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Od Redakcji

From the Editors

Dlaczego obchodzimy urodziny? Czemu tak ważne są dla
nas rocznice? Być może dlatego, że są one zwykle okazją
do refleksji i podsumowań. Czy można celebrować
narodziny druku, poezji, filozofii? Zapewne tak, choćby po
to, aby poświęcić chwilę namysłu temu, co one dla nas
znaczą. W tym duchu Biblioteka przyłączyła się do
obchodów pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Reja, którą
niektórzy utożsamiają z rocznicą narodzin polskiej
literatury. Zapraszamy do lektury artykułów, które mamy
nadzieję zainspirują Państwa do refleksji nad tym, jak
zmienił się przez lata język polski i jak bardzo ważną rolę
pełni w naszym życiu poezja. Zapraszamy też na
biblioteczne spotkanie w Ambasadzie Polskiej, które w
całości poświecone zostanie twórczości Mikołaja Reja.

Why do we celebrate birthdays?
Why are
anniversaries important? Perhaps because they
provide an opportunity for reflection. Can one
celebrate the “birth” of printing, poetry, philosophy?
Undoubtedly yes, so we can reflect on what they mean
to us. It is in this spirit that the Polish Library is
contributing to the celebrations of the 500th
anniversary of the birth of Mikołaj Rej—by some he is
considered to be the “Father of Polish Literature.”
We invite you to read articles in our current issue
which we hope will inspire you to think about how the
Polish language has changed over the years and the
importance of poetry in our lives. We also invite you
to a library event at the Polish Embassy that will focus
on Mikołaj Rej’s literary output.

Skoro o podsumowaniach, to luty jest dla nas tradycyjnie
miesiącem rozliczenia całorocznej działalności Biblioteki
wobec jej członków. 26 lutego odbędzie się walne zebranie
Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki, do udziału w którym
bardzo zachęcamy. Omówione zostaną na nim dokonania
Biblioteki w roku 2005 oraz jej plany na przyszłość, w tym
wybór nowego Zarządu.

February has traditionally been a time for reviewing
the library’s activities during the past year. The
General Meeting of Friends of the Polish Library will
take place on February 26th and all of you are urged to
attend. We will discuss the library’s achievements in
2005 and plans for the future. A new Library Board
will be elected.

Wśród publikowanych w niniejszym wydaniu Wiadomości
recenzji nie przypadkowo znalazło się omówienie In the current issue of Library News it is not by chance
najnowszej ksiązki Andrzeja Stasiuka Jadąc do Babadag, that you will find a review of Andrzej Stasiuk’s latest
która w 2005 wyróżniona została najwyższą przyznawaną w book, Jadąc do Babadag (Going to Babadag). This

Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki
Doroczne walne zebranie Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki odbędzie się 26 lutego o godzinie 3:00 pm
w lokalu Polskiego Konsulatu w Waszyngtonie, 2224 Wyoming Avenue N.W. Washington, D.C. 20008
Wiadomości z Biblioteki redaguje zespół: Iza Rutkowska (kierownik zespołu), Jerzy Kozłowski, Monika Mieroszewska, Anna Piasecka oraz
Mirek Słoboda. Wszelkie prace związane z funkcjonowaniem Biblioteki oraz wydawaniem i dystrybucją Wiadomości wykonywane są społecznie.
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Polsce nagrodą literacką, czyli nagrodą Nike.
Zwycięzca, czyli najlepsza książka roku, wyłaniana jest
w trzyetapowym konkursie, którego wyniki ogłaszane są
w październiku. Fundatorami przyznawanej już od 9 lat
Nike są Gazeta Wyborcza i firma NICOM Consulting, a
wśród jurorów znajdują się największe autorytety
polskiej kultury i literatury.

book has received Poland’s most prestigious literary
award, Nike. The winner-- the best book of the year-- is
selected in a three-stage process and the results are
announced in October. Nike, awarded since 1997, is
funded by Gazeta Wyborcza and NICOM Consulting.
The jury is made up of the most prominent individuals in
Polish culture and literature.

W naszym nowym cyklu – Spotkania – rozmawiamy z
Agnieszką Siarkowską, której waszyngtońska
społeczność zawdzięcza kilka interesujących akcji
charytatywnych połączonych z promowaniem polskiej
sztuki.

In our new series – Encounters – we interviewed
Agnieszka Siarkowska – Washington has benefited from
several of her charitable initiatives which promote Polish
art.

Mikołaj Rej, w pięćsetną rocznicę urodzin
Pozwolicie Państwo, że w pastiszowym stylu korzystając
z rzeczy Andrzeja Trzecieskiego o poćzciwym
szlachcicu polskim parę słόw powiemy:

Niech waszyngtończycy wżdy postronni znają,
Że Polacy nie gęsi, BIBLIOTEKĘ mają!

Czytać poćciwemu, kto umie,
jest rzecz barzo potrzebna. A tak
jeśli umiesz czytać, azaż to nie
rozkosz też, sobie czas
upatrzywszy, nad książkami
posiedzieć, prawa i powinności
się swej dowiedzieć, więc sie
namόwić z onemi filozofy, z
onemi mądremi, przeważnemi a
rycerskiemi ludźmi? Nie trzebać
będzie wielkiego nakładu,
zbiegasz wszystek świat lekkim
kosztem, tuż na miejscu siedząc,
tak jakobyś tam wszędzie
oczywiście był a jakobyś wszytko widział, acz nie tak
wżdy dobrze, ale wżdy lepiej niźli nic. (…) Nuż zasię azaż
to nie rozkosz wiedzieć przyrodzenie każdego źwirzątka,
każdego ptaszka, każdego drzewka, każdego ziόłka? Z
czego się może gospodarstwa wiele nauczyć i w
przygodzie wżdy sobie czasem pomόc i między ludzi
przyszedszy, nie siedzieć jako darmobyt, gdzie się wżdy
będzie umiał i ku temu i ku owemu przymόwić.

