polish endearments, like when Przybora waxes
nostalgic about a small Polish town:”Kutno, Kutenko…”
“How do you say “Kutenko” in English?” She despaired:
5

“Little Kutno? Cutey Kutno?”
If she found a place name exasperating, what would she
do, e.g., with “wniebowstąpionko” (a diminutive of
“Ascension”) this gorgeous word Przybora invented to
describe his feeling when kissing her ear: “a small step
into heaven?” Magda Umer struggled to find a Polish
equivalent for the lovely Russian epithet:
”nienagladnaya” (referring to a beautiful woman, at
whom you can never look long enough).
It was Przybora’s very language, miles away from the
rude, boorish, uncouth lingo heard daily in the streets and
from newspapers of Polish People’s Republic, that the
young Osiecka found so seductive. For their correspondence, Magda Umer invented a very Przybora-like title,
Listy na wyczerpanym papierze (Letters on Hand-Made
Paper). This literal but clumsy English version replicates
neither the sound nor all possible meanings of the ambiguous Polish adjective. One of its meanings refers to
the paper on which those passionate words are written as
“exhausted,” (as if by their ardor). Yet it can also allude
to things “long gone,” or: “of long ago;” in this sense it is
especially appropriate.
With a longer biography than Agnieszka’s, Jeremi was
born to a family of landowners, at the time when manors,
carriages, and governors still existed, and when children
were taught good manners. Luckily for him, by the time
people’s democracy set in, the family was already impoverished. Agnieszka says that though with such ancestry
you couldn’t count on points for good class origins, but
with a bit of luck, you didn’t rot in a dungeon, nor in exile in Canada either.
He was one of the very few
people in communist Poland
recognized as gentlemen. The
other was composer Jerzy Wasowski, his buddy and partner
in the Cabaret of Two Senior
Gentlemen, universally recognized as largely responsible for
making Poland under communism “the jolliest hut in that
camp”.
When Agnieszka died, Jeremi
wrote about her as being one of
those who turned that “barrack”
of ours to be happy, with her songs which made people
in the people’s democracy yearn for somewhat “less democratic” times.
Maja Peretz
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Unvanquished: Joseph Pilsudski, Resurrected Poland,
and the Struggle for Eastern Europe (Second Edition)
by Peter Hetherington. Houston, TX: Pignora Press,
2012, 752 pages.
Unvanquished is a gripping
account of the life and times
of Józef Piłsudski, a military
hero and statesman who
secured
Poland’s
independence from the
imperial powers and who
worked tirelessly to defend
her borders, pushing back the
Soviet Red Army in 1920,
forming alliances with other
European countries, and
plotting a pre-emptive attack
on Nazi Germany prior to his
tragic death in 1935.
Whether you are drawn to
literature, history, military strategy, or the Romantic
tradition of struggling for noble but lost causes, this book
will enlighten and inspire you. Unmatched in its
comprehensive scope, this is the definitive English
language biography of Piłsudski. Part I sets the context
by succinctly summarizing over eight centuries of Polish
history, including the partitions which erased Poland
from the map of Europe in 1795 and subsequent
insurrections. Part II covers Piłsudski’s early life: his
birth in 1867 into a noble but impoverished family in
Wilno (then in Russia, now in Lithuania), his humiliating
experiences in a Russian gymnasium designed to
assimilate Poles and break them down, his brief
university education, brutally interrupted by his arrest,
his exile to Siberia, and his subsequent complete and total
dedication to fighting for a free and independent Poland.
Part III covers his years as a war hero, first as a member
of the Austro-Hungarian Empire’s military, and then as
the leader of an independent Polish army which he
himself formed. Part IV covers his role as a head of state,
military marshal, and eventual dictator.
Written by an American so swept up by the mystique of
Piłsudski that he devoted years of his life to painstaking
research, the book is accessible to an American audience
unaware of Polish history. It not only charts Piłsudski’s
life, but also explains the historical, political, economic,
and social context. For example, Hetherington describes
various socialist and nationalist movements of the time
and positions Piłsudski and his contemporaries in relation
to these movements. He describes Piłsudski’s
involvement with the socialist movement as a means for
achieving his ultimate goal, an independent Polish state.
6

Once Poland gained independence, Piłsudski disengaged
from socialist politics. As a nationalist, Piłsudski differed
significantly from his arch rival, Dmowski. Whereas
Dmowski conceived of the nation as an ethnically
homogenous community and envisioned a PolishCatholic state, Piłsudski conceived of the nation as a
spiritual community united by culture, language, and
history rather than ethnicity. Describing himself as a
Lithuanian of Polish culture, he drew upon the tradition
of the Polish-Lithuanian Commonwealth of the 16th-18th
century to argue for a multi-ethnic and tolerant state that
would include all existing national minorities, whether
Jewish, Tatar, Ukrainian, Ruthenian, Lithuanian, or
Bielorussian.
Piłsudski’s legacy was rich and complex. His military
might enabled him to secure Poland’s independence and
protect its borders and his popularity made him the
natural choice for the first head of state of the Second
Republic. Yet despite his power, his democratic ideals
compelled him to organize elections to identify his
replacement within only two months, an astounding feat
considering the logistical challenges in a war-torn
country. From the sidelines, he watched the young
democracy flounder. Plagued by patrimonialism,
corruption, power struggles and in-fighting, the new state
could not launch coherent, comprehensive, and
constructive programs that would rebuild the economy,
restore public trust in government, and strengthen the
nation, leaving it vulnerable to invasion by Poland’s
historic enemies.
Consequently, Piłsudski staged a coup and became, in
Hetherington’s words, a “reluctant dictator.” Piłsudski
established free public education and reduced illiteracy
by half, granted women the right to vote, instituted the 8hour work day, undertook land reform, implemented a
progressive income tax structure, standardized the legal
system, and developed a social safety net that included
worker’s compensation, health insurance, disability
insurance, pensions, and welfare. His foreign policy
focused on forming alliances with neighboring newlyindependent states to present a strong and unified front
against Germany and Russia. He predicted Nazi
aggression earlier than the rest of Europe and prepared to
meet it head on, building an army larger than Hitler’s and
planning a pre-emptive attack. His plans were cut short
by his untimely death in 1935.
An eminently fascinating account of Piłsudski’s life,
written in a lively, literary, and accessible style,
Unvanquished is the perfect Christmas gift for friends
not yet acquainted with this larger-than-life figure.
Ela Rossmiller
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Spotkanie z autorem Peterem Hetheringtonem
26 września w Ambasadzie
Polskiej odbyło się spotkanie z
Peter em Hether ingtonem,
a utor em
ks ią ż ki
Unvanquished: Joseph
Pilsudski - Ressurected Poland
and Struggle for Eastern
Europe. Autor w swoim
wystąpieniu w wielkim skrócie
przedstawił sylwetkę bohatera
książki na tle wydarzeń politycznych w Europie. Z
dużym znawstwem opowiadał o działalności
Piłsudskiego, którego uważa za jednego z
najwybitniejszych polityków XX wieku.
Po prelekcji Peter Hetherington odpowiadał na pytania
uczestników spotkania. Dotyczyły one głównie
skomplikowanych stosunków politycznych przed
pierwszą wojną światową, a także bezpośrednio po jej
zakończeniu. Szczególne zainteresowanie wzbudziły
informacje o roli Piłsudskiego w zwycięstwie nad Armią
Czerwoną w 1920 roku, które postawiło tamę
rozprzestrzenianiu się komunizmu na Europę Zachodnią.
Prelegent przypomniał też, że niepowodzeniem
zakończyły się starania Piłsudskiego o pozyskanie
sojuszników dla powstrzymania ekspansyjnych dążeń
hitlerowskich Niemiec.
Niezwykłe jest to, że autor, z wykształcenia geolog, nie
ma żadnych związków z Polską. Do napisania książki
przywiodło go ogólne zainteresowanie historią,
stopniowo koncentrujące się wokół Europy Środkowej i
Wschodniej. Przekonanie, że istnieją istotne braki w
dostępnej na Zachodzie literaturze na ten temat oraz
rosnące z czasem uznanie dla roli Polaków w rozwoju
tego rejonu Europy były dodatkowym impulsem dla
poczynań autora. W tych okolicznościach Hetherington

