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Od Redakcji: 
 

Październik i listopad tego roku obfitowały w 

interesujące dla polskiej społeczności w Waszyngtonie 

wydarzenia kulturalne, z których tylko niektóre udaje 

nam się odnotować w biuletynie. Polecamy relacje z 

licznych spotkań z Kazimierzem Kutzem, jednym z 

najwybitniejszych polskich reżyserów teatralnych i 

filmowych, a obecnie posłem na Sejm. Angelice Sasin, 

która oprowadzała gościa po zbiorach waszyngtońskiej 

National Gallery of Art, udało się zebrać kilka jego 

komentarzy na temat naszej społeczności i Waszyngtonu 

w ogóle.  

 

Interesujące refleksje (pisze o nich Iza Chmielewska) 

wzbudził wśród uczestników spotkania z nim Joseph 

Kutrzeba, fascynująca postać i autor omawianej na 

naszych łamach przez Monikę Mieroszewską książki 

The Contract: A Life for a Life. Przypominamy też 
spotkanie z Alexem Storozynskim i jego znakomicie 

napisaną kiążkę o Tadeuszu Kościuszce. 

 

Niezależnie od wydarzeń bieżących staramy się też 
skupić na tym, co wydaje nam się ważne dla Polaków 

żyjących za granicą – tłumaczeniach polskich dzieł 

literackich na angielski oraz najnowszych trendach w 

polskiej kulturze, które czasami trudno nam śledzić zza 

oceanu. Anna Wilczyńska umożliwiła nam „spotkanie” z 

wybitną tłumaczką - Ewą Hryniewicz-Yarbrough  - 

dzięki której niedawno wydane w USA poezje Janusza 

Szubera możemy czytać zarówno w języku polskim, jak 

i angielskim. O tym czym jest zmaganie się z niuansami 

From the Editors 
 

October and November brought many cultural offerings 

to the Polish community in Washington. We were able to 

comment on only a few in our bulletin. We recommend 

fragments of Angelika Sasin’s many conversations with 

Kazimierz Kutz, one of the most prominent Polish film 

and theater directors and currently a Member of Sejm. 

Sasin (a docent at the National Gallery of Art) selected 

some of Kutz’s comments about our community as well 

as about Washington. 

 

Iza Chmielewska shares with us her (and the audience’s) 

interesting reflections upon meeting Joseph Kutrzeba at 

the Polish Embassy event for his book. Mr. Kutrzeba is a 

fascinating individual and author of The Contract: A 

Life for a Life. Monika Mieroszewska discusses the 

book in our current issue. We also remind you of the 

meeting with Alex Storozynski and his outstanding book 

about Tadeusz Kościuszko. 

 

Irrespective of current events, we try to focus on what 

we feel is important for Poles living abroad. We 

comment on translations of Polish literary works into 

English as well as the latest trends in Polish culture, 

which is sometimes hard to track from across the ocean. 

Anna Wilczyńska facilitated our “encounter” with a 

prominent translator - Ewa Hryniewicz-Yarbrough. 

Thanks to her, recently published in the U.S. poetry of 

Janusz Szuber can be read in Polish and English. We all 

know well the difficulties inherent in dealing with 

nuances of two languages. Olga Tokarczuk’s latest book, 
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dwujęzyczności sami wiemy najlepiej z naszych 

codziennych doświadczeń. Jakby trochę o nas jest też 
omawiana przez Krzysztofa Sąsiadka ostatnia książka Olgi 

Tokarczuk Bieguni. Anna Firsowicz pisze natomiast o 

nowatorskim teatrze z Białostocczyzny – Wierszalin, jak 

każe tradycja Witkacego, Kantora, Lupy i innych wielkich 

twórców, jest teatrem niezwykłym, o którym warto 

wiedzieć i pamiętać przy okazji odwiedzin w Polsce. A 

może Wierszalin zawita także do Waszyngtonu? 

 

I wreszcie sprawy dla Biblioteki najważniejsze – w 

październiku po raz kolejny przyznana została przez 

Zarząd Biblioteki nagroda im. Tadeusza Walendowskiego, 

tym razem dla Alexa Storozynskiego, za jego wkład w 

popularyzowanie rzetelnej wiedzy o Polsce i Polakach.  

 

Pragniemy też wszystkich jak najgoręcej zaprosić na nasze 

doroczne Kolędy, które ze względu na ich ogromną 
popularność tym razem organizujemy trzykrotnie – 12 i 13 

grudnia zapraszamy wszystkich członków Biblioteki i ich 

przyjaciół do Ambasady RP, natomiast 19 grudnia Kolędy 

zostaną ponownie wystawione w National Polish Center 

na O Street. Zapraszamy! 

Bieguni, reviewed by Krzysztof Sąsiadek, is also a 

little bit about us in our endless quests. Anna 

Firsowicz takes us to Wierszalin, an innovative theater 

in the Białystok region. Wierszalin, as the traditions of 

Witkacy, Kantor, Lupa and other great dramatists 

dictate, is an unusual theater. It is good to keep it in 

mind when you are visiting Poland. Maybe Wierszalin 

will one day come to Washington? 

 

And finally we get to the most important matters for 

our library. In October the Library Board has decided 

to give the Tadeusz Walendowski Award to Alex 

Storozynski for his contribution towards popularizing 

knowledge of Poland and Poles. This is the second 

time this award has been given. 

 

We would also like to invite all of you to our annual 

Christmas Carols. Due to popular demand they will be 

presented three times this year. On December 12th and 

13th we invite all members of the Polish Library and 

their friends to the Polish Embassy. On December 19th 

the Carols will be presented at the National Polish 

Center on O Street. We look forward to seeing you! 

Spotkania:  Z Ewą Hryniewicz-Yarbrough, tłumaczką poezji, rozmawia Anna Wilczyńska 

Anna Wilczyńska (AW): Ewo, 

ogromnie się cieszę, że mam okazję 
p rzeprowadzić  z  Tobą  tę 
rozmowę. Nie mogę oprzeć się 
p o k u s i e ,  a b y  z a c z ą ć  o d 

przypomnienia, jak długo się 
znamy. Obydwie zaczynałyśmy 

studia na anglistyce wrocławskiej 

dobrych kilka dekad temu i kto by 

przypuszczał, że po tylu latach 

będziemy “rozmawiać” na łamach 

W i a d o m o ś c i  B i b l i o t e k i  P o l s k i e j  w 

Waszyngtonie. Obydwie wybrałyśmy tę samą 
specjalizację, czyli językoznawstwo. Jak to się stało, że 

zaczęłaś tłumaczyć wiersze? 