Mikołaj ze starodawnego był rodu, co się pisał z
Nagłowic na ziemi krakowskiej, herbu Oksza. Ociec
jego udał się był na rycerski chleb do ziem ruskich i tam
się jego jedyny syn urodził w miasteczku Żόrawno
(obecnie Żurawno) w mięsopustny wtorek roku
Pańskiego 1505. Mikołaja ociec do szkόł
wielkomiejskich we Lwowie i Krakowie posyłał, ale się
chłopiec nic w nich nie nauczył, bo “już rozumiał, co to
jest dobre towarzystwo”. Z powrotem w Żόrawnie z
rusznicą, a i z wędką biegał koło Dniestru, aż go ociec
do Andrzeja Tęczyńskiega był wysłał. Tam “się rozmόw
między pisarzami nasłuchał, przez łacinę się
przegryzować zaczął, a czego nie rozumiał, tedy się
pytał. Teksty dziwne a wirsze rozmaite, niewiele
rozmyślając, czynił”. Pan był barzo ciekawy, wielkiego
zachowania, a dworski.
Ożenił się dobrze i majątku przymnożywszy założył
miasteczko niedaleko Chełma o przezwisku Rejowiec. A
że go przyrodzenie do krakowskiej ziemi ciągnęło,
żadnego sejmu, zjazdu ani żadnej koronnej sprawy nie
zaniedbał. I był nań stary krόl barzo łaskaw, także i
krόlowa Bona. Potem zaś i syn ich, krόl sławny Zygmunt
August.

Nie bawże się też zasię leda czym, bo mało tobie po
Owidyuszu, po Horacyuszu, bo na cię trudny i fabułami
zabawiony. Ale sobie to czytaj, coby cię nadobnych cnόt
a poćciwego żywota uczyło, bo cię to może piękniej
ozdobić, niżli fabuły niepotrzebne, biorąc piękne
przykłady z onych zacnych ludzi, przodkόw pirwszych, z
poćciwych spraw ich, jako nadobnie w onych pięknych
pomiarach, w onych rozważnych sprawach a ozdobnych
poćciwościach żywoty swe stanowili i w nich się
zachowywali. (Księgi wtόre Żywotόw człowieka
poćciwego)

Tu przerwać wypada i z resztą opowieści poczekać do
naszego spotkania krotochwilnego, mniemamy,
nadobnego, a poczciwego. Pan Rej bowiem postać to
znamienita - mimo że protestant, co przez wieki wielu
nie w smak było. W okresie karnawałowym, już w
nowym roku 2006, pod szyldem Biblioteki zorganizować
zamierzamy obchody pięćsetnej rocznicy urodzin
naszego prapradziada Mikołaja, ktόry nie będąc “ojcem
polskiej poezji, bo zaszczytny ten tytuł przypadł Janowi
z Czarnolasu, jednakowoż “ojcem książki polskiej”
nazwan jest.

Czyż można piękniej zachwalić przyjemności i
dobrodziejstwa z czytania? Czy lepsze motto
znaleźlibyśmy dla naszej (i każdej innej) biblioteki?
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U progu nowego rozdziału w polskiej historii
najnowszej, oddajmy raz jeszcze głos wieszczemu
jubilatowi:

A kto temu nie wierzy, przypatrz się do tego,
Gdy się sprawom dziwujesz sejmu chwalebnego:
Ujrzysz, jakoć okrutnie ta nędzica wrzeszczy,
Co ją tak rozciągają, aż jej skόra trzeszczy.
(Źwierzyniec)

Rzecz Pospolita
Rzeczpospolitą nago na wozie malują,
Ano ją rόżni ludzie rozlicznie szacują:
Jedni ciągną na lewo, a na prawo drudzy,
Bo niezgodni tam zawżdy u tej paniej słudzy.

Joanna Petry Mroczkowska

Ona nigdy nie milczy....(O poezji polskiej słów kilka)
Mijający rok 2005
był
rokiem szczególnym.
Obchodzono w nim pięćsetną rocznicę urodzin Mikołaja
Reja z Nagłowic oraz sto pięćdziesiątą rocznicę śmierci
Adama Mickiewicza. W skrócie i w sposób być może
nieco uproszczony można powiedzieć, że pierwszy z
nich literaturę polską rozpoczął, drugi zaś, swoim
mistrzowskim kunsztem artystycznym, podniósł ją na
niebywałe dotąd wyżyny.

Małe dziecko można do poezji przekonać w miarę łatwo,
albowiem otaczający je świat jest barwny i piękny.
Można w nim usłyszeć rozmowy gwiazd na gałęziach i
przytulić serca motyli (Gałczyński). Poezja jest również
piękna, bo potrafi to wszystko opisać. Ze starszymi
dziećmi nie będzie tak łatwo, albowiem np. taki
gimnazjalista już wie, że świat nie jest wcale taki piękny,
a człowieka można zabijać jak zwierzę (Różewicz).***

Szlachcic z Nagłowic, jako
poeta, prozaik,
dramatopisarz oraz tłumacz, pozostawił po sobie
ogromną spuściznę literacką:
moralitety, wiersze
satyryczne, które nazywał Figlikami, dzieła
dydaktyczne. Gorliwość protestanckiego neofity
ukierunkowała jego ostrze satyryczne na działalność
Kościoła katolickiego. Jego pole zainteresowań było
jednak znacznie szersze. W obszernym Źwierzyńcu
zawarł anegdotyczny rejestr zdarzeń, wybitnych ludzi,
postępków, rzeczy, zwierząt. Jako typowy ziemianin,
stroniący od życia dworskiego, Rej lubował się w
pisaniu swoistych poradników, udzielając rad jak żyć,
jak wychowywać dzieci oraz jakie są obowiązki
młodego szlachcica wobec Rzeczypospolitej (Żywot
człowieka poczciwego).