musiał zetknąć się z postacią pierwszego przywódcy
niepodleglej Polski i początkowe zainteresowanie
przerodziło się w fascynację jego osobą.
Studiując dotychczasowe opracowania dotyczące
Piłsudskiego Hetherington doszedł do przekonania, że
kontrowersyjny charakter wielu jego poczynań
przyczynił się do braku obiektywnego spojrzenia na tę
historyczną postać i właśnie tę lukę postanowił wypełnić
swoją książką. Pracując na Uniwersytecie w swoim
wyuczonym zawodzie poświęcił pięć lat wnikliwym
studiom i odbył w tym czasie dwie podróże do Polski dla
zdobycia potrzebnych materiałów. Nie znając języka
korzystał z pomocy uczonych w kraju i w Stanach, wśród
których wyróżnił Annę Ciencialę, profesor w University
of Kansas. Autor złożył też wyrazy podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania książki.
Prelegent wystąpił w jednej z dużych sal ambasady,
mając w tle malowidło ścienne Jana Henryka de Rosena
przedstawiające alegoryczną scenę, której główną
postacią jest Jan Sobieski, ale w oddali widoczny jest
również Piłsudski. Sam Rosen przybył do Stanów w
1939 roku właśnie po to, by namalować to dzieło i
zaskoczony wybuchem wojny pozostał w obcym kraju aż
do śmierci w 1982 roku.
Książka Petera Hetheringtona ukazała się niemal
równocześnie z kilkoma innymi pozycjami dotyczącymi
Europy Środkowej. Wymienić tu trzeba Iron Curtain
Anne Applebaum, Bloodlands: Europe between Hitler
and Stalin Timothyego Snydera oraz The Eagle
Unbowed: Poland and the Poles in the Second World
War Halik Kochanskiej. Czas pokaże, czy jest to oznaka
szerszego zainteresowania Zachodu tym rejonem świata
czy tylko zbieg okoliczności.
Krzysztof Sąsiadek

Przegląd Kulturalny: Dantejskie sceny (teatralne) w Krakowie
Krakόw teatrem stoi i basta. O tym wiedzą wszyscy. O
tym zaś, że od czterech lat stoi solidniej na dodatkowej
nodze, być może już tylko nieliczni. Tą dodatkową nogą
jest Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska
Komedia. Pomimo krótkiej historii, zainaugurowana w
2008 roku Boska Komedia błyskawicznie zyskała miano
jednego z najważniejszych przeglądόw teatralnych w
kraju.
Przez ponad tydzień na scenach prawie wszystkich
teatrόw krakowskich można obejrzeć najważniejsze
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polskie przedstawienia teatralne z ostatnich miesięcy.
Selekcji dokonuje grono uznanych, rodzimych krytyków
teatralnych. Zakwalifikowane zaś spektakle ocenia
międzynarodowe jury.
Organizacyjnie festiwal podzielony jest na trzy części,
nawiązujące do tytułowego dzieła Dantego: inferno główny, konkursowy zestaw spektakli, paradiso - w
ramach którego prezentowane są spektakle młodych
twórców oraz purgatorio z premierami.
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W dotychczasowych, czterech odsłonach Boskiej
Komedii zaprezentowali się najwybitniejsi polscy twórcy
teatralni, w tym między innymi guru współczesnych
reżyserów teatralnych, znany z wielogodzinnych
spektakli Krystian Lupa, świeżo nominowany dyrektor
Teatru Starego Jan Klata, Krzysztof Warlikowski znany z
polskiej inscenizacji Aniołόw w Ameryce Tony’ego
Kushnera, sztuki nagrodzonej Pulitzerem, laureat drugiej
edycji Boskiej Komedii Grzegorz Jarzyna, Paweł
Miśkiewicz, Piotr Cieplak.
W pierwszej edycji festiwalu zwyciężyło ośmiogodzinne
przedstawienie Kristiana Lupy Faktory 2, rok później
Między nami dobrze jest w reżyserii Grzegorza Jarzyny.
Jednakże w dotychczasowej historii festiwalu największe
laury zebrał duet reżyserski Moniki Strzępki i dramaturga
Pawła Demirskiego - w ostatniej edycji Boskiej Komedii
zwyciężyła ich Tęczowa Trybuna 2012 (według jury
bardzo śmiały, bezpośredni, odkrywczy, sarkastyczny
wobec siebie samego, ale również czuły komentarz na
temat współczesnego polskiego społeczeństwa), a rok
wcześniej Był sobie Andrzej, Andrzej, Andrzej i Andrzej
(spektakl ten rozpoczyna się pytaniem: dlaczego
autorytety kultury, które miały realny wpływ na kształt
transformacji ustrojowej po 1989 r., zgodziły się na
sprowadzenie kultury do roli rozrywki, na powszechny
kult pieniądza, który powoduje, że nawet dobry aktor
niewystępujący w serialach traktowany jest jak
nieudacznik).

Jeżeli jesteśmy miłośnikami teatru i rozważamy
spędzenie grudniowych świąt w kraju, warto zaplanować
dłuższe, świąteczno-teatralne wakacje zimowe w
Krakowie. Najbliższa Boska Komedia rozpoczyna się
piątego, a kończy trzynastego grudnia. A jeśli nie
zdążymy w tym roku, to może w przyszłym.

W tym roku Strzępka i Demirski mają szanse zaliczyć
festiwalowego “hat-tricka”, gdyż do konkursu

Jan Różycki
(spieszący wrócić na czas do Krakowa)

zakwalifikowana została ich najnowsza, bardzo ciekawie
zapowiadająca się sztuka O dobru.
Oprócz samych przedstawień organizatorzy festiwalu
zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniach z twórcami,
które w minionych edycjach cieszyły się fenomenalnym
powodzeniem. Nieformalne spotkania w pubach Rynku
czy Kazimierza dopełniają obrazu tego prawdziwego
święta teatru pod Wawelem.