  

Ewa Hryniewicz-Yarbrough (EHY): Moje 

zainteresowanie tłumaczeniem zaczęło się na studiach, 

chociaż początkowo ograniczało się do porównywania 

oryginału z tłumaczonym tekstem. Zawsze też z 

ciekawością czytałam recenzje książek tłumaczonych z 

języka angielskiego na polski, szczególnie wtedy, gdy 

recenzent poświęcał parę słów ocenie tłumaczenia. 

Próbowałam sama tłumaczyć fragmenty książek, które 

mnie zafascynowały, były to jednak niedokończone 

próbki. Poważnie zajęłam się tłumaczeniem dopiero po 

przyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Zanim jednak 

zaczęłam tłumaczyć poezje, przetłumaczyłam dwie 

polskie powieści na język angielski. Pierwsza z nich, 

Zagłada (Annihilation) autorstwa Piotra Szewca, 

ukazała się w 1992 roku, druga, Szczur (Rat) Andrzeja 

Zaniewskiego, wydana została rok później. 

 

Piotr Szewc poznał mnie z poetką Adrianą Szymańską i 
to ona, a właściwie jej mąż, Zbigniew Bieńkowski, poeta 

i krytyk, skłonił mnie bym spróbowała sił w tłumaczeniu 

poezji. Przetłumaczyłam kilka wierszy Szymańskiej i 

pokazałam je paru amerykańskim przyjaciołom-poetom. 

Podobały się i zachęcali mnie do dalszych prób. Ich 

opinia potwierdziła się, gdy wiersze Szymańskiej zostały 

opublikowane w tak renomowanych pismach jak The 

Paris Review i TriQuarterly. 

 

AW: Zapytałam Cię o wiersze, chociaż wiem, że 

przetłumaczyłaś powieści, dlatego, że Twoje tłumaczenie 

poezji robi na mnie największe wrażenie i za każdym 

razem wzbudza ogromny podziw. Las w Lustrach 

(Forest in the Mirrors), przepiękny zbiór poezji Janusza 

Szubera i Wybór Ewy (Eve’s Choice) Krystyny 

Lenkowskiej mają stałe miejsce w moim saloniku i 

regularnie po nie sięgam. Poza Szuberem i Lenkowską 
masz w swoim dorobku wiele wierszy Adriany 
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Szymańskiej, Krzysztofa Lisowskiego i Józefa Barana. 

Jak wybierasz wiersze do przekładu? Czy poeci Ci je 

podsuwają? Czy sama decydujesz?  

 

EHY: Przyznam, że wolę wybierać wiersze sama, gdyż 
przede wszystkim chcę tłumaczyć te, które mnie 

zachwyciły. W krótkim eseju, który ukazał się w Poetry 

w 2007 roku napisałam, że tłumacz pragnie posiąść 
obiekt swojej miłości właśnie przez tłumaczenie. Nie jest 

to jednak miłość egoistyczna, gdyż jej celem jest 

podzielenie się tym obiektem z innymi. Jako tłumaczka 

wiem też, że chociaż tłumaczenie to zawsze walka z 

opornym materiałem, pewne wiersze lepiej poddają się 
przekładowi niż inne. Niestety poeci, którzy sami 

tłumaczeniem się nie zajmują, często nie zdają sobie z 

tego sprawy. Gdy tłumaczyłam na język polski wiersze 

Philipa Levine’a, dał mi wolną rękę co do wyboru 

wierszy, gdyż sam jest tłumaczem z hiszpańskiego. 

Miałam wybrać te wiersze, które jak mi powiedział 

“dobrze się przetłumaczą na polski”.   

 

AW: Zdecydowana większość Twojego dorobku to 

przekład poezji polskiej na język angielski. Podjęłaś się 
też jednak, z doskonałym rezultatem, przetłumaczenia 

szeregu wierszy Levine’a, poety o znanym nazwisku na 

amerykańskim rynku wydawniczym, na język polski. 

Wiersze te zostały wydane w Polsce w tomiku 

Moradian. Jak Ci się to podobało i czy tłumaczenie na 

język ojczysty było łatwiejsze?  

 

EHY: Zanim zaczęłam tłumaczyć wiersze Levine’a 

sądziłam, że będzie to dużo łatwiejsze, w końcu język 

polski znam od urodzenia, intuicyjnie, angielski to język 

nabyty. Różnicę tę świetnie ujął Vladimir Nabokov 

mówiąc o swojej znajomości rosyjskiego i angielskiego - 

jego rosyjski to dziedziczny majątek ziemski, a angielski 

to willa-bliźniak. Przekonałam się jednak, że praca nad 

każdym wierszem była tak samo wymagająca i trudna. 

Tłumacząc na język polski odczuwałam ogromną 
satysfakcję, gdyż w pewnym sensie udowodniłam sobie, 

że wciąż dobrze nim władam i że wciąż jest we mnie 

żywy, chociaż na codzień jestem zanurzona w morzu 

angielszczyzny. 

 

AW: Opowiedz trochę o swoim “warsztacie”. Kiedy i jak 

pracujesz? Regularnie czy z doskoku? Czy trzymasz się 
jednej metody czy też eksperymentujesz?   

  

EHY: Ze względu na pracę zawodową nie mogę sobie 

pozwolić na regularne zajmowanie się tłumaczeniem. 

Tłumaczę więc w wolnych chwilach. Zaczynam od 

czytania wiersza, ale jest to dogłębne czytanie, 

studiowanie. Później robię tzw. rybkę, czyli pierwszą 
toporną wersję, nad którą następnie pracuję. Muszę się w 

tym momencie odseparować od oryginału i przestawić na 

język docelowy. Dopiero gdy mam już wersję „do 

przyjęcia”, wracam do oryginalnego tekstu. A potem 

odkładam wiersz na jakiś czas by się „ucukrował” jak 

mówi Janusz Szuber o swoich własnych wierszach. 

Zazwyczaj wtedy proszę znajomego poetę 
amerykańskiego by przeczytał wiersz i podzielił się 
swoimi uwagami. Zamęczam też męża, powieściopisarza 

amerykańskiego Steve’a Yarbrough, by czytał różne 

wcielenia moich tłumaczeń. Zdarzyło mi się nieraz, że 

zmieniałam coś w wierszu juz opublikowanym. 

Najważniejsze w tłumaczeniu poezji jest by wiersz 

funkcjonował w języku docelowym jako wiersz, 

dochowując oczywiście wierności oryginałowi. Wiele 

osób, w tym nawet poeci, widzi tłumaczenie jako 

wymianę słów jednego języka na słowa drugiego i 

dlatego tłumacze spotykają się czasem z pytaniem 

dlaczego pewne słowo przetłumaczyli tak a nie inaczej 

skoro słownik podaje inne znaczenie. Nie rozumieją, że 

mówiąc o wierności wobec oryginału, tłumacz ma na 

myśli wierność w szerszym znaczeniu: zachowanie 

integralności utworu, a nie wierność na poziomie 

leksykalnym.   