Na lekcjach literatury czytanie wiersza i próba jego
interpretacji należy chyba do najtrudniejszych zadań
polonisty, który musi „stawić czoła” trudnej materii
poetyckiej, a często także nieprzychylnie do niej
nastawionym uczniom. Problem stanowi również próba
ponownego odczytania utworów z tzw. kanonu lektur
szkolnych, którym
przypisano już pewne klucze
interpretacyjne. Typowym exemplum jest dla mnie Pan
Tadeusz jako przykład urzeczywistnienia mitu
arkadyjskiego, idyllicznego obrazu kraju lat dziecinnych
ze skupieniem się na lirycznych opisach zachodzącego
słońca i latających boćków. W interpretacjach szkolnych
często zapomina się o problemie istnienia ZŁA w tej
epopei; o prawdopodobnie moralnie dwuznacznej
postawie Sędziego w czasach insurekcj i
kościuszkowskiej, dzięki której uzyskuje, mocą urzędów
carskich, zamek Horeszków; o Gerwazym, który chwali
się, że obcinał uszy Soplicom, a jednego z nich podpalił
(Jednego podpaliłem w drewnianym budynku, kiedyśmy
zajeżdżali z Rymszą Korelicze: Upiekł się tam jak
piskorz). Dosyć smutnie przedstawiają się również, w tej
ponoć ostatniej epopei w literaturze światowej, relacje:
kobieta-mężczyzna. Jacek Soplica nie kochał swojej
żony, matki Tadeusza. Podstarzała i wiecznie uganiająca
się za mężczyznami Telimena nie dotrzymała danego
słowa Hrabiemu i wychodzi za mąż za Rejenta. Nie
wiemy również, czy Zosia wyszła za Tadeusza. Odbyły
się przecież tylko zaręczyny, a Tadeusz nie musiał
powrócić z wyprawy napoleońskiej na Moskwę...

W obecnych czasach poradniki cieszą się niebywałą
poczytnością i w zasadzie może pisać je każdy (lekarz,
aktor, psycholog, dietetyk, ogrodnik). Inaczej z poezją.
Mogą ją pisać tylko nieliczni. Jednak literatura polska
„wydała na świat” Kochanowskiego – najważniejszego
poetę w swoim czasie całej Słowiańszczyzny, wielkich
romantyków – Mickiewicza i Słowackiego, dwóch
poetów–noblistów: Czesława Miłosza i Wisławę
Szymborską. Lista znakomitych polskich poetów jest
długa: Bolesław Leśmian (zdaniem Miłosza największy
polski poeta XX wieku), Jerzy Liebert, Józef
Czechowicz, Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert,
Julia Hartwig, Adam Zagajewski, Andrzej Mandalian*.
Może więc warto zastanowić się, czym jest poezja dla
nas – „zwykłych” śmiertelników, jaki jest jej status
ontologiczny i dlaczego, pomimo że nie powinna ona
istnieć, istnieje (Miłosz)**.

Uczniowie w pewnym wieku (12-13 lat) często negują
również „przydatność” poezji w życiu. Omawianie
wiersza, jej specyficznego języka, próby uchwycenia
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sensu wierszowanego przekazu często kwitowane są
zdaniem: I tak mi się to w życiu do niczego nie przyda”.
Protesty uczniów przejawiające się już na etapie analizy
wiersza (Proszę pani, a czy to jest takie ważne, że Iliada
została napisana heksametrem?), osiągają apogeum w
fazie jego interpretacji. Czytając poezję na lekcji,
nauczyciel musi się czasami także przyznać do
„porażki”, powiedzieć: Nie wiem, co to może oznaczać,
trudno mi ten fragment rozgryźć. I to jest uczciwe.

Wielkiej Improwizacji (Dziady, cz. III), wadzący się z
Bogiem, porusza się w obszarze herezji. Być może
poezja w jakimś sensie jest heretycka, nieposłuszna,
często nie po naszej myśli. Tworzy własny, leksykalny
obraz „rzeczy widzialnych i niewidzialnych”, uzupełnia
obszary pojęciowo puste, nazywa „nienazwane”. Jest
odważna. Stanowi zaprzeczenie słynnego zdania
Ludwiga Wittgensteina: O czym nie można mówić,
trzeba milczeć. Ona nigdy nie milczy.

Pozostaje więc pytanie, skąd bierze się czasami nasza
niemożność uchwycenia sensu słów poety, niezdolność
opowiedzenia tekstu poetyckiego własnymi słowami i
nazwania „rzeczy po imieniu”. Wiemy, że poezja
przekracza granice poznania naukowego. Motyle nie
mają serc, w świecie poetyckiego głosu możemy je
jednak przytulić. Poezja może być także sięganiem po
zabronione i nazywaniem tego, czego nie powołujemy się
nazywać (Miłosz). Odpowiada na podstawowe pytania,
które zadają dzieci, a które w dorosłym życiu spychane
są w obawie przed „ostatecznymi” odpowiedziami. A
więc czym jest życie i dlaczego istnieję (Szymborska),
czym jest śmierć, powrót do ziemi niegramatycznej
(Miłosz) oraz zagłada myśli (Mandalian), czym jest
miłość i cierpienie, lot ptaka, przelotny uśmiech, co
przeżywa kot po stracie swego pana (Szymborska),
dlaczego mężczyźni, którzy byli w Oświęcimiu, milczą
(Hartwig).

Beata Kubok
Przypisy:
*Śmiem twierdzić, że wiersze Mandaliana zebrane w
zbiorze pt. Strzęp całunu, poświęcone w całości zmarłej
żonie, profesor Joannie Rapackiej, są polskimi Trenami
XXI wieku.
**[Poezja] nie może mieszkać w alkowach serca /w
zgryźliwościach wątroby/ w sentencjach nerek /ani w
mózgu zdanym na łaskę tlenu ./Nie powinna istnieć, ale
istnieje.(Cz. Miłosz: O poezji, z powodu telefonów po
śmierci Herberta).
*** Mam dwadzieścia cztery lata/ Ocalałem prowadzony
na rzeź... Człowieka tak się zabija jak zwierzę
/widziałem: furgony porąbanych ludzi /którzy nie zostaną
zbawieni (T. Różewicz: Ocalony).