Nasza klasa w Waszyngtonie
Na przełomie października i
l is t op a da wa s z y n g t o ńs k i
Theater J wystawił sztukę
Tadeusza Słobodzianka Nasza
klasa. Przedstawienie zyskało
spory rozgłos i doczekało się
kilku pozytywnych recenzji,
m.in. pióra Petera Marksa w
The Washington Post (17.10.
2012). Treść dramatu osnuta jest
wokół wydarzeń w Jedwabnem
w 1941 roku. Nasza klasa
opowiada historię grupy Polaków - pięciu katolików i
pięciu Żydów - uczniów jednej klasy z małego
miasteczka we wschodniej Polsce. Akcja rozpoczyna się
w latach 20. ubiegłego wieku, a kończy w czasach
współczesnych, opisuje więc nie tylko samą zbrodnię, ale
także okres ją poprzedzający i to, co nastąpiło później.
Kaci i ofiary zamieniają się rolami, wszyscy zdają się być
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do pewnego stopnia uwikłani w historię. Dramat kończy
się, gdy po śmierci ostatni z uczniów zajmuje swoje
miejsce w ławce, w klasie, która „nie z tego jest już
świata”.
Reżyser, Derek Goldman, zadbał o realia. W
przedstawieniu aktorzy mówią z polskim akcentem (co
zostało mocno skrytykowane przez recenzenta
Washington Post), śpiewają polskie piosenki (częściowo
po polsku, częściowo po angielsku): Ćwierkają wróbelki,
Mam chusteczkę haftowaną, wspólnie lamentują po
śmierci marszałka Piłsudskiego, choć mają już wtedy
świadomość swojej odmienności. W czasie modlitwy
rozpoczynającej lekcje, uczniowie żydowscy posyłani są
na koniec klasy. Bójki klasowe przestają być niewinne i
zaczynają mieć podteksty rasowe. W 1939 roku, po
wkroczeniu Sowietów, antagonizmy powoli przeradzają
się w nienawiść. Bohaterowie dokonują wyborów,
których konsekwencje ponosić będą do końca życia. W
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1941 roku, po wkroczeniu Niemców, ginie Żyd Jakub
Katz – zlinczowany przed własnym domem przez
Polaków – katolików, kolegów z klasy. Punktem
kulminacyjnym przedstawienia jest scena (lekcja IX),
kiedy to Żydzi z miasteczka, w tym jedna z głównych
bohaterek, Dora, umierają spaleni żywcem w stodole.
Mordercami są ich sąsiedzi i koledzy z klasy. Kolejne
sceny (lekcje) opisują losy i postawy pozostałych przy
życiu bohaterów. Uwikłani w skomplikowaną powojenną
rzeczywistość, dręczeni własnym sumieniem, powoli
stają się świadkami wypełniania się losu, który nie
oszczędzi także ich dzieci. Widma z przeszłości
towarzyszyć im będą aż do końca.
Sztuka Tadeusza Słobodzianka, choć napisana pod
wpływem Sąsiadów Jana Tomasza Grossa, różni się
zasadniczo od tej książki. U Grossa wszystko jest jasne,
jednowymiarowe. Książka opisuje wydarzenia w
Jedwabnem w 1941 roku i fakt spalenia kilkuset (według
różnych źródeł, od 340 do 1600) Żydów przez ich
polskich sąsiadów – katolików. Słobodzianek próbuje
umieścić swoją historię w szerszym tle, a najciekawiej
zarysowane postaci nie są ani jednoznacznie dobre, ani
do cna zdemoralizowane. Żyd Menachem, który w czasie
wojny ukrywał się u katoliczki Zochy, po wojnie zostaje
ubekiem i katuje swoich byłych kolegów z klasy (m.in.
morderców Jakuba Katza). Zocha, ukrywa Żyda, co jak
wiadomo groziło śmiercią, raczej dlatego, że jest w nim
zakochana, niż że poruszył ją los żydowskich sąsiadów.
Nigdy też nie będzie uważała tego za powód do dumy i
do końca życia wspominać będzie swój czyn z niechęcią.
Ze wszystkich bohaterów tylko dwóch, Jakub Katz i
Zygmunt, poddają się prostej klasyfikacji. Katz,
zlinczowany przez kolegów z klasy, jest przede
wszystkim niewinną ofiarą (choć i on nie oparł się
pokusie współpracy z Sowietami), a bandyta, morderca i
donosiciel Zygmunt, pozostaje do końca na usługach
każdej władzy. Historia zatacza krąg, gdy dokładnie 30
lat po zamordowaniu Jakuba Katza, ginie syn jego
mordercy, Zygmunta.
Pomimo pozornego (a czasem rzeczywistego) wyważenia
postaci, z teatru wychodzi się Polakom z ciężkim sercem,
bo symetrii w losach bohaterów nie ma i nie może być
żadnej. W tym sensie Słobodziankowi, który za swój
utwór otrzymał w 2010 roku prestiżową nagrodę
literacką Nike, z pewnością nie udało się pogodzić
zwolenników i krytyków Grossa. Ci, którzy powinni się
zachwycać, zachwycili się, ci, którzy powinni się
oburzyć, nie zostawili na autorze i jego dziele suchej
nitki. Słobodzianek, opisując wydarzenia toczące się na
przestrzeni osiemdziesięciu lat, nie uniknął uproszczeń i
schematyzmu. Historia potraktowana jest skrótowo.
Poruszonych jest wiele kwestii, ale żadna z nich
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dogłębnie. Autor opisuje losy aż dziesięciu postaci, więc,
z konieczności, wszystkie traktuje powierzchownie.
Raczej szkicuje, niż maluje. Chce uniknąć stereotypów,
ale niechcący niektóre z nich powiela (np. dobry Żyd,
zły, lub co najwyżej pozornie dobry Polak; każdy Żyd z
własnej woli zostaje komunistą; Polacy, w najlepszym
razie, traktują Żydów z wyższością, a najczęściej po
prostu ich nienawidzą). Rozczarowali się też zapewne ci,
którzy wcześniej czytali lub słyszeli o porównaniach
sztuki Słobodzianka i pamiętnej Umarłej klasy Tadeusza
Kantora. Nasza klasa to teatr z gruntu tradycyjny,
niemający w sobie nic z awangardy. Widzowie
przychodzą do teatru wiedząc, czego się spodziewać i
dokładnie to otrzymują. Nie ma mowy o nudzie (choć
przedstawienie trwa trzy godziny), ale jest poczucie deja
vu, szczególnie dla widzów zainteresowanych tematyką.
Pozostaje oczywiście pytanie, jak sztuka odebrana
została za granicą. Czy jedynie utrwala stereotyp Polaka
– antysemity? Pewne światło na to rzucić mogą recenzje,
które ukazały się w czołowych dziennikach w Londynie i
w Waszyngtonie. Henry Hitchings z London Evening
Standard (24.09.09) nie ma wątpliwości, że
Słobodzianek w swoim utworze całym sercem poparł
kontrowersyjne, jego zdaniem, tezy, które Gross zawarł
w Sąsiadach. The Guardian, piórem Michaela
Billingtona (24.09.09) pisze o głęboko zakorzenionym
antysemityzmie mieszkańców polskiego miasteczka
sportretowanego w Naszej klasie, oraz o zagadnieniu
zbiorowej winy – motywu przewodniego całego utworu.
Paul Taylor oceniając sztukę w The Independent
(29.09.09) jako głęboko poruszającą, pisze o utraconej
niewinności najbardziej pechowego ze wszystkich
pokoleń, żyjącego w nieszczęśliwym, skazanym na
zagładę kraju. Peter Marks pisze w The Washington Post
o „koszmarnym obrazie powikłanych polskich
życiorysów”. Według niego sztuka przedstawia polską
winę (Polish guilt) jako ropiejący wrzód dojrzały do
natychmiastowego przecięcia. Jeśli jest to obraz
nieprzyjemny i mrożący krew w żyłach, to dlatego, że
takie właśnie było zamierzenie Słobodzianka.
Marks porównuje konstrukcję utworu z thrillerem Agaty
Christie And Then There Were None oraz dramatem
Thorntona Wildera Our Town, w którym przeplatają się
losy żywych i umarłych mieszkańców pewnego
przeciętnego amerykańskiego miasteczka i w którym
tylko ci ostatni są w stanie w pełni docenić dobro i
potępić zło popełniane przez żywych.
Nasza klasa Tadeusza Słobodzianka na trwałe wpisała
się na listę wydarzeń kulturalnych, które w Polsce
wywołały wielką narodową dyskusję na temat stosunków
polsko-żydowskich w świetle wydarzeń w Jedwabnem w
1941 roku. Dyskusja ta, zapoczątkowana książką Grossa,
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toczy się do dziś, a ostatnio nasiliła się po wejściu na
ekrany filmu Pokłosie. Obraz Władysława
Pasikowskiego, choć jest filmem o czasach
współczesnych, nawiązuje m.in. do wydarzeń w
Jedwabnem i jest w swojej wymowie równie
jednowymiarowy jak Sąsiedzi. Podstawowy zarzut, jaki
stawia się tym utworom to ten, że przedstawiają
wydarzenia pomijając kontekst historyczny, przez co nie
pokazują pełnej prawdy. Zawsze są dobrzy Żydzi –
ofiary i źli Polacy – kaci. Czy można i trzeba pytać o
motywy tych zbrodni? Czy ważne jest odpowiednie
naświetlenie tła historycznego? Czy Polacy mordowali z
chciwości, bo chcieli przejąć mienie pożydowskie, a
potem bali się, że je stracą? Czy zrobili to, żeby się
zemścić na swoich żydowskich sąsiadach za ich udział w
komunistycznym aparacie przemocy? Czy popełniali
zbrodnie dlatego, że mieli dla nich ciche przyzwolenie i
zachętę ze strony Niemców? A może dlatego, że podobne
milczące przyzwolenie uzyskali ze strony własnej
społeczności? Czy dlatego, że tłum zawsze rządzi się
swoimi prawami – pod każdą szerokością geograficzną?
Czy wreszcie mordowali z zimną krwią i w okrutny
sposób, bo Żydzi zawsze byli inni, obcy? Bo
zamordowali Chrystusa? Jedna strona sporu na wszystkie
takie pytania odpowiada krótko: No i co z tego? Czy
odpowiedź ta, z pozoru oczywista, jest wystarczająca?
Jak dziś do tych wydarzeń powinniśmy odnieść się my,
Polacy, których z mordercami z Jedwabnego czy
Radziszowa nie łączy nic poza językiem? Czy i do
jakiego stopnia ponosimy odpowiedzialność za czyny
naszych dziadów i ojców? W jakim stopniu dzisiejsi
Niemcy odpowiadają za zbrodnie swojego narodu? Czy
to są w ogóle sytuacje porównywalne?
Tocząca się w Polsce dyskusja na te i podobne pytania
odpowiedzi właściwie nie udziela. Przeważają poglądy
skrajne. Opinia publiczna, a dokładniej ci, którzy są
sprawą zainteresowani, podzielili się na dwa obozy i
okopali na swoich pozycjach. Zdaniem jednych, Polacy
w czasie wojny nagminnie mordowali Żydów i w ten
sposób stali się współsprawcami zbrodni popełnianych
przez nazistów. Drudzy odpowiadają, że to kilku
bandytów i zwyrodnialców, nakłonionych przez
niemieckich okupantów, współuczestniczyło w spaleniu
kilkuset Żydów w stodole w Jedwabnem. Dlaczego o