 

AW: Wiem, że utrzymujesz stały kontakt z polskim 

środowiskiem literackim, co roku spędzasz kilka 

miesięcy w Krakowie i jesteś na bieżąco ze współczesną 
polską poezją. Czy znasz osobiście wszystkich poetów, 

których wiersze tłumaczysz? Jak często rozmawiasz z 

poetą, kiedy pracujesz nad jego utworem? 

 

EHY: Znam osobiście wszystkich poetów, których 

poezje tłumaczę. Krzysztof Lisowski i Józef Baran 

mieszkają w Krakowie, widuję się więc z nimi latem. 

Odwiedzam też Krystynę Lenkowską w Rzeszowie i 

Janusza Szubera w Sanoku. Są to spotkania towarzyskie, 

a nie robocze. Gdy mam pytania interpretacyjne, 

korzystam z maila lub dzwonię. Czasami nie mam 

żadnych pytań, a kiedy indziej zasypuje poetę pytaniami, 

zależy to od konkretnego wiersza. 

 

AW: W czerwcu tego roku w nowojorskim 

wydawnictwie Knopf ukazał się wybór poezji They 

Carry a Promise Janusza Szubera w Twoim przekładzie. 

Opowiedz nam o tej książce. Jak została odebrana? Co 

napisali krytycy?  

 

EHY: Na książkę składa się siedemdziesiąt dziewięć 
wierszy Szubera wybranych z kilkunastu zbiorów jego 

poezji. Starałam się by była ona przekrojem twórczości 

poety i pokazała różnorodne wątki i głosy, które się w 

jego wierszach pojawiają. Do tej pory ukazały się dwie 

recenzje, obie bardzo dobre. Mam nadzieję, że będzie ich 

więcej, chociaż zbiory poezji nawet amerykańskich 

poetów nie są tak często recenzowane jak chociażby 

powieści. By recenzja ukazała się na przykład w New 
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York Times Book Review trzeba już mieć ustaloną 
reputację, być gwiazdą. Słyszałam też wiele 

pozytywnych głosów zwykłych czytelników i innych 

poetów. Były też recenzje książki na literackich blogach. 

Czyli nie mogę narzekać. 
 

AW: Niedawno napisałaś bardzo ciekawy esej Bottom, 

Thou Art Translated o tłumaczeniu tekstów literackich, 

który będzie opublikowany jesienią w TriQuarterly. 

Przedstawiłaś w nim interesujące spostrzeżenie, że życie 

emigranta to życie “nieustannego tłumacza”. Co to 

znaczy i jaki ma związek z Twoją pracą? 

 

EHY: Każdy emigrant uczestniczy w procesie 

tłumaczenia na poziomie języka. Ale sama znajomość 
języka nie wystarcza by zadomowić się w obcym kraju: 

trzeba również przekładać obcą kulturę na zrozumiały 

system odniesień. I w tym sensie właśnie doświadczenie 

emigranta to świetna metafora pracy tłumacza. Oprócz 

językowej warstwy utworu literackiego, tłumacz musi też 
tłumaczyć odnośniki kulturalne utworu. W eseju, który 

wspominasz, poruszam te dwie kwestie. 

 

AW: Ewo, z przyjemnością zdradzę naszym 

czytelnikom, że przed Bożym Narodzeniem kończysz 

pracę na uczelni w Kalifornii, przenosisz się na stałe do 

Bostonu i w pełni poświęcisz swój czas twórczości 

literackiej. Wiem, że jesteś zachwycona tą perspektywą. 
Nad czym będziesz pracować w pierwszej kolejności w 

roku 2010? 

 

EHY: Ogromnie cieszy mnie perspektywa wolnego 

czasu i tego, że nie będę już musiała tłumaczyć kosztem 

innych zajęć. Na pewno będę nadal tłumaczyła “swoich” 

poetów, ale może powiększy się ich grono o innych, 

których jak na razie, z braku czasu, mogłam tylko 

podziwiać z daleka. 

 

AW: Masz już ustaloną pozycję jako tłumaczka 

współczesnej polskiej poezji na język angielski. Twoje 

prace ukazują się w liczących się periodykach, takich jak 

The New Yorker, Poetry czy Ploughshares i są 
publikowane przez znane wydawnictwa. Co więc jest 

obecnie Twoim literackim marzeniem?  

 

EHY: Moje marzenie nie dotyczy mnie bezpośrednio, ale 

tego co od lat obserwuję w Ameryce: brak 

zainteresowania literaturą obcą i marginalizacja 

tłumaczeń. Jeśli porówna się ilość tłumaczeń literatury 

pięknej w krajach europejskich z ilością tłumaczonych 

książek wydawanych tutaj, Stany Zjednoczone wypadają 
bardzo mizernie. Nikt nie prowadzi statystyk, a badanie 

zlecone przez National Endowment for the Arts 

(pochodzące sprzed dziesięciu lat) podało, że wszystkie 

przetłumaczone książki (nie tylko literatura piękna) 

stanowią tylko trzy procent ogółu wydanych pozycji. 

Wydawcy nie specjalnie interesują się literatura obcą, bo 

popyt na nią jest mały. Moim marzeniem jest by 

czytelnicy amerykańscy otworzyli się bardziej na świat i 

wyszli poza własną kulturę i literaturę. Wówczas tutejsi 

wydawcy, tak wrażliwi na wymogi i prawa rynku, nie 

będą mieli innego wyboru, jak wydawać książki 

tłumaczone z innych języków. Piszę te słowa i 

jednocześnie zdaję sobie sprawę, że to - przynajmniej w 

obecnych czasach - utopia. 

 

AW: Ewo, serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę Ci 

wspaniałej weny twórczej przy pracy nad nowymi 

wierszami. 

Rozmowa Angeliki Sasin z Kazimierzem Kutzem 

Najciekawsze fragmenty wypowiedzi Kazimierza Kutza z 

rozmowy z Angeliką Sasin w ostatnim dniu pobytu 

reżysera w Waszyngtonie w październiku 2009. O 

spotkaniach Kazimierza Kutza z uczniami Polskiej Szkoły 

i w Centrum Kulturalnym im. Jana Pawła II piszemy 

oddzielnie poniżej. 