Bohater liryczny to często ktoś, kto się nie boi stanąć
oko w oko z Najwyższym. Mickiewiczowski Konrad w

Wydarzenia: Faksymile Biblii Gutenberga i Koncertu f-moll Chopina w American Center for Polish Culture
aczkolwiek mniej cennych egzemplarzy zachowało się
na całym świecie zaledwie 48. Możliwość obejrzenia z
bliska i dotknięcia ksiąg wyglądających dokładnie tak,
jak ich XV-wieczny pierwowzór była niewątpliwą
atrakcją spotkania, dając poczucie obcowania z czymś
rzadkim i ponadczasowym.

8 grudnia 2005 w siedzibie American
Center for Polish Culture odbyło się
sponsorowane przez Jolę i Pawła
Stefańskich spotkanie z Tadeuszem
Serockim, dyrektorem Wydawnictwa
Diecezji Pelplińskiej Bernardinum. Istniejące w obecnej
formie od 1998 roku wydawnictwo specjalizuje się w
publikowaniu pozycji o treści religijno-liturgicznej oraz
tzw. druków trudnych i unikatowych, do których należą
reprinty, faksymile, albumy i mikrodruki.
Najważniejszym dotychczas osiągnięciem Wydawnictwa
jest przygotowanie faksymile pelplińskiego egzemplarza
XV-wiecznej Biblii Gutenberga oraz Koncertu f-moll
Fryderyka Chopina. Obie pozycje zostały
zaprezentowane uczestnikom spotkania.

Dla niezorientowanych, faksymile to wiernie odtworzona
kopia. W przypadku Biblii Gutenberga dla
przygotowania jej konieczne było odtworzenie XVwiecznego papieru, skórzanej oprawy, ręcznie
malowanych, złoconych zdobień. O skali
przedsięwzięcia najlepiej świadczy fakt, iż wymagało
ono wielokrotnych spotkań papierników, poligrafów,
naukowców m.in. z Instytutu Papiernictwa i Instytutu
Przemysłu Skórzanego z Łodzi, garbarzy i
introligatorów. W gronie tym dyskutowano zakres badań
naukowych niezbędnych do rozpoczęcia prac nad
faksymile. Dopiero na ich podstawie specjaliści dokonali

Drogocenny oryginał przechowywanej w Muzeum
Diecezjalnym w Pelplinie Biblii Gutenberga obejrzeć
można jedynie spoza chroniącej ją szyby. Podobnych,
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określenia składu papieru, rozmieszczenia znaków
wodnych, sposobu faksymilowania oryginalnych kart
Biblii i wykonania jej oprawy.

Biblii wynosi około piętnaście tysięcy dolarów USA.
Druga z prezentowanych przez dyrektora Serockiego
faksymile wzbudziła szczególne wzruszenie wśród
melomanów. Wydany przez Bernardinum rękopis
Koncertu f-moll Fryderyka Chopina jest bowiem
identyczną kopią tego, który został złożony do druku 170
lat temu w firmie Breitkopf&Härtel. Napisany przez
Chopina brązowym atramentem, na papierze o ręcznie
kreślonych pięcioliniach Koncert, skopiowany został na
specjalnie do tego celu wyprodukowanym papierze,
pozwalającym na oddanie kolorystyki i detali
graficznych oryginału. Odzyskany przez Polskę dopiero
w 1957 wraz z innymi skarbami wawelskimi rękopis
Chopina przechowywany jest obecnie w Bibliotece
Narodowej w Warszawie i udostępniany tylko
badaczom; uczestnicy spotkania w Centrum mieli
przywilej obcowania wprawdzie z kopią, w każdym
jednak szczególe przypominającą oryginalne dzieło
wielkiego Kompozytora.

Ostateczny efekt uzyskano dzięki zastosowaniu
najnowocześniejszych technik poligraficznych,
wszystkie inicjały wykonano jednak ręcznie na wzór
średniowiecznych skryptoriów, a pierwszy inicjał I tomu
został dodatkowo ozdobiony 22 karatowym złotem
polerowanym agatem. Oprawę faksymile wykonano
dokładnie tak, jak niegdyś robił to Henryk Coster z
Lubeki – dębowe deski oprawy obciągnięto czerwoną
skórą kozią i zaopatrzono w mosiężne guzy, narożne
okucia i klamry. Wewnętrzne lustro oprawy wyklejono
pergaminem cielęcym a blok woluminu zszyto
naturalnymi nićmi lnianymi. Kozia skóra użyta do
oprawy została wyprawiona według piętnastowiecznych
technologii wyprawy skór z wykorzystaniem naturalnych
składników sprowadzonych na ten cel z Afryki. W ten
sposób powstało 198 dwutomowych egzemplarzy Biblii,
czyli tyle ile wykonał Gutenberg. Wobec zastosowania
tak wyszukanych i pracochłonnych technik nie należy się
dziwić, że cena jednej kopi wydanej przez Bernardinum

Iza Rutkowska

Recenzje
człowieczeństwo. Bo jest to raczej podróż wgłąb samego
siebie, by odnaleźć własny punkt odniesienia i relacje
przynależności z odwiedzanym rejonem. Celem nie było
zwiedzanie zabytków kultury czy historii, lecz chęć
poznania, jakie emocje wywoła w nim miejsce o nikomu
nieznaczącej nazwie – z jego ludźmi, klimatami,
zapachami, czy dźwięczącą ciszą odwiecznego niedziania się. Podróżując narrator rozmawia z duchem
Jakuba Szeli (gdy szuka jego grobu), zgłębia pamiętniki
narodowych wieszczów i filozofów odwiedzanych
krajów (gdy szuka recepty na ludzkie natury).
Kontempluje zataczające się koło czasu, gdy pasące się
zwierzęta wchodziły w porzucone, umarłe kikuty
maszyn jakby dowodząc paradoksalnej tezy, że w tej
części świata pozornie kruche, bezbronne byty trwają od
początku świata; że natura tu tryumfuje ponad
efemerycznym wytworem rąk ludzkich. Ciągle
przekracza granice, które po chwili zaczynają się
zacierać w świadomości czytelnika. Ogląda śmietnisko
na środku ryneczku, rozpadające się wsie, młodzianów
popijających piwo pod wykrzywionym płotem
umajonym malwami. Degustuje biharską palinkę,
brendy, mołdawski koniak, raki, tokaj, śliwowicę;
zagryza arbuzem, testuje najtańsze papierosy carpati,
karelia, astra, jednocześnie stojąc na uboczu i
obserwując. Ostatecznie dochodzi do wniosku, że nie
jest ważne, jaką celną stanicę pozostawił za sobą, jakim
językiem posługują się ludzie przechodzący obok, jaką