książkach Grossa można mówić tylko dobrze albo wcale
pytają jedni i mają trochę racji. Trudno dyskutować z
tymi, którzy śmiali się na Pokłosiu mówią inni i też
trudno odmówić im racji. W całą narrację wpisany jest, z
gruntu fałszywy, podział na Polaków i Żydów, choć byli
to przecież obywatele jednego kraju. Zauważa to nawet
wspomniany wyżej recenzent z London Evening
Standard pisząc, że w sztuce Słobodzianka zamiast jasno
zdefiniowanego pojęcia polskości, widzowi sugeruje się,
że określenia Polak i Żyd wzajemnie się wykluczają.
Czy rachunek krzywd, i tylko on, wpisany jest na trwałe
we wspólną historię Polaków i Żydów? Czy mają rację
ci, którzy powtarzają za Żeromskim, że trzeba
rozdrapywać rany narodowe, aby się nie zabliźniły błoną
podłości?
Szewach Weiss, ambasador Izraela w Polsce, powiedział
w czasie uroczystości w Jedwabnem w 2001 roku, że w
Polsce byli też inni sąsiedzi i inne stodoły. Dzięki nim,
on i jego rodzina przetrwali Zagładę. Adam Michnik, w
artykule opublikowanym w The New York Times w
marcu 2001, napisał, m.in.:
Nie uznaję ani zbiorowej winy, ani zbiorowej
odpowiedzialności, ani żadnej innej odpowiedzialności z
wyjątkiem moralnej. (...) Nie za to, że [Żydzi] zostali
zamordowani, bo temu nie mogłem zapobiec. Czuję się
winny dlatego, że po śmierci zamordowano ich
powtórnie, że odmówiono im godnego pochówku,
odmówiono łez, odmówiono prawdy o tej strasznej
zbrodni, i że przez dziesięciolecia powtarzano kłamstwo.
(...) Czuję się również odpowiedzialny za ludzi, którzy
stracili życie ratując Żydów. Czuję się winny, gdy tak
często czytam (...) o mordercach Żydów, i jednocześnie
zauważam głębokie milczenie o tych, którzy Żydów
ratowali. Czy mordercy zasługują na więcej uwagi niż
sprawiedliwi?
Maria Koziebrodzka
Nasza klasa. Historia w XIV lekcjach.
Autor: Tadeusz Słobodzianek
Washington, DC
Reżyseria: Derek Goldman
10 październik – 4 listopad 2012

Snobizmy Literackie: A jednak czytamy
- Czy ma pani swój klub książki? – higienistka zamrugała
do mnie zza szybki wymyślnego urządzenia
zasłaniającego połowę jej twarzy, ani na moment nie
przerywając dziabania mnie w dziąsło ostrym
szpikulcem.
- Huhaaahee – boleśnie zagulgotałam szyfrem
10