 

O waszyngtońskich Polakach 
 

Zostałem zaproszony przez ludzi związanych z 

Instytutem Jana Karskiego, z których wielu znałem 

wcześniej. Przyjechałem więc do pewnego kręgu 

przyjaciół, ludzi życzliwych i przede wszystkim 

inteligentów, to znaczy takich, którzy wiedzą, oglądali, 

byli, uczestniczą cały czas w życiu polskiej kultury. Bo ta 

emigracja jest tutaj świetna, to grupa ludzi, którzy 

przyjechali ze swoim statusem, 

ze swoimi zawodami albo swoim 

potencjałem i tutaj doszli do 

takiego standardu. I co jest dla 

mnie najciekawsze, nie ma w tej 

Polonii (a przecież wszyscy się 
muszą różnić) jakichś podziałów 

politycznych, ideologicznych itd. 

Ważniejsza jest integracja wokół 

tego, żeby wspólnie działać i 

stworzyć ten klimat, myślę że jak 

na Stany, nie za bardzo polski. Ja 

znam różne Polonie, w tym 

amerykańskie, i one są skłócone, o coś walczą. Tu 

natomiast nie ma starych zaszłości i to robi bardzo dobre 

wrażenie. Są to ludzie na poziomie, tacy, którzy mogą już 
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czas poświęcać, żeby nie tylko robić coś dla siebie, dla 

innych, ale właśnie uczestniczyć w kulturze, a nawet ją 
tworzyć. 
 

Myślę, że tu w stolicy amerykańskiej jest to bardzo 

ważne, dlatego że na tutejszej Polonii można budować 
pewne głębsze relacje między polskim społeczeństwem a 

amerykańskim.  

 

O pomyśle, który się tu narodził 
 

To jest stolica kraju, jest jego prawdziwym centrum i 

wszystkie instytucje są na skalę stołeczną właśnie. A 

jednocześnie, co mnie bardzo zdziwiło, to miasto jest tak, 

za przeproszeniem, nadźgane kulturą i to na bardzo 

wysokim poziomie pod każdym względem.  

 

Jak patrzyłem na to wszystko, charakter i potencjał tego 

miasta, pomyślałem, że jest to miejsce, w którym w 

oparciu o to, co już polskiego istnieje (np. ośrodek 

papieski, czy tradycje Instytutu Karskiego), można by 

stworzyć zupełnie nowoczesnego typu instytut polski. 

Taki, który byłby zainicjowany przez potrzeby Polonii, 

adresowany do nich, do inteligencji, do miejscowych, 

podobnie jak robi Goethe-Institut. Nie żeby to była 

fundowana z Polski instytucja, tylko żeby była osadzona 

w tym środowisku. A to środowisko jest na takim 

poziomie, że mogłoby być bazą wyjściową, glebą dla 

tego. To nie będzie sztuczne, oni się wszyscy w to włączą 
i będą sami mieli przyjemność, że robią coś 
wartościowego i że coś się dzieje. Bo to jest też problem 

ich dzieci, które dostaną naturalne miejsce, gdzie będą 
miały bezpośredni kontakt z kulturą polską. I to mogłaby 

być modelowa pierwsza tego typu placówka.  

 

Wszystko jest gotowe i trzeba się w to włączyć na 

poziomie instytucjonalnym, a nie ciągle marginalnie. To 

musi mieć swoje miejsce i być na odpowiednim 

poziomie, na poziomie tego miasta. Żeby Polacy mieli 

możliwość wyjścia ze swojej peryferyjności, żeby się nie 

czuli tutaj opuszczeni przez kraj skąd przyszli. Gdyby 

taki instytut powstał, to byłby wielki pożytek dla 

wszystkich. 

 

Byłem nawet zdumiony - przecież moje filmy pokazano 

w National Gallery, nie ma ważniejszego miejsca tutaj. I 

przyszło bardzo dużo ludzi, wywiązała się ciekawa 

dyskusja. To są osoby, które się interesują filmem, w 

ogóle filmem. To dlaczego nie można by dla nich, przy 

takiej instytucji, zrobić stałego przeglądu polskiego 

starego kina. Ono jest niesłychanie ciekawe. Przecież 
mamy co pokazać. Aż się prosi, żeby i koncert zrobić, i 
na przykład nie za wielkie, ale bardzo wybitne kameralne 

wydarzenia teatralne, żeby pokazać naszych artystów. 

 

To powinno być coś atrakcyjnego zarówno dla naszych, 

jak i innych, i to właśnie dla tych ludzi, którzy o wielu 

rzeczach tu decydują. Słowem, to jest problem zrobienia 

instytucji, która ma zająć się kulturą wysoką, żeby była 

żywa, otwarta na miasto. Żeby zapraszać poważnych 

ludzi, żeby ich zainteresować Polską, nie tylko jako 

krajem historycznym, ale właśnie przejawami jego 

kultury.  

 

To niesłychanie ważne, w sensie politycznym, istnienie 

takich miejsc, blisko rządu, gdzie elity nasze i tamte 

mogą się stykać na innym gruncie, fascynacji, sztuki, 

wielkiego pianisty itd. Ja myślę, że to jest realne i że w 

jakimś sensie nieodzowne teraz, w sytuacji która 

powstała za Obamy w relacjach polsko-amerykańskich. 

Chodzi jednak o to, żeby wypełnić pustkę poza 

oficjalnymi kontaktami polityków. Bo jeden artysta może 

zrobić tyle co 300 polityków w ciągu całego życia. Bo to 

jest na innym poziomie, musi nastąpić moment 

zainteresowania, fascynacji, poznania. 

 

To musi być apolityczne, musi być polskie i jedynym 

kryterium ma być jakość, tak jak zwykle. 

Zlikwidowałoby się taki polski protekcjonizm, że musi 

być katolik, że musi być z Solidarności. Nie, artysta ma 

przyjechać. Bo wtedy to byłby instytut, który jest 

instytutem, a nie placówką, związaną z jakąś orientacją 
polityczną, ideologiczną czy religijną. Polacy są różni, 

tak jak i tutaj w Ameryce, i trzeba właśnie z tego 

bogactwa korzystać.  
 

Jak wrócę do kraju, będę się starał osobom 

zainteresowanym na to zwrócić uwagę. Akurat ci dwaj 

politycy, minister spraw zagranicznych i minister kultury, 

są ludźmi stosunkowo młodymi i znają to świetnie. 

Trzeba im tylko podsunąć pomysł. Ponieważ pracuję w 

komisji Kultury i sam jestem człowiekiem kultury, więc 

w sposób naturalny będę o tym brzęczał, jak to się mówi.  

 

Namawiam też waszyngtońskich przyjaciół, żeby oni taki 

projekt zrobili. Żeby to był projekt, który stąd wyjdzie, 

bo wtedy miałby on od razu rozsądniejsze poparcie. 

 

W tym sensie mój przyjazd tutaj jest dla mnie bardzo 

pouczający i bardzo ważny. Bo myślę że rząd szuka 

takiej formuły, intensywniejszej pracy nad promocją 
Polski poza granicami.  