Andrzej Stasiuk, Jadąc do Babadag: Wydawnictwo
Czarne, Wołowiec 2004.
Dnia 2 października, w Teatrze
Stanisławowskim w warszawskich
Łazienkach, odbyło się wręczenie
prestiżowej nagrody Nike. Główna
nagroda przypadła Andrzejowi
Stasiukowi za powieść Jadąc do
Babadag. W rozgrywce o tytuł
najlepszej książki roku 2004
pokonał faworyta czytelników,
Ryszarda Kapuścińskiego i jego
Podróże z Herodotem.
Jadąc do Babadag to zbiór opowieści z podróży do tak
zwanej „gorszej Europy”, a więc do tych rejonów
Europy Środkowej, które są nieomal nieznane
przeciętnemu turyście. Autor odwiedza Albanię,
Rumunię, Mołdawię, Węgry, Słowację, Bułgarię, kraje
dawnej Jugosławii. Unika jednak wielkich miast, miejsc
naznaczonych historycznymi wydarzeniami, czy pejzaży
promowanych przez przewodniki turystyczne. Raczej
węszy i niucha za tropem stęchlizny, biedy i zacofania.
Jak sam przyznał, odwiedzał miejsca, w których nie ma
nic oprócz potencjalności, miasteczka i wioski, które
cechowała jedynie próżnia, nieruchomość, niebo i
ziemia rozcierające między sobą udręczone i ospałe
6
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walutą płaci za ciepłe piwo, czy domowe wino. Tu istotą
jest odkrycie poczucia wspólnej tożsamości, kojąca
jedność, pochodność sprowadzająca się do wspólnej
„centroeuropejskości”. Autor odwiedza „głęboką
prowincję” odkrywając, że wszędzie czuje się tak samo.
Nie wartościuje „prymitywizmu” miejsc oddalonych od
utartych szlaków cywilizacji, bo ten „prymitywizm” jest
składnikiem jego własnej kulturowo-geograficznej
schedy. A jeśli go nie przyrównywać do innych wartości
(np. Zachodu) to wówczas jest on wartością absolutną –
a więc ani pozytywną ani negatywną. Bo ten bezruch
miejsc, w których wyczerpała się bateria świata jest de
facto kojącą bez-zmiennością.

kreską, lecz punktem w kolorze sepii, z rozmytymi przez
zamarły tu czas konturami, z niewidocznymi detalami,
wyblakłymi twarzami. Malarz nie tłumaczy znaczenia
obrazowanego zjawiska, przyczyny, jego historii,
filozofii istnienia, czy walki o przetrwanie. Dla niego
ważniejszy jest światłocień, półton, opalowa mgła
skromnie okrywająca rażące nieużytki, łososiowy kurz
osiadły na bruździe między brwiami ludzi zmęczonych
od urodzenia widziane już uprzednio u kogoś pod
Sanokiem, pistacjowo-omszałe fundamenty rozwalającej
się chałupy, spopielały nalot na rozklekotanym,
przemyconym mercedesie (będącym jedynie symbolem
odległego, niezbyt śpiesznie zdążającego tu zachodniego
dobrobytu). A ponad wszystkim panuje tu, czyli w całej
rozciągłości między Bałtykiem, Morzem Czarnym i
Adriatykiem, ta cudownie durna fikcja, (...),
beznadziejny smutek tęsknoty za tym, co nie bardzo było,
za tym, co być mogło, i ten zasmarkany żal nad tym co
jest.

Stasiuk nie opisuje fizyczności miejsc, ani ich historii,
lecz uczucia, jakie go w tych miejscach ogarniały. I w
tych podróżach, które przewodniczący jury nagrody
Nike, Henryk Bereza, określił mianem metafizycznej
powieści drogi, Stasiuk jest raczej malarzem
impresjonistą niż reporterem. Dostrzega tak wiele tam,
gdzie inni nie widzą nic, a potem maluje obraz – nie

Aleksandra Zajackowski
polskich aspektów (np. tematyka powstania
listopadowego w twórczości Wojciecha Kossaka z
ilustracjami).

Polskie powstania narodowe na tle przemian
europejskich w XIX wieku; redakcja Anna Barańska,
Witold Matwiejczak, Jan Ziółek; Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 2001.

Zawartość tomu składa się z trzech części zgrupowanych
według następujących tematów: (i) Polskie powstania na
tle ruchów rewolucyjnych w Europie w XVIII i XIX
wieku; (ii) Powstania i tradycje powstańcze a procesy
modernizacji na ziemiach polskich; oraz (iii) Powstania
polskie w historiografii krajów europejskich, Stanów
Zjednoczonych i Japonii. Mój osobisty wybór tego, co
najciekawsze w każdej z tych części byłby następujący:
praca Ziółka w pierwszej części pod tytułem Wskrzesić
Polskę, zbawić świat o różnych emigracyjnych próbach
wypracowania koncepcji odzyskania przez Polskę
niepodległości (także militarnie); w części drugiej, praca
Matyszkiewicza o Polaku Sumiennym, konserwatywnej
gazecie codziennej z okresu powstania listopadowego,
której autorzy szukali porozumienia ze społecznością
żydowską; oraz, w części trzeciej, artykuły o
historiografii rosyjskiej (oj chwalił nas bardzo Lenin za
walkę z caratem!), niemieckiej (historycy pruscy
powstaniom życzliwi nie byli, ale w społeczeństwie
niemieckim powstanie listopadowe było tak popularne –
Polenfreundschaft - że modne stały się rogatywki) oraz
angielskojęzycznej (gdzie wielki żal za to, że poza
pracami Normana Davies’a, jeżeli już się pisze o historii
Polski, to z reguły w formie rozdziałów z historii Rosji).