adekwatnym do sytuacji, a ona bezbłędnie zdekodowała
odpowiedź, która w wolnym tłumaczeniu znaczyła „i
owszem.”
- To wspaniale. Ja należę do trzech – oznajmiła z dumą.
Odpowiedź mnie zafrapowała, więc postanowiłam
kontynuować konwersację. Wystawiłam trzy palce jednej
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ręki, drugą zakreśliłam w powietrzu koślawy prostokąt,
zaś oczy zmieniłam w dwa znaki zapytania. Chyba nić
porozumienia została zadzierzgnięta, bo spod zasłony
spawacza wypłynęło potwierdzenie:
- Dokładnie. Trzy książki co miesiąc. Po jednej na każdy
klub. Nie jest łatwo jak się jest samotną matką trojga
dzieci, szczególnie, jeśli wybierzemy sobie do dyskusji
tomidła po 800 stron. Ale nie oddałabym tych spotkań za
żadne skarby świata!
Odezwała się we mnie stara bibliotekara, którą nota bene
jestem, i poczułam ochotę by wyściskać higienistkę
serdecznie. Ale ustawienie fotela z głową poniżej nóg nie
sprzyjało spontanicznym reakcjom, więc tylko
pozwoliłam sobie na przemyślenia. Higienistka. Trójka
drobiazgu w domu. Samotna żywicielka. Trzy książki
miesięcznie. I mówią, że książki umierają, a Ameryka
jest wychowalnią wtórnych analfabetów wrośniętych w
ekraniki iPhonów! Kto rozpowszechnia takie brednie?
Na myśl przyszedł wizerunek sali wykładowej na
UofMD, gdzie przyuczano mnie w grad school do
zawodu bibliotekarza. Wróciły echem czarnowidztwa
profesorki, która – jakieś osiemnaście lat temu - w
postępującej technice komputerowej widziała śmierć
sztuki czytania i triumf bezmyślnych gier
komputerowych, googli i całego tego wirtualnego
nonsensu. Pomyślałam, że część profesorskich predykcji
już się sprawdziła: rzeczywiście umierają książki w
formacie papierowym. Zamykają się największe sieci
księgarń. Zakup książki w tradycyjnych, papierowych
okładkach odbywa się wysyłkowo przez księgarnie
internetowe, do których nie trzeba „iść”, a zresztą i tak
nikt nie wie, gdzie one tak naprawdę się znajdują - w
Indiach czy na biegunie północnym. Wypożyczenie z
lokalnej biblioteki ebooków nie wymaga spaceru przez
miasto; wystarczy naciśnąć klawisz ENTER i
natychmiast następuje „przelew” tekstu z bibliotecznego
serwera do elektronicznego czytnika odbiorcy.
Książki umierają... Tak mówią użytkownicy mojej
biblioteki z nostalgią wciągając zapach papieru,
przeciągając palcem po grzbietach woluminów w
skórzanych oprawach i z tłoczonymi na złoto literami.
Ale czy umiera czytelnictwo? Na pewno nie! Gdzie nie
spojrzę, wszędzie widzę nosy wetknięte w monitory
Kindli, Nooków i iPadów. W autobusie, w parku,
poczekalni u lekarza. Nawet w mojej „papierowej”
bibliotece (tak, tak, jak już się nadotykają tłoczonych liter
na skórzanych okładkach, wyciągają Kindle i włączają
ekraniki). Okazuje się, że hegemonia Wii i platform
towarzyskich wcale nie spowodowała, że ludzie czytają
jedynie przeplatane emotikonami wpisy na Facebooku
czy topornie przetłumaczone z chińskiego opisy gier
komputerowych.
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Cieszy mnie, gdy do biblioteki ktoś dzwoni z pytaniem,
czy planuję nabyć taki czy inny tytuł, który ma wyjść za
miesiąc, ale już jest po niego kolejka. Gdy na
spotkaniach autorskich jest więcej słuchaczy niż krzeseł.
Czyli że czytanie wcale nie wyszło z mody! Co więcej,
najnowsza (ale trwająca nie od dziś!) moda to
zawiązywanie klubów dyskusyjnych wśród znajomych
czy sąsiadów i spotykanie się raz na miesiąc by wspólnie
przedyskutować wcześniej wybraną książkę. W ostatnich
latach ten modny trend zaczął wychodzić poza ramy
kilkuosobowej grupki zgromadzonej wokół kuchennego
stołu i osiągnął globalny zasięg infiltrując wszechwładne
social media. Powstają blogi zrzeszające tysiące
dyskutantów, piszących rozliczne pochwały i
rozczarowania lekturą. W geometrycznym tempie
rozrastają się internetowe megakatalogi, promocje i
witryny bestsellerów. Więc może jeszcze za wcześnie by
zagrać książce marsza żałobnego? Bo czy koncept
„książki” umiera wtedy, gdy przestaje ona być fizycznie
namacalnym przedmiotem a staje się wirtualnym tworem
zakodowanym w niewidzialnej przestrzeni zerojedynkowej?
Oczywiście, że jako bibliotekarka opłakuję tomy, których
kartki tak kojąco szeleszczą, gdy się je przewraca i które
łatwo wtulają się w dłonie. Lamentuję nad efemerycznym
żywotem dzieła, które może na zawsze zniknąć, gdy
serwer zarazi wirusem elektroniczna pluskwa. Zdaję
sobie sprawę, że nasze wnuki mogą nie doznać wzruszeń
na widok księgozbioru pyszniącego się na półkach. Tego
procesu chyba nikt nie powstrzyma. Ale na pewno nie
będę jeszcze opłakiwać książki jako owocu człowieczej
kreatywności i kompilacji wiedzy! To przekonanie
ugruntowała we mnie właśnie moja higienistka. I wiele,
wiele innych osób, które nieomal codziennie dzielą się ze
mną, w bibliotece, przeżyciami literackimi z
comiesięcznych spotkań w osiedlowych czy wirtualnych
klubach czytelniczych.
Powszechne czytelnictwo jest zjawiskiem stosunkowo
nowym. Jeszcze w XIX wieku piśmienność i umiejętność
czytania była zarezerwowana dla bardzo wąskich sfer
społecznych. Dopiero wiek XX przyniósł znaczne
ożywienie i wzrost wagi czytelnictwa. Pierwsza wojna,
Wielka Depresja i wreszcie ewolucja norm społecznych
otwarły nowe możliwości dla szerokiej populacji.
Bezpłatne biblioteki i obowiązkowa edukacja znacznie
podniosły piśmienność oraz zainteresowanie literaturą.
Pomogły też tanie, masowe wydania książek i ich
powszechna dostępność - w 1949, powstały zaledwie
dwadzieścia trzy lata wcześniej Book-of-the-month,
wysłał milionową książkę zakupioną z ich katalogu.
Rok 2009 zapoczątkował rozkwit dyskusji literackich na
platformach społecznych Twitter i Facebook, wciągając
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nieprzebrane rzesze czytelników. Powstały takie
programy jak Library Thing (metabaza zawierająca
ponad 75 milionów skatalogowanych tytułów ze zbiorów
Biblioteki Kongresowej, Australijskiej Biblioteki
Narodowej, Kanadyjskiego Katalogu oraz Biblioteki
Brytyjskiej) czy Goodreads (strona internetowa, która
pomaga zarejestrowanym użytkownikom skompletować i
uaktualniać własną listę lektur w oparciu o wcześniej
zgłoszone preferencje gatunku, tematyki, zasięgu
ekspertyzy, czy autora). Internet to również platforma dla
autorów do bezpośredniego kontaktu z czytelnikami,
którzy na indywidualnych blogach mogą zadawać
pytania dotyczące zarówno interpretacji utworu, historii
jego tworzenia, charakteru bohaterów, czy nawet
prywatnego życia samych pisarzy.

na uczestnictwo w forum autorskim w przepełnionej sali
wykładowej lub przeczytanie recenzji w gazecie. Dziś,
ukrywający się pod internetowym nickiem, może wprost
zadawać swojemu literackiemu idolowi najbardziej
frapujące pytania. Zaś autorzy wiedzą, że konkurencja o
utrzymanie fanów jest bardzo ostra, więc obszernie i
wyczerpująco odpowiadają na wszelkie posty od
czytelników. Jest to zarówno świetny manewr
marketingowy, jak i sposobność do nawiązania bardzo
personalnego kontaktu z indywidualnym odbiorcą.

Jeszcze do niedawna czytelnik mógł co najwyżej liczyć

Aleksandra Zajackowski

Czy więc nadal powinniśmy ubolewać nad stanem
czytelnictwa w XXI wieku? Niestety, tu muszę przerwać
naszą debatę. Właśnie śpieszę się na kolejne spotkanie
mojego klubu! Waszyngtońskiego klubu polskiej książki.