 

O Waszyngtonie 
 

W zasadzie wszystko mi się podobało, tak jest jak 

człowiek widzi po raz pierwszy. Jak poszedłem na 

Kapitol i zobaczyłem ogrom tego wszystkiego, to jako 

poseł, dwunastoletni parlamentarzysta, muszę 
powiedzieć, że my pracujemy w kurnikach. Ale przede 
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wszystkim niesłychanie jestem uwiedziony zielenią. Tu 

wszędzie jest przestrzeń i jest zieleń. Wszędzie. Poza 

centrum byłem jeszcze w Aleksandrii, byłem w Mount 

Vernon - to było piękne przeżycie z domem 

Waszyngtona w tym cudownym miejscu. A dalej są 
bardzo przyjazne setki tysięcy domków, które mają swoją 
przestrzeń - nie ma tu ścisku, to jest piękne i harmonijne. 

 

I taka obserwacja potoczna – tutaj się jeździ (cały czas 

się jeździ, nikt piechotą nie chodzi) i ma się wrażenie, że 

nie ma złodziei, bo wszystko jest otwarte. W mojej 

miejscowości jest tak, że każda posesja musi być 
ogrodzona, za tym musi być wściekły wilczur i wszystko 

musi być zamknięte. My ciągle jesteśmy jakby w stanie 

nieustannego zagrożenia. A przecież nic się tam nie 

dzieje. W Polsce jest tak samo bezpiecznie jak tu, ale to 

jest nawyk, jak pamiętam, starych czasów. A tu wszystko 

jakby promieniuje wolnością. Nikt się nie boi innego, nie 

ma strachu przed drugim człowiekiem. Zdaję sobie 

sprawę, że muszą być dzielnice lepsze, gorsze, bardziej i 

mniej bezpieczne. Ale generalnie rzecz biorąc to płotów 

nie widziałem.  

 

W Stanach byłem tylko tu i w Nowym Jorku. Więc mam 

porównanie – taka Ameryka i taka, i zdecydowanie wolę 
tę. Waszyngton jest dla mnie niespodzianką - miałem 

jakieś wyobrażenia, ale to jest Ameryka, której się nie 

spodziewałem. Najbardziej kojarzy mi się z Podkową 
Leśną – domki w lesie, wspaniałe, budowane przed 

wojną, zamieszkałe przez ludzi o pewnym statusie 

społecznym, to artystów, to przedwojenną inteligencję. 
Bogate miasto. 

 

Jednak wiele się pewnie dzieje się kosztem zaganiania, 

braku czasu, każdy musi się kręcić wokół swoich spraw, 

swojej rodziny; życie z sąsiadami jest inne. To wszystko 

sprawia, że się żyje we własnej grupie narodowej albo 

zawodowej i nie ma takiej jak w Polsce 

„festynowatości” (że w niedzielę się robi festyn i 

wszyscy idą). Tu nie ma takiego centrum. W Polsce 

wszystko się kręci wokół rynku. To ma oczywiście swoje 

zalety, te wszystkie stare miasta są kwitnące, bo rynek 

skupia ludzi. A tu się tak nie żyje, zupełnie inna 

cywilizacja. Tutaj jest wspaniale, tylko mnie by 

brakowało właśnie takich miejsc. 

 

Nie widziałem nic takiego, co by mnie raziło. Wiele 

rzeczy widziałem obcych, ale jestem w obcym kraju, to 

normalne. Ale zdecydowanie nie mogę sobie 

przypomnieć, żebym coś widział, co by mnie negatywnie 

ubodło. Tyle tu objeździłem i nigdzie nie widziałem nie 

tylko biedy, ale i ludzi odrzuconych. Chociaż pewnie są... 
 

Trzeba jednak powiedzieć, że bardzo mądrzy ludzie to 

wszystko zaczynali. Wyklęci z Europy, wichrzyciele, 

obrazoburcy, burzyciele, jak to się mówi, zgniła 

inteligencja, oszołomy, co ich wyrzucali, żeby nie psuli 

społeczeństwa. I to jednak byli ludzie wykształceni, 

mądrzy, nieortodoksyjnie myślący. I to widać. Zrobili 

nowoczesne państwo.   

Wizyta Kazimierza Kutza w Waszyngtonie  

W dniach 14-20 października 2009 przebywał w 

Waszyngtonie, na zaproszenie Instytutu Jana Karskiego, 

znany polski reżyser filmowy i teatralny, były senator, a 

obecnie poseł na Sejm RP, Kazimierz Kutz. Szanowny 

Gość, który w tym roku celebrował swoje 

80-te urodziny, uczestniczył w licznych 

spotkaniach, w tym w Centrum 

Kulturalnym Jana Pawła II-go, w National 

Gallery of Art i w Polskiej Szkole.  

 

Na pierwszym z nich, współorganizowanym przez 

Bibliotekę Polską, miała miejsce promocja biografii - 

Cały ten Kutz – autorstwa znanej polskiej reporterki, 

Aleksandry Klich. Jak napisała Małgorzata Szejnert we 

wprowadzeniu do tej książki: Cały ten Kutz to bogata, 

wieloplanowa i dowcipna książka o Kutzu, Śląsku, 

Polsce. Jeden z jej egzemplarzy trafił do zbiorów 

Biblioteki, kilka pozostałych (również z autografem!) jest 

jeszcze do nabycia w Bibliotece lub u Pawła 

Stefańskiego (pawel.a.stefanski@gmail.com).  

Na tymże spotkaniu w Centrum Kulturalnym miała też 
miejsce prezentacja nagrania sztuki Emigranci 

Sławomira Mrożka, w reżyserii Kazimierza Kutza, 

wystawionej w 1995 przez Teatr Telewizji. Dla tych z 

Państwa, którzy nie mogli przyjść do Centrum w ten 

deszczowy piątkowy wieczór, nagranie jest dostępne w 

Bibliotece – a wszystkich gorąco zachęcam, aby po nie 

sięgnęli, gdyż sztuka ta, nadal bardzo aktualna, jest 

znakomicie wyreżyserowana i zagrana.  