W 170 rocznicę powstania
listopadowego, Katedra Historii
Nowożytnej KUL wraz z
Towarzystwem Naukowym KUL
zorganizowały międzynarodową
konferencj ę na temat Polskie
powstania narodowe na tle przemian
europejskich w XIX wieku. Prace
przedstawione podczas tej konferencji
wraz z fragmentami dyskusji składają
się na ten 650 stronicowy tom. Wśród prac znanych
historyków, są też prace studentów piszących swoje
prace magisterskie.
Zacznijmy od samego końca tomu, czyli dyskusji
zatytułowanej: Badania nad powstaniami—zamknięty
rozdział czy nowe wyzwanie dla historiografii? Na
postawione w tytule pytanie możemy śmiało
odpowiedzieć, razem z uczestnikami konferencji, że
tematyka polskich powstań na pewno nie została
zamknięta. Wynika to z samego założenia konferencji,
której celem była próba popatrzenia na powstania z
punktu widzenia tego, co działo się w ówczesnej Europie
i jak Europa patrzyła na to, co działo się na ziemiach
polskich. Temat potraktowany został bardzo szeroko
(tom zawiera np. ciekawy szkic o echach powstania w
Chile), ale też bez omijania bardziej specyficzno-

Kilka uwag ogólnych: publikowani w tomie historycy
swobodnie piszą o polityce, dyplomacji, ruchach
społecznych, wojsku, nawet malarstwie, a o ekonomii
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zupełnie nie. Dlaczego? Oraz, że prace naukowe swoją
drogą, ale jak się zaczyna swobodna dyskusja, to od razu
pojawiają się te same stare polskie pytania, czyli
gdybanie co by było gdyby Chłopicki swoich sił nie
rozdzielał, “bić się czy nie” i co to znaczy ”pokój
europejski” dla tych, co swojej niepodległości nie mają

(np. Baskowie dzisiaj).
Na koniec pytanie dla
entuzjastów historycznych trywiów: kto powiedział, że
Polacy powstają pod despotycznym rządem—bo muszą,
a pod liberalnym—bo mogą?
Julian Berengaut

Kino stare i nowe: O dwóch takich co ukradli księżyc
Na listach filmowych bestsellerów w
Polsce już od kilku miesięcy utrzymuje się
powstały w 1962 film Jana Batorego O
dwóch takich co ukradli księżyc, będący
ekranizacją doskonałej baśni Kornela
Makuszyńskiego o tym samym tytule. Film
jest pełną fantastycznych przygód
opowieścią o dwóch niesfornych bliźniakach, złych i
leniwych, którzy w poszukiwaniu łatwego sposobu na
życie uciekli z domu zabierając swej ubogiej matce
ostatni bochenek chleba. Celem ich wyprawy jest
kradzież księżyca, który po wielu perypetiach udaje im
się złowić w sieć. Jednak wbrew nadziejom bliźniaków
nie oznacza to końca, lecz początek ich prawdziwych
kłopotów.

Czego o braciach Kaczyńskich można się dowiedzieć
oglądając film, w którym zagrali jako dwunastoletnie
dzieci? Są oni niewątpliwie świetnymi aktorami, gdyż w
swoje role wcielili się bardzo sugestywnie. Są też chyba
(lub raczej byli) sympatyczni, gdyż ich roześmiane,
łobuzerskie buzie i pełne inteligencji oczy budzą
pozytywne odczucia wbrew scenariuszowi filmu, który
przedstawia bliźniaków jako postacie zdecydowanie
negatywne. Muszą też być ludźmi utalentowanymi,
skoro zdołali tak pięknie zagrać zarówno w filmie, jak i
na scenie politycznej.
Czy można z tego wyciągnąć jakieś wnioski dla
przyszłości polskiej polityki? Jak pisze autor opowieści,
Jacek i Placek byli chłopcami złymi i bez serca, którzy
nigdy nikomu nie pomogli, a każdemu dokuczyli, cytat
często przytaczany w kontekście dywagacji na temat
charakterów obu polityków. Na długo pozostanie też
zapewne w zbiorowej świadomości Polaków tytuł
jednego z powyborczych komentarzy prasowych:
„bliźniacy, którzy ukradli księżyc, poprowadzą Polskę”.
A nasze rozważania pozostaje chyba podsumować innym
cytatem z polskiej prasy: bracia Kaczyńscy podejmują
wielką grę. Albo przejdą do historii jako mężowie stanu,
ojcowie narodu, albo jako Jacek i Placek, którzy ukradli
księżyc.

Przyczyną niezwykłej popularności filmu nie jest jednak
zapewne jego treść, ani tym bardziej stylistyka, która
zdecydowanie trąci myszką, ale osoby aktorów
odtwarzających główne role. Otóż w postacie Jacka i
Placka wcielili się bracia Lech i Jarosław Kaczyńscy, z
których pierwszy jest od niedawna prezydentem Polski, a
drugi przywódcą dominującej w polskim parlamencie
partii Prawo i Sprawiedliwość. Oglądając film i jego
głównych bohaterów widzowie starają się zapewne lepiej
poznać te dwie, najważniejsze obecnie w Polsce osoby.

Jerzy Konrad

Spotkania: Rozmowa z Agnieszką Siarkowską, współorganizatorką promocji
polskiej kultury i sztuki w USA
Iza Rutkowska (IR): Waszyngtońska Polonia miała
okazję bliżej zetknąć się z Twoją działalnością przy
okazji aukcji prac polskiego malarza Pawła Króla na
rzecz pomocy domowi dziecka w Krakowie. Co skłoniło
Cię do zorganizowania tej aukcji?

koncertem lub wystawą polskiej sztuki w Waszyngtonie.
Sytuacja dzieci w polskich domach dziecka jest
przerażająca. Instytucje te same muszą walczyć o środki
na utrzymanie, gdyż pieniądze rządowe są zazwyczaj
niewystarczające.