Kuchnie pierwszych dam
W maju 2012 na amerykańskim rynku wydawniczym
pojawiła się szeroko komentowana pozycja American
Grown: The Story of the White House Kitchen Garden
and Gardens Across America autorstwa Michelle
Obama. Książka ta, poświęcona założonemu przez nią w
ogrodach Białego Domu warzywnikowi i przepisom na
dania przygotowane z uzyskanych z niego produktów,
miała na celu popularyzowanie świeżej żywności i
zdrowego stylu życia wśród Amerykanów. Prowadzona
przez Michelle Obama akcja, wspierana jej osobistym
przykładem i niesłabnącym autorytetem szczególnie
wśród najmniej uprzywilejowanych, wydaje się odnosić
sukcesy większe niż reformatorskie wysiłki jej męża.
Interesującym zbiegiem okoliczności, w listopadzie 2011
pierwsza dama polskiej dyplomacji, żona Ministra Spraw
Zagraniczncyh Anne Applebaum, dołączyła do grona
pisarek lżejszego kalibru, publikując… książkę
kucharską. Anne Applebaum znana była dotychczas
głównie jako autorka wyróżnionej nagrodą Pulitzera
monografii Gułag o radzieckich obozach pracy oraz
komentarzy publikowanych regularnie w Washington
Post. W październiku 2012 ukazała się też drukiem jej
kolejna „poważna” praca Iron Curtain: The Crushing of
Eastern Europe, 1944-1956, dobrze przyjęta przez
recenzentów m.in. Financial Times i tygodnika The New
Yorker. Wydana przez Wydawnictwo Literackie książka
Przepisy z mojego ogrodu autorstwa Applebaum i jej
przyjaciółki, dziennikarki Danielle Crittenden, zawiera,
oprócz licznych przepisów na polskie smakołyki,
pochwałę polskiej kuchni, stylu życia i odżywiania. Ta
sama pozycja jest także dostępna od niedawna w języku
angielskim pod tytułem From a Polish Country House
Kitchen: 90 Recipes for the Ultimate Comfort Food.
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Podobnie jak w przypadku żony amerykańskiego
prezydenta, nietypowa publikacja Anne Applebaum
wydaje się mieć na celu promocję, w tym świeżej
żywności prosto z ogrodu, ale przede wszystkim Polski i
jej tradycji kulinarnych. Bywającym w Polsce
Amerykanom do niedawna polska kuchnia kojarzyła się z
szarą monotonią serwowanych przez PRL-owskie
restauracje dań przygotowywanych głównie na bazie
kartofli i stęchłej kapusty. Sytuacji tej nie mogły też
zmienić sprzedawane w tutejszych supermarketach,
d a l e k i e
o d
pierwowzoru, Polish
Kielbasa i Polish
P ier ogi.
Bar dziej
dociekliwi mogli o
tradycyjnej polskiej
kuchni dowiedzieć się
więcej z ciągle obecnej
w księgarniach książki
kuchar skiej Aliny
Żerańskiej, ale ta
mówiła o Polsce
dawnej, tej pamiętanej
sprzed wojny i zmian
ustrojowych.
Książka Applebaum and Crittenden mówi natomiast o
Polsce ostatnich kilku lat, rozwijającej się szybko, a
zarazem przywiązanej do tradycji i dawnych obyczajów.
Wraz z nowym ustrojem jak grzyby po deszczu wyrosły
knajpki i restauracyjki, w których jak za dotknięciem
czarodziejskiej różyczki nagle odżyły pełne aromatu
polskie dania, jak się okazało wcale nie zapomniane.
Dania z kapusty, buraków, grzybów, przyprawione
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świeżymi ziołami odzyskały dawną finezję. Rozmaitość
pierogów, naleśników, placków i racuchów przyprawić
może niezdecydowanego o zawrót głowy, a aromat
przyprawionych czosnkiem i majerankiem mięs o
bolesny skurcz żołądka. Nie mówiąc już o pachnących
świeżymi warzywami i śmietanką zupach, apetycznych
ciastach owocowych, nieziemsko smacznych
truskawkach, śliwkach czy malinach.
Applebaum pisze o swoim XIX-wiecznym dworku w
Chobielinie i otaczającym go ogrodzie z dumą i miłością.
Wspomina światowej sławy gości zasiadających przy jej
gościnnym stole i rozmowach inspirowanych
przygotowanymi przez nią polskimi daniami. Przytacza
zabawne legendy (podobno tatar pochodzi od Tatarów,
którzy jadąc konno pod Grunwald nie mieli czasu na
gotowanie, stąd zmiękczali świeże mięso trzymając je
pod siodłem) i fragmenty klasyki literackiej (pisząc o roli
grzybów w polskiej kuchni przytacza fragmenty Anny
Kareniny i Pana Tadeusza). Tej urozmaiconej eseistyce
towarzyszą dostosowane do amerykańskiego rynku
spożywczego przepisy na ulubione dania i przepiękne
zdjęcia ogrodu, roślin i już gotowych potraw,

malowniczo eksponowanych na
zastawie z Bolesławca. Lektura
znakomita dla tych, którzy już
gotują i dla tych, którzy gotować
nigdy nie będą, ale lubią
wyobrazić sobie smak i zapach
e g z o t y c z n y c h k o mb i n a c j i
polskich ziół, warzyw i innych
składników.
Szczególnie polecam wersję
angielskojęzyczną książki, w
kt ór ej or ygina lny jęz yk
dziennikarki, słynnej z klarowności stylu oszczędnego w
przymiotniki, stanowi dodatkową zaletę. Polskiemu
tłumaczeniu, które jest zaledwie poprawne, brakuje
niestety elegancji z jaką zazwyczaj pisze Applebaum.
Angielska wersja książki może być znakomitym
prezentem dla naszych Amerykańskich przyjaciół,
przyczyniając się do promocji Polski, której tak
umiejętnie podjęła się pierwsza dama polskiej
dyplomacji.
Ewa Chowaniec

Kino Stare i Nowe: Bitwa pod Wiedniem
W październiku do polskich kin
zawitał zapowiadany fanfarami
anglojęzyczny film September
Eleven 1683, dla polskiego
widza zatytułowany Bitwa pod
Wiedniem. Włosko-polska
superprodukcja, szeroki ekran
dla jednej z najważniejszych
bitew w historii Europy.
P ows tr zyma na a zja t ycka
nawała, a wraz z nią zalew
islamu. Spektakularne polskie
zwycięstwo. Wreszcie!
Jest to materiał telewizyjnego włoskiego serialu
przerobiony na film kinowy. Serial w swoim zamyśle
mόwi o Marku z Aviano, ktόry odegrał ważną rolę w
przygotowaniach do obrony obleganej stolicy cesarstwa
Habsburgόw. Tak, Marka znamy z matejkowskiego
obrazu Sobieski pod Wiedniem. W 2003 roku
beatyfikacji charyzmatycznego kapucyna dokonał Jan
Paweł II. Nie dziwmy się zatem, że to na krzyżu
papieskim wspiera się zagrzewający do boju bł. Marek.
To hołd reżysera filmu, mający ponadto powiązać owe
lata z naszymi czasami. I tamto przesłanie księdza Marka
ma być dziś aktualne: Brońmy w Europie
chrześcijaństwa!
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Nie p owiedzia no na m jedna k, dla czeg o.
Siedemnastowieczni Turcy z ekranu są w zasadzie mili,
żadnych szczegόlnych okrucieństw nie popełniają, jeśli
nie liczyć smutnego losu samego wodza. On natomiast
modelowy wódz, a i ojciec - w sumie pozytywna postać,
arogancją wojskową wprawdzie grzeszy, ale czy to już
zaraz taka poważna wada? Może autorzy filmu zgadzają
się w pełni z opinią wspόłczesnego tureckiego historyka,
że - chociaż po zdobyciu Konstantynopola w 1453 roku
sułtani otomańscy postrzegali siebie jako nowych
władców Imperium Rzymskiego, i zamierzali rozciągnąć
swoją władzę na całą Europę - podbite przez nich tereny
w Europie „miały kulturową i językową autonomię. […]
Osmanowie nie czynili zakusów, by nawracać poddanych
na islam” (http://historia.newsweek.pl/turecki-historyk-obitwie-pod-wiedniem,95958,1,1.html) W kontekście
bojaźliwego podejścia do tematu zakwestionowane
zostało więc nawet głównie przesłanie filmu.
Film w reżyserii Renza Martinelliego jest przegraną na
całej linii. Skomplikowana, mozolna historia samej bitwy
została całkowicie zbanalizowana i jak ktoś powiedział,
przypomina stare wersje gier komputerowych, przy
niechlujnie skleconych scenach mających oddać grozę
otomańskiej armii. Historycy oceniają jej liczebność na
90 -130 tys. żołnierzy. Ze znacznie większą dokładnością
wiemy, że wojsk koalicjantόw było ok. 70 tys. Krόl
Sobieski w liście do papieża rozpoczynającym się
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słynnym zdaniem, Venimus, vidimus, Deus vicit,
parafrazą Veni, vidi, vici Juliusza Cezara, szacuje siłę
turecką na 180 tys. Skąd więc przy okazji filmu mowa o
trzystu tysiącach?
Zaraz po bitwie zwycięski krόl wspomina w owym liście
o całym obozowisku, które weszło w jego posiadanie.
Nie widzimy nic z tego na filmie, tak jak i nie
dowiadujemy się o malowniczych szczegόłach, ktόre
zawarł w liście do żony Marysieńki, że w namiotach
Kara Mustafy i nawet papuga była, ale że latała, nie
mogliśmy jej pojmać. Nie dowiemy się też o dziwnie
ślicznym strusiu, którego wezyr kazał zabić, aby nie
wpadł w ręce niewiernych (P. Jasienica. Rzeczpospolita
Obojga Narodόw. Calamitatis Regnum, Czytelnik,
Warszawa 1999, s. 328). Bo przecież film nie ma ambicji
wyłącznie historycznych. Serwuje nam przede wszystkim
bajeczność z gatunku fantasy, zapętlone znajomości,
zjawy przemieniające się w wilkołaki, w scenach pod
księżycem i śniegiem, w którym twórcy mają wyraźne
upodobanie.
A polscy aktorzy? Największa rola przypadła Piotrowi
Adamczykowi, ktόry ośmiesza chwiejność cesarza
Leopolda I Habsburga, w otoczeniu kamaryli
wypudrowanych austriackich dostojnikόw w perukach.