 

W niedzielę, 18 października Kazimierz Kutz spotkał się 
z młodzieżą i nauczycielami Polskiej Szkoły – spotkanie 

zaplanowane na trzydzieści minut trwało blisko dwie 

godziny. Pan Kazimierz, z wielką szczerością i 

otwartością, dzielił się swoimi doświadczeniami 

życiowymi, wspomnieniami o sukcesach i błędach. Dla 

uczniów była to rzadka okazja do bezpośredniej 

rozmowy z historyczną postacią polskiej kultury i 

polityki. Wieczorem tego samego dnia miał miejsce 

kulminacyjny punkt pobytu reżysera w Waszyngtonie – 
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pokaz pierwszego z trzech filmów Trylogii Śląskiej, czyli 

Soli ziemi czarnej. Sala kinowa National Gallery of Art 

była wypełniona po brzegi i to w znakomitej większości 

przez widzów amerykańskich. Pomimo 40-tu lat, które 

upłynęły od nakręcenia tego filmu, nie zestarzał się on i 

nadal przemawia swoim unikatowym artyzmem. Dla 

wszystkich Polaków zgromadzonych w NGA było to 

prawdziwie miłe przeżycie, gdy z głośników kina 

popłynęła piękna, śląska gwara, przeplatana oryginalną 
muzyką Wojciecha Kilara. Widownia przyjęła film 

oklaskami i licznymi pytaniami do reżysera. Pozostałe 

dwa filmy (Perła w koronie i Paciorki jednego różańca) 

zostały wyświetlone w kolejny weekend, również przy 

bardzo dobrej frekwencji.  

 

Wiemy od Kazimierza Kutza, że Waszyngton – pomimo 

dość deszczowej pogody – wywarł na nim dobre 

wrażenie, więc pozostaje życzyć Jemu i nam – do 

następnego spotkania! 

 

Paweł Stefański 

Podróże po Literaturze: Wierszalin 

Teatr Wierszalin to ukryta perełka 

polskiej kultury, dobrze schowana w 

niewielkim, a le malowniczym 

miasteczku Supraśl  oddalonym 

k i l k a n a ś c i e  k i l o m e t r ó w  o d 

Białegostoku. Przed spektaklem warto 

się przejść uliczkami podlaskiego 

uzdrowiska, obejrzeć niebiańskie ikony w monastyrze 

prawosławnym, zajrzeć do liceum plastycznego w Pałacu 

Buchholtzów i powdychać zapachy Puszczy 

Knyszyńskiej. Polecam też najlepszą na świecie babkę 
ziemniaczaną w barze Jarzębinka i pączki w 

Łukaszówce.  

 

Wracając do teatru. Czy łatwo jest założyć teatr? Pewnie 

tak samo trudno jak założyć bibliotekę. Wiemy jednak na 

własnym przykładzie, że jak się bardzo chce, to się da. 

Chciało się Piotrowi Tomaszukowi - białostoczaninowi, 

który jak Szekspir wyjechał z rodzinnego miasta zdobyć 
wykształcenie i doświadczenie, a potem wrócił do swoich 

korzeni. Nazwa Wierszalin pochodzi od zagubionej na 

Białostocczyźnie wioski, gdzie samozwańcza grupa 

religijna pod wodzą proroka Illi Klimowicza, 

niepiśmiennego chłopa, postanowiła założyć nową stolicę 
świata. Ten fenomen socjologiczny został ciekawie 

opisany przez Włodzimierza Pawluczuka w książce 

Wierszalin. Reportaż o końcu świata, która znajduje się 
w zbiorach Biblioteki.  

 

Teatr w Supraślu to tzw. teatr offowy. Nie spodziewajmy 

się klasyki dramatu, kosztownych dekoracji i wycieczek 

szkolnych. Wiele przedstawień jest napisanych i 

reżyserowanych przez Piotra Tomaszuka i Tadeusza 

Słobodzianka. Sztuki wystawiane są w niewielkim 

drewnianym budynku, który oprócz sali mieści 

garderoby/magazyn kostiumów i biuro. Grupa aktorska 

składa się z kilku osób, scenografia jest uproszczona, 

brak miękkich foteli. Jednak jakimś cudem teatralny 

Wierszalin, podobnie jak oryginalny, śmiał przekroczyć 
granicę płotu sąsiedniej chałupy i stać się sławny na cały 

świat. Może niektórym z nas łatwiej będzie obejrzeć ich 

sztuki w Nowym Jorku, czy w stolicach kulturalnych 

Europy niż w Supraślu.  

 

Jedna z ostatnio wystawianych sztuk – Bóg Niżyński 

opowiada o słynnym na początku XX wieku tancerzu 

baletowym Wacławie Niżyńskim. Teraz to mało znana 

postać, choć ma on swoją ulicę w Warszawie nieopodal 

Teatru Wielkiego. Niżyński zadebiutował w Petersburgu, 

a potem stał się gwiazdą Teatrów Rosyjskich występując 

na scenach Paryża, Monte Carlo i wielu miast Ameryki 

Południowej. Tworzył również niezwykle ekspresyjną 
choreografię. W życiu prywatnym był kochankiem 

impresaria Siergieja Dagiliewa. To właśnie historia ich 

rozstania, małżeństwo Niżyńskiego, a potem jego 

choroba psychiczna jest tematem sztuki. Zresztą nie 

trzeba znać szczegółów biograficznych, żeby dać się 
unieść magii przedstawienia. Taniec na płaskich stopach 

z palcami zwróconymi do środka, bezwładne ręce, 

zaciśnięte ręce, zapadniety tors. Ruchami tancerzy 

kierowała nie melodia, ale pulsujący nerwowy rytm. 

Tego jeszcze nie było. I właściwie potem nie było nic.
1/  

 

Rafał Gąsowski, obsadzony w głównej roli, jest jakby 

wyjęty z obrazów El Greca. Czasami tańczy jak anioł, 

czasami jak sam diabeł. W tle przewijają się inne 

postacie –ludzie, duchy. Rytmiczna muzyka. Nic 

dziwnego, że w pewnej chwili ulegam dziwnej hipnozie i 

nagle, jak Harry Potter wznoszę się nad domami i jak 

Indiana Jones widzę moją podróż na mapie. Jestem 

gdzieś koło Ustki. Namioty obozu harcerskiego, sosnowy 

las, szum morza. Przeniosłam się też w czasie. Na czarno

-białym telewizorku mryga relacja ze ślubu stulecia 

Diany i księcia Karola. Przygotowujemy przedstawienie. 

Fajnie mamy, bo drużyną zarządzają artystycznie 

uzdolnieni bracia Piotr i Paweł. Klecimy kostiumy z byle 



Polish Library News  October / November 2009 

8 

czego, eksploatujemy jedyną gitarę, piszemy scenariusze. 

Oprócz zabawy w teatr mamy oczywiście standard 

obozowy: skrobanie ziemniaków i przestrzeganie 

porządku. Piotr - urodzony przywódca - sprawdza co 

jakiś czas czy mamy czyste nogi. Mój zastęp szalonych 

nastolatek bardzo to lubi. Zabawnie jest, gdy wieczorem 

nad łóżkiem nachyla się tak piekielnie przystojny 

chłopak.  