Agnieszka Siarkowska (AS): Moja wizyta w domu
dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie, gdzie znajdują
się dzieci w wieku od zera do sześciu lat, w tym dzieci
upośledzone, porzucone przez rodziców. Dzięki tej
wizycie z pomocą innych udało mi się zorganizować
pierwszą, a potem kilka następnych aukcji połączonych z

IR: Dlaczego właśnie prace Pawła Króla stały się
przedmiotem licytacji?
AS: Paweł Król jest przykładem utalentowanego i
ambitnego artysty. Jego prace są bardzo różnorodne i
odzwierciedlają dojrzałość i rozwój artystyczny. Mimo
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rosnącej popularności w Polsce i zagranicą Paweł
odpowiedział na propozycję współpracy dotyczącej
pomocy dzieciom w zamian za małe wynagradzanie w
wysokości 30% od sprzedaży jego dzieł na aukcji.
Niewielu jest artystów, którzy zgodziliby się na tego
rodzaju warunki, aby pomóc innym.

IR: W swoim dorobku masz także błyskotliwą karierę
zawodową w koncernie CocaCola. Domyślam się, że
doświadczenia z tego okresu są pomocne także w
Twojej obecnej działalności.
AS: Z Coca-Colą jestem już związana od pięciu lat,
wcześniej w Polsce jako wiceprezes i szef działu
prawnego na Polskę, a obecnie tutaj w roli konsultanta.
Praca ta oczywiście rozwija kontakty, ale dla mnie jest
czymś w rodzaju powołania. Dzięki niej mogłam
zajmować się pracą charytatywną tzn. pomagać dzieciom
w Polsce i polskim fundacjom. Dopiero później pojawił
się pomysł promowania sztuki polskiej na terenie
Stanów.

IR: Ten sam Paweł Król miał niedawno wystawę
autorską w prestiżowej Watergate Galery – jak do niej
doszło?
AS: Prace Pawła Króla wraz z setką prac innych
młodych, polskich twórców zostały zaproponowane
przez polską fundację Arka do promocji na terenie
Stanów. Prace Pawła przedstawiają dużą oryginalność i
dojrzałość stylu, dlatego w chwili gdy ujrzała je Dale,
właścicielka galerii Watergate, od razu zaproponowała
wystawę.

IR: A jakie masz plany na mniej i bardziej odległą
przyszłość?
AS: Chciałabym kontynuować swoją przygodę ze sztuką
gdyż jest to cudowne doświadczenie. Mam nadzieję, że
wkrótce zorganizuję kolejną wystawę, tym razem
martwej natury Pana Jarosława Lewera. W odległej
przyszłości zaś zamierzam skoncentrować się na pracy
prawniczej, dzięki której tak naprawdę wszystko się
zaczęło.

IR: Masz na swoim koncie także inne próby promocji
polskich twórców w USA. Czy możesz nam o nich
opowiedzieć?
AS: Organizuję imprezy artystyczne, których głównym
celem jest skupienie się na różnych formach sztuki czy
muzyki tworzonej przez Polaków. Koncerty, wystawy,
aukcje to wszystko wymaga zaangażowania nie tylko
mojego, ale też innych osób. Cieszę się, że w
Waszyngtonie mamy grupę Polaków, którzy są
zainteresowani współpracą i pomocą w każdej formie.
Jest to bardzo ważne dla nas tutaj i dla ludzi w Polsce.

IR: Dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki za
powodzenie w realizacji planów. Jestem pewna, że w
gronie przyjaciół i sympatyków Biblioteki znajdzie się
wiele osób, które zechcą Ci w tym pomóc.

Z Biblioteki: Organizacja studencka w Bibliotece
W październiku 2005 w
Bibliotece powołana została do
życi a nowa or gani zacj a
polonijna - Stowarzyszenie
Studentów Polskich (SSP) w
Waszyngtonie - grupująca
studentów i sympatyków
władających biegle językiem
polskim i mieszkających w okolicach Waszyngtonu.

rządowych i międzynarodowych w Waszyngtonie i
okolicy. Chcemy też, we współpracy z innymi
organizacjami polskimi w Waszyngtonie, promować
wśród naszych członków wszystko co dotyczy tradycji i
kultury polskiej, zwłaszcza w kontekście szkolnictwa
wyższego. W niektórych uczelniach, np. w
uniwersytetach Georgetown, George Mason, George
Washington czy Montgomery College istnieją już
stowarzyszenia lub kluby studentów polskich.

Za główny cel działalności SSP postawiła sobie
krzewienie kontaktów osobistych wśród studentów z
Waszyngtonu i okolic oraz wzajemną pomoc w
problemach akademickich i życiowych, a także w
poszukiwaniu ciekawej pracy po studiach. Ważnym
celem SSP jest też nawiązywanie i pielęgnowanie
kontaktów studentów z polskimi profesorami
pracującymi w waszyngtońskich uczelniach oraz
Polakami zatrudnionymi w firmach, instytucjach

Zachęcamy naszych członków, w których takie
organizacje jeszcze nie powstały, do zakładania ich w
swoich uczelniach. Służymy kontaktami i pomocą
organizacyjną w tym zakresie i chcemy w przyszłości
funkcjonować jako federacja takich organizacji
uczelnianych.
Powstała już strona internetowa, dostępna pod adresem
www.ssp-dc.org, adresowana do wszystkich
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zainteresowanych współpracą z SPP. Znajduje się na niej
m.in. lista kontaktowa dla członków SSP, kalendarz
wydarzeń, lista profesorów polskich w rejonie
Waszyngtonu, a także poradnik, nie tylko dla studentów,
w różnych sprawach akademickich i życiowych.