Alicja Bachleda-Curuś zagrała epizodyczną rolę księżnej
Eleonory Lotaryńskiej, siostry cesarza Leopolda, ktόrej
pierwszym mężem (wiemy to z historii, nie filmu) był
krόl Polski w latach 1669-1673 Michał Korybut
Wiśniowiecki. Aktorka wyznaje, że o decyzji zagrania w
tym przedsięwzięciu zadecydował fakt, że do roli Marka
z Aviano pozyskano nagrodzonego Oscarem F. Murraya
Abrahama, pamiętnego z Amadeusza oraz Imienia róży.
Jerzy Skolimowski w roli krόla Sobieskiego nie ma zbyt
wiele do zaoferowania, jedyną kwestią Daniela
Olbrychskiego jest gromkie Ognia, a Borys Szyc, hetman
wielki koronny, Mikołaj Sieniawski, o czym
dowiadujemy się studiując obsadę filmu, nie wypowiada
ani słowa.
Wątek polski został ponoć dopisany za sprawą
producenta Alessandra Leone, absolwenta rzymskiej
polonistyki i propagatora polskiej kultury we Włoszech.
Jak by film wyglądał, gdyby wątku polskiego nie było?
Lepiej nie wnikać. Polski wątek jest, ale nie ma na
ekranie mobilizacji, odwagi, poszerzonego rozumowania
strategicznego krόla Jana. Nie ma mowy, o tym jak
wykorzystaliśmy politycznie to zwycięstwo. Bo chyba
nie wykorzystaliśmy wtedy. Ani teraz.
Joanna Petry Mroczkowska

Z Biblioteki: M. Biskupski laureatem Nagrody im. Tadeusza Walendowskiego
D ec yz ją
Z ar zą du
Biblioteki Polskiej w
Waszyngtonie
laureatem Nagrody im.
T a d e u s z a
Walendowskiego w
roku 2012 został
profesor Mieczysław
Biskupski, kierownik
K a t edr y
S t u dió w
Polskich
im.
Stanislausa
A.
Blejwasa w Central
Connecticut
State
University a także
prezes Polish Institute of Arts and Sciences in
America.
Profesor Biskupski jest autorem wielu książek,
artykułów przeglądowych i specjalistycznych
dotyczących historii Polski i relacji polskoamerykańskich. Za osiągnięcia akademickie i
działalność społeczną został uhonorowany wieloma
nagrodami organizacji naukowych oraz polskimi
odznaczeniami państwowymi.
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Na szczególną uwagę, według Kapituły Nagrody im.
Tadeusza Walendowskiego, zasługują dwa ostatnie
dzieła Profesora: Hollywood’s War with Poland, 19391945 wydane przez University Press of Kentucky w
2010 oraz Independence Day: Myth, Symbol, & the
Creation of Modern Poland, które ukazało się nakładem
Oxford University Press w 2012 roku.
Nagroda im. Tadeusza Walendowskiego, ustanowiona w
2007 roku przez Bibliotekę Polską w Waszyngtonie, jest
przyznawana corocznie przez Kapitułę, czyli Zarząd
Biblioteki, osobom lub instytucjom wnoszącym istotny
wkład w upowszechnianie rzetelnego wizerunku Polski
poza jej granicami oraz kształtowanie partnerskich
kontaktów między Polakami a innymi narodami w
duchu tolerancji i wzajemnego poszanowania
odrębności.
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Super piknik

na murku. Można było wygodnie uzupełnić swoją
kolekcję.
Biblioteka Polska w Waszyngtonie utrzymuje się ze
składek członkowskich i prywatnych donacji. Wszyscy
„bibliotekarze” są wolontariuszami. Rachunki, które
musimy systematycznie płacić, są jednak spore, bo
kupujemy nowe książki i filmy, płacimy za telefon i
sprzątanie, przygotowujemy skromne poczęstunki na
darmowe dla publiczności spotkania autorskie, filmowe,
podróżnicze. A co jakiś czas padnie komputer, czy
drukarka. Każdego roku wkładamy więc mnóstwo
wysiłku, aby dopiąć na ostatni guzik dwie imprezy
„fundrasing” - biblioteczny Piknik i Kolędy to
finansowe „być albo nie być” dla naszej organizacji.
Dlatego chciałabym serdecznie podziękować
wszystkim, którzy przychodzą na te spotkania. To nie
tylko dobra zabawa, ale niezbędna dla Biblioteki
pomoc. W tym roku zarobiliśmy dzięki piknikowi około
1,000 dolarów. To sukces, bo zazwyczaj efekty naszego
„fundrasing” nie przekraczają 200-300 dolarów. Potrzeb
i pomysłów, co z tymi środkami zrobić jest wiele. Na
pewno ulepszymy naszą stronę internetową. Razem z
nowym oprogramowaniem do katalogowania i
wypożyczania umożliwi ona internetowe sprawdzanie
dostępności zbiorów, może też ich rezerwacji. Będą
przejrzyste informacje na temat wydarzeń w Bibliotece.
Zdjęcia, recenzje, blog (?). Jednym słowem piknik
przeniesie nas w XXI wiek. A to, co zostanie, pozwoli
na zakupy nowości i organizację ciekawych spotkań na
długie zimowe wieczory. Aż do następnego pikniku.