 

Diagilew nie żyje! – lament ze sceny sprowadza mnie na 

twardą ziemię proroka. Jak łatwo się miesza 

rzeczywistość i ułuda. Jak trudno odróżnić wariactwo od 

normalności. Dziwny jest ten świat. Kto by pomyślał, że 

piękna księżniczka nie będzie żyła długo i szczęśliwie, a 

znajomy z harcerstwa założy kiedyś teatr. Odruchowo 

sprawdzam, czy mam czyste nogi.  

 

Anna Firsowicz 
 

1/ Cytat z informatora teatru o przedstawieniu Bóg 

Niżyński. 

 

http://www.wierszalin.pl/ 

 

 

Kino Stare i Nowe: Złote Lwy 2009 

Fest iwal  Polsk ich 

Filmów Fabularnych w 
Gdyni odbył się w tym 

roku po raz 34, ale 

chyba po raz pierwszy 

nagrodzono na nim tak 

wiele debiutów, które 

z d a n i e m  l i c z n yc h 

obserwatorów wskazują na odnowę słynnej niegdyś 
„polskiej szkoły filmowej.” Pisano też o „pokoleniowej 

zmianie”, za której symbol uznano zdobywcę Złotych 

Lwów, czyli film Rewers, nagrodzony także za główną 
rolę kobiecą, zdjęcia, muzykę, drugoplanową rolę męska 

i charakteryzację. Debiutancki Rewers Borysa Lankosza, 

to wystylizowana na lata 50-te komedia w stylu Agathy 

Christie o … stalinizmie w Polsce. Jakże inny punkt 

widzenia na historię, która poprzednim pokoleniom 

twórców nie mogła kojarzyć się z niczym pogodnym. 

Film został zgłoszony jako polski kandydat do Oscara 

dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, jest więc 

nadzieja, że podobnie jak dawniej filmy Wajdy i 

Polańskiego, zyska wkrótce światowy rozgłos. 

 

Srebrne Lwy otrzymali w Gdyni realizatorzy filmu 

Wojna polsko-ruska, będącego adaptacją słynnej 

powieści Doroty Masłowskiej, omawianej jakiś czas 

temu na naszych łamach przez Krzysztofa Sąsiadka. Jak 

pisze o nim Stopklatka.pl film zrealizowano z 

niesamowitą dynamiką wykorzystując rewelacyjne efekty 

specjalne, popisy kaskaderów, dynamiczną muzykę i 

montaż. Niezapomniane dialogi czynią film odważnym 

krokiem w rozwoju filmowego języka mówiącego o 

młodych dla młodych. 

 

Nagrodę specjalną jury otrzymał przejmujący film o 

umieraniu - Las - autorstwa Piotra Dumały, znanego do 

tej pory przede wszystkim jako autor filmów 

animowanych. W kategorii „debiut reżyserski” 

zwyciężyła Katarzyna Rosłaniec za film Galerianki, 

opowieść o spędzających czas w galeriach handlowych 

(polski odpowiednik mall) nastolatkach, w zamian za 

seks obdarowywanych przez mężczyzn drobnymi 

zakupami. 

 

Nagrody aktorskie otrzymali: Agata Buzek za główną 
rolę w filmie Rewers, Dorota Kolak za rolę w filmie 

Jestem twój, Borys Szyc za kreację w Wojnie polsko-

ruskiej oraz Marcin Dorociński (drugoplanowa rola w 

filmie Rewers). Obok wielkich gwiazd nagrodę aktorską 
za swój debiut na ekranie otrzymał Filip Garbacz, 

piętnastoletni odtwórca głównej roli w filmie Roberta 

Glińskiego Świnki. 

 

Zapewne już wkrótce wszystkie wyróżnione filmy 

będziemy mogli oglądać w naszym bibliotecznym klubie 

filmowym. Zapraszamy! 

 

Ewa Chowaniec 
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Recenzje / Omówienia 

Olga Tokarczuk, Bieguni, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 2007. 

 

Tegoroczna nagroda Nike trafiła w 

ręce poety (otrzymał ją Eugeniusz 

Tkaczyszyn-Dycki za tomik 

Piosenka o zależnościach i 
uzależnieniach). W poprzedniej 

edycji tytułem książki roku 

u ho nor o wan o  p r o zę  O l g i 

Tokarczuk. Ale „książka roku” nie 

znaczy przecież „książka jednego 

sezonu” .  War to  j ą  w ięc 

przypomnieć, tym bardziej, że 

Bieguni dodatkowo wyróżnieni 

zostali nagrodą czytelników. 

 

Tytuł książki pochodzi od rosyjskiej sekty biegunów z 

XVIII wieku, której członkowie uważali, że twórcą 
świata jest szatan. Ponieważ szatan ma władzę nad 

ludźmi, gdy ci trwają w miejscu, więc żeby mu się 
wymknąć, muszą być w ciągłym ruchu. Tytułowi bieguni 

to także metafora odnosząca się do współczesnych ludzi, 

bezustannie przemieszczających się z rozlicznych 

powodów, obejmujących pielgrzymowanie, 

poszukiwanie zajęcia, zdobywanie wiedzy, a także 

podróże dyktowane chęcią poznania świata. 

 

Opisując zjawisko współczesnego podróżowania autorka 

szuka związków pomiędzy nim, a dawnym 

wędrowaniem. Zastanawia się, czy niezakorzenienie 

dzisiejszego człowieka ma jakiś związek z przeszłością, 
kiedy mieszkańcy naszego globu byli nomadami i czy 

osiadły tryb życia pozostaje w sprzeczności z dawno 

ukształtowanymi nawykami ludów wędrownych. 

 

Już na początku książki Tokarczuk daje wyraz 

przekonaniu, że – mimo wszystkich niebezpieczeństw – 

zawsze lepsze będzie to, co w ruchu, niż to, co w 

spoczynku; że szlachetniejsza będzie zmiana niż stałość; 
że znieruchomiałe musi ulec rozpadowi, degeneracji i 

obrócić się w perzynę, ruchome zaś – będzie trwało 

wiecznie. Bieguni mają więc formę luźno powiązanych 

ze sobą opowiadań, notatek i filozoficznych rozważań, 
których tematem przewodnim – chwilami zanikającym, 

by po chwili wynurzyć się na nowo – jest właśnie ruch, 

przemieszczanie się. Nasuwa się tu analogia z fugą, 
formą muzyczną, w której główny temat powraca 

wielokrotnie w przetworzonej postaci. 

 

Autorka splata niezależne wątki nie tylko motywem 

podróży, ale także pośpiechu, biegu czy poszukiwania. 