Zachęcamy do jej
współpracy z SSP.

lektury

oraz

jak

najżywszej

Justyna Jóźwik-Śliwińska,
Prezes SSP

Moja grudniowa melancholia czyli Kolędy 2005

Za minutę rozmowy telefonicznej do Polski trzeba było
zapłacić ponad $2! Nie dzwoniłem, tym bardziej, że
wtedy nie było jeszcze połączenia automatycznego z
Warszawą i rozmowę trzeba było zamawiać u
telefonistki. Tak jak na starych filmach. Prawie połowa
moich kartek świątecznych wróciła, bo przykleiłem
niewłaściwe znaczki. To było duże rozczarowanie, bo
słyszałem, że twarde realia życia w Stanach
Zjednoczonych szybko zmieniają nowoprzybyłych w
ludzi bardzo dokładnych. Okazało się, że przy moim
roztargnieniu nawet Ameryka bezradnie rozłożyła ręce.
Z zadumy wyrywa mnie potężny baryton Józefa
Surowca, którego Bóg się rodzi przenosi mnie z
powrotem do roku 2005. Dziwne, dziś po 20 latach
czuję się bliżej Polski niż wtedy. Śpiewam polskie
kolędy w polskim gronie, słucham polskiej
wiolonczelistki, podziwiam Matyldę Rabczenko, której
śpiewana interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana
Urszulka Kochanowska na długo pozostanie w pamięci.
W tym roku program artystyczny wzbogaciła też dr
Monika Król, od niedawna dyrektorka American Center
for Polish Culture i przebywający w Waszyngtonie
polscy studenci. To właśnie dzięki jednemu z nich po
raz pierwszy w życiu usłyszałem kolędy grane na
gitarze.

W artykule redakcyjnym tego numeru Wiadomości
zastanawiamy się dlaczego tak ważne są dla nas
rocznice. Skłaniają do refleksji? Oj, tak. 11 grudnia
2005 siedziałem w głównej Sali Ambasady jako jeden z
widzów kolejnych Kolęd, od lat organizowanych przez
Bibliotekę Polską. Ale myślami wybiegałem już o jeden
dzień do przodu. Następnego dnia bowiem mijało
dokładnie 20 lat od mojego przyjazdu do Stanów
Zjednoczonych. 20 lat!
Tamte święta wydawały mi się zupełnie inne niż te, które
obchodziłem w Polsce. Inne obyczaje, trudno znaleźć
karpia i śledzie. Inne kolędy. Dlaczego z okazji Bożego
Narodzenia śpiewamy coś pod tytułem Rudolph the rednosed Reindeer? W sklepach kartki świąteczne po
angielsku, ale również po francusku, niemiecku,
hiszpańsku. Tylko tego Happy Hanukkah jakoś nie
mogłem dopasować do żadnego języka.

W drodze do domu znowu dopadła mnie melancholia.
Czułem się bliżej Polski niż przed 20 laty.
Jerzy Kozłowski

Jeszcze raz przypominamy!
Spotkanie poświęcone twórczości

Mikołaja Reja
Niedziela 22 stycznia 2006, o godzinie 5 po południu w Ambasadzie.
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Podziękowania
Korzystając z okazji całorocznych podsumowań
pragniemy gorąco podziękować wszystkim przyjaciołom
Biblioteki za ich wkład w jej codzienne funkcjonowanie.
Szczególne podziękowania należą się licznym
woluntariuszom, którzy Bibliotece poświęcają swój czas
pomagając w organizacji imprez, katalogowaniu książek,
dyżurach, wydawaniu bibliotecznego biuletynu.
Ogromnie dziękujemy też za donacje finansowe, które w
roku 2005 przekazali Bibliotece:
Mr. James Klimaski, Mr. Felix Łapiński, Dr. Włodek
Łopaczyński, Ms. Agnieszka Miarka, Mr. Zbigniew
Rurak, Ms. Vera Szerszeń, Mr. Edward Tarchalski, Ms.

Marlena Franke, Ms. Sandra Kay, Ms. Urszula Moss,
Mrs. Katarzyna Tomaszewski, Mr. Peter Zadrożny, Ms.
Barbara Brandys, Mr. Edward Tarchalski, Ms. Anna
Janiak, Mr. Krzysztof Montwill, Mrs. Zofia Koper, Ms.
Halina Rudziński, Mr. Tomasz Jaworski, Mrs. Zofia
Kasprzak, Ms. Małgorzata Walicka, Ms. Anna
Czarnecka, Mr. Paul Zaleski, Mrs. Marianna Ketchpaw,
Mrs. Mary Flanagan, Mr. Karl Klonowski, Ms. Urszula
Krzych, Mr. Andrzej Drozd, Ms. Laura Oldanie, Ms.
Barbara Szlenker, Mrs. Zofia Koper, Mr. Piotr Gajewski,
Mrs. Zofia Korbońska, Ms. Alexandra Wańkowicz, Mr.
Walter Zachariasiewicz.
Zarząd Biblioteki

WALNE ZEBRANIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI POLSKIEJ
W WASZYNGTONIE
Niedziela, 26 lutego 2005, 3:00 pm
Wszyscy członkowie naszego Towarzystwa proszeni są o wzięcie udziału w Walnym Zebraniu. Przypominamy, że
stosownie do statutu tylko członkowie, którzy wpłacili składkę za rok 2006 uprawnieni są do głosowania. Skarbnik
będzie przyjmował składki na miejscu. Nowi członkowie, którzy zapisali się po dniu 1 lipca 2005, mają składkę
opłaconą za cały rok następny – 2006. Poniżej sprawozdanie finansowe z działalności Biblioteki za rok 2005.

Sprawozdanie Finansowe za rok 2005
Dochody

Wydatki

Składki członkowskie
Donacje pieniężne
Opłaty za wypożyczanie filmów, kary
i sprzedaż książek
Ogłoszenia
Imprezy
Odsetki bankowe

5,025.00
10,610.00
1003.31

Razem dochody

19,677.68

Zestawienie roczne, 31/12/2005
Stan konta czekowego
Stan konta oszczędnościowego
Gotówka
Bilans 2004
Bilans 2005
Przybyło

19,251.13
18,823.28
539.58
30,362.43
38,613.99
8,251.56

1,670.00
1,082.31
287.06

Opłaty bankowe
Zakup książek
Komputer
Subskrypcje
Zakup filmów
Sprzątanie i inne
Bieżące naprawy
Materiały biurowe
Poczta i przesyłki
Druk i powielanie
Telefon
Opłaty rejestracyjne
Inne wydatki
Razem wydatki

11

209.40
925.36
2,285.30
954.40
735.66
1,058.31
950.00
118.84
989.38
1,448.91
750.56
655.00
345.00
11,426.12