To był najlepszy biblioteczny piknik, jaki pamiętam.
Przede wszystkim dopisała pogoda. Piękne polskie lato
– nie za gorąco, nie za parno, błękitne niebo. Bardzo
podobała się wszystkim nowa lokalizacja w parku Glen
Echo dająca równe szanse mieszkańcom Wirginii i
Maryland. W samo południe rozpalono trzy grille i
wkrótce można było próbować pyszną kiełbaskę z
Kielbasa Factory. Do niej chleb i mnóstwo domowych
sałatek do wyboru. Na deser makowiec, ciasteczka i
kawa. Tak jak rok temu do picia serwowaliśmy wodę i
własnej roboty lemoniadę. Nasza Biblioteka
powiedziała zdecydowane „nie” barwionym, słodkim i
niezdrowym napojom. Nikt nie narzekał, nawet
małolaty.
Potem był czas na zabawę i relaks. Dzieci ścigały się w
workach, rzucały do celu, kopały piłkę. Najmłodsi
raczkowali na kocykach pod czujnym okiem rodziców.
Dorośli udali się na zakupy do „Antykwariatu pod
chmurką”. Biblioteka często dostaje darowizny
ciekawych książek, których ze względu na brak miejsca,
nie może zatrzymać. Na każdym pikniku organizujemy
więc obwoźną sprzedaż. W tym roku książki rozłożono

Wszystkim, którzy dorzucili swój grosik lub parę
sprawnych rąk, serdecznie dziękujemy.
Gorąco
zapraszamy też na Kolędy, których cena odzwierciedla
koszty tradycyjnej kolacji oraz niewielką donację na
zaspokojenie potrzeb Biblioteki.
Anna Firsowicz

Między nami podróżnikami – Bagdad

odpowiadała na liczne pytania
i pokazywała pamiątki. A
myśmy
słuchali
chrupiąc
regionalne słodycze i popijając
wino.

Na oferty wycieczek do Iraku nie ma co jeszcze liczyć.
A jednak 30 listopada 2012 kilkanaście osób udało się w
wirtualną podróż z Między nami podróżnikami, tym
razem prowadzoną przez kapitan Basię Bujak. Basia jest
rehabilitantką w armii USA i przez rok pracowała w
szpitalu w „zielonej strefie” Badgadu. Słuchaliśmy o
życiu na tyłach wojny, o burzach piaskowych i
nowościach technicznych medycyny. Basi udało się
zwiedzić kilka pałaców Saddama Huseina. Wielkie sale
pokryte marmurami, gigantyczne popiersia oraz
kandelabry z... plastiku. Po prezentacji Basia

Zapraszamy na następną
podróż z Biblioteką Polską.
Anna Firsowicz
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Z Polskiej Szkoły: Piszą o sobie absolwenci
Do tej pory na naszych łamach pojawiały się artykuły
uczniów Szkoły, ich wierszyki, wypracowania, opinie o
czytanych lekturach. Tym razem publikujemy eseje jej
absolwentów, którzy starając się o przyjęcie na studia
musieli napisać kilka słów o tym kim są i co jest dla nich
w życiu ważne. Oto co piszą:

My Family Table
China, India, Ivory Coast, Russia, Germany, Poland,
Czech Republic, France, and Thailand are some of the
countries that have been represented at my table. My table has been more than a place where people have come
to eat. It is a place where people from all over the world
have come to exchange ideas and tell stories of their cultures.
Through the years, I have witnessed my table expanding
in both figurative and literal senses. In a literal sense, I
have known only one table for my entire life. My parents,
who had just moved to America from Poland, bought the
table at an estate sale. The table is round and seats about
four people, which is perfect for our family. However,
the table has a very clever design. It comes with four
boards that can be inserted into it to expand the size of
the circle, so as many as 12 people can enjoy food or
conversation. My parents did not know many people
when they bought the table because they had just moved
from Poland, and I was their only child, so it seemed that
the extensions might never be used. However, we have
been able to find plenty of reasons to expand the table.
Over the years, as my table has grown, the ideas that
have been discussed around it have accumulated. My
family has expanded with the addition of my little sister.
The network of my family friends has expanded as well.
My family’s involvement in the Polish community,
through the Polish Embassy, Polish Library, and American Center of Polish Culture in Washington D.C., has
created a strong group of Polish friends. We have had the
pleasure of having some very important Polish people at
our table for dinners: the former President of Poland, the
former head of the Polish section of Radio Free Europe
during WWII, and the former Polish Minister of Finance,
as well as many local Polish activists. They all have
come to eat and discuss ideas ranging from their troubled
childhoods in war-stricken Poland, to helping political
refugees during the Cold War, to organizing and marketing Polish cultural events in Washington D.C., to discussing which Polish beer is the best.
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My involvement in the Washington International School
has also brought about some interesting conversations
around my table. My family has been able to create so
many different relationships because of the internationalism of my friends at my school, as well as some of the
exchange programs that my family has been involved in.
We have had a Russian Jew over for Thanksgiving, who
explained his cancer research to us, in a mix of English
and Russian. We have also had an Indian economist from
the International Monetary Fund, who shared with us a
presentation about investments in the American economy. An exchange student from Paris who stayed with us
spoke, in French, with me about topics ranging from Rap
to the French Open. One of my favorite conversations,
however, was when Mamadou, an exchange student from
the Ivory Coast, did not know what strawberries were. I
talked with him in French about different fruits he had
never seen before in his life.
My table has not changed much over the past 17 years
except for maybe the occasional coffee stain. However,
my life has been forever changed by the many discussions that have been held around this table. I think it is
safe to say that the owners of the table at the estate sale
did not know what they were giving away at the price of
twenty dollars.
Jan Stefanski
I Believe in Literature
As a singular concept literature is simple: it tells a story,
conveys an idea, imparts knowledge. Yet each text that
falls under the category of “literature” is in itself extremely complex. Literature has no borders or boundaries
and no language or law can stop the impact that literature
can have. Every translation, no matter how poorly done,
can still convey the same concept to the reader. The Little
Prince, perhaps the most renowned story for both children and adults, has been taught to me in three languages:
English, French and Polish, and yet, despite possible issues of translation, I have felt equally moved and come to
the same conclusion.
As a student I have learnt about the importance of literature in history, where books have shattered the falsified
images that people had, altered stereotypes and revealed
atrocities that were unimaginable. Books like Uncle
Tom’s Cabin and A Brave New World were not just stories, but strong political tools used to create change and
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generate awareness. In books like these the abstract and
unimaginable became tangible concepts for all people to
understand. Through books we learn, not just about ourselves, but also about society in both the past and present.
In a certain manner a book is an archeological find that
reveals the hidden truths of a civilization, person, or time.
Historical papers, journals, newspapers and literature all
attempt to reveal the unintelligible truths that are hidden
behind the externally imposed lies that we create for ourselves. Fiction and non-fiction complement one another
and mesh together emotion and hard-facts. As citizens of
the world we cannot help but be confused, and I have
learnt to seek comfort and answers in literature. In a way
each book is a documentation of a life and a guide
through various experiences and emotions, already
known or still to be discovered.
I learned to love literature from my Mom and Dad. My
first meaningful encounter with literature was when I was
eight and my Dad and I read Mysterious Island by Jules
Verne as part of our bedtime tradition. Every-night for
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many years we read books together in Polish. My Dad
shared with me his favorite childhood stories that he had
read at my age. Surprisingly, I am now significantly better read in Polish teenage classics than any other Polish
kid that I know. My mom had a slightly different approach, one that was mutually beneficial - I would lend
her my favorite and in return she would drop by with
New Yorker short stories and biographies. As a family
books have always connected us. We make recommendations, buy one another books and sometimes fight about
them.
None of this is to say that one can or should read every
book imaginable, but in a globalizing world of uncertainty I realized that there is a necessity to have something to believe in. Whereas it might be big or small, it is
important to seek answers in something other than ourselves. I believe in the power of reading and literature.
Ula Rutkowska