Bohater jednego z opowiadań szuka żony i dziecka, 

którzy zaginęli podczas wspólnych wakacji na 

niezidentyfikowanej wyspie na Adriatyku. Szybko jednak 

ów główny temat staje się pretekstem do przedstawienia 

rozmyślań bohatera, jego refleksji i fotograficznych 

spostrzeżeń. Można się tu dopatrzeć kolejnej analogii, 

tym razem z filmem Antonioniego Przygoda, w którym 

zaginięcie towarzyszki wakacyjnej wyprawy jest 

odskocznią do studium psychologicznego innych osób i 

ich wzajemnych relacji. Kiedy pisarka podejmuje 

wreszcie przerwany wątek i zaginiona odnajduje się 
(wraca?), brakuje wytłumaczenia zarówno dla jej 

zniknięcia, jak i niespodzianego pojawienia się. Bez 

wątpienia skutkiem tego epizodu jest zmiana stosunku 

bohatera do żony. Po powrocie do kraju próbuje on na 

własną rękę rozwiązać zagadkę. Śledzi żonę, a we 

wrocławskiej bibliotece stara się odnaleźć znaczenie 

słowa z jej notatnika, które może prowadzić na właściwy 

trop. 

 

Bohaterką innej opowieści jest mieszkanka Moskwy, 

Annuszka, która opiekuje się swoim niepełnosprawnym 

synem. Pod wpływem objawienia doznanego w cerkwi 

decyduje się jednak porzucić dotychczasowe życie i 

zaczyna spędzać czas krążąc bez celu po metrze. W tym 

postanowieniu utwierdza ją spotkana przypadkowo 

bezdomna, kontynuatorka tradycji sekty biegunów, która 

wykłada jej zasady ich wiary. Trudno określić, co łączy 

historię Annuszki z historią bohaterki kolejnego 

opowiadania. Jest nią lekarka, która przed laty opuściła 

Polskę, a teraz na kilka dni powraca do kraju, by przy 

pomocy środków farmakologicznych przyspieszyć 
śmierć zmagającego się z nieuleczalną chorobą 
przyjaciela z młodości. Czyni to na jego wyraźne 

życzenie. 

 

Jeszcze mniej związane z poprzednimi wydaje się 
następne opowiadanie, w którym Olga Tokarczuk 

ujawnia fascynację ludzkim ciałem, rozbudzoną jeszcze 

jej wizytami w muzeach anatomicznych. Odnajdujemy w 

nim zarówno szczegółowe opisy samych zbiorów, jak i 

procesu plastynacji, czyli metody konserwowania 

preparatów. W opowiadaniu zdarzenia rzeczywiste 

mieszają się z fikcją. Autorka przenosi akcję w wiek 

XVII, by zapoznać nas z pracami jednego z pionierów 

anatomii, Holendra Filipa Verheyena. Jego historia jest 

również pretekstem do rozważań nad relacją pomiędzy 

duszą i ciałem. Verheyen, któremu w młodości 

amputowano nogę z powodu zakażenia, żąda 

zakonserwowania utraconej części ciała i nie rozstaje się 
z nią przez resztę życia. Po jego śmierci ujawnione 

zostały listy, które anatom pisał do amputowanej nogi. 
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Były one w istocie rozważaniami nad związkami duszy z 

ciałem i ich wzajemnym na siebie oddziaływaniem. W 

usta swoich bohaterów wkłada autorka obrazoburcze 

poglądy stawiające ciało ponad duszę. Jeden z nich, 

doktor Blau, uważa nawet, że to ciało, a nie dusza, 

zasługuje na nieśmiertelność. 
 

Forma książki, mającej charakter hybrydowy, jest zgodna 

z jej tematyką. Odpowiada pośpiechowi podróży, 

gorączkowemu przenoszeniu się z miejsca na miejsce, 

nieciągłości drogi życiowej współczesnego człowieka. 

Ledwie jakaś misternie tkana historia zaczyna wciągać 
czytelnika, autorka burzy całą konstrukcję, która rozpada 

się na wiele drobnych części. Akcja przenosi się z 

miejsca na miejsce (nieraz bardzo odlegle), z 

teraźniejszości w przeszłość. Przerwane wątki powracają 
w dalszych partiach książki, choć często nie są 
doprowadzone do końca.  

 

Dłuższe, niekiedy nawet rozwlekłe opowieści, 

przeplatają się z lapidarnymi, złożonymi z kilku zaledwie 

zdań. To w nich właśnie, owych krótkich zapiskach i 

rozważaniach o charakterze filozoficznym, tkwi 

szczególna wartość książki. W jednym z takich 

fragmentów, pod wieloznacznym tytułem Wszędzie i 

nigdzie, autorka wprost wskazuje na płynność, mobilność 
i iluzoryczność jako cechy współczesnej cywilizacji (ich 

kwintesencję dostrzegła w reklamie telefonów 

komórkowych „mobilność jest realnością”, którą 
zauważyła na moskiewskim lotnisku). 

 

Olga Tokarczuk znakomicie łączy styl eseistyczny z 

widzeniem szczegółu – choćby w opisie codziennych 

drobiazgów, który przypomina swą precyzją 
dokumentację preparatu anatomicznego. Pomimo 

niejednorodności epok, miejsc, postaci i wreszcie samej 

formy, poszczególne moduły tej książki łączą ukryte 

głębiej pytania egzystencjalne, w których centralne 

miejsce zajmuje czas. Pisarka podkreśla kontrast 

pomiędzy pędzącym czasem wielkich miast, a 

znieruchomiałym czasem niezamieszkałych równin, 

zwłaszcza oglądanych z samolotu. Przedstawia też różne 

koncepcje czasu. Czas kolisty, w którym każde 

wydarzenie musi wrócić do własnego początku, jest, 

według niej, charakterystyczny dla ludów osiadłych, 

trudniących się rolnictwem. Temu ujęciu przeciwstawia 

czas linearny, czas kupców i nomadów, który jest miarą 
dążenia do celu. To, że każdy jego moment jest 

niepowtarzalny, sprzyja podejmowaniu ryzyka i 

korzystaniu z chwili. 

 

Sama autorka jeszcze inaczej widzi czas, kładąc nacisk 

na jego mnogość i pojemność (wiele czasów w jednym). 

Nazywa go „wyspowym”. To czas współczesnego 

podróżnego, który przemieszczając się z wielką 

prędkością, burzy pory dnia i roku. Nasze poczucie 

przestrzeni wynika z tego – konstatuje – że możemy się 
poruszać, poczucie czasu zaś bierze się stąd, że jako 

istoty biologiczne ulegamy różnym zmiennym stanom. 

Czas nie jest więc niczym innym niż przepływem tych 

zmian. Miejsce jako aspekt przestrzeni jest pauzą w 

czasie, jest chwilowym zatrzymaniem się naszej percepcji 

na konfiguracji obiektów. Jest ono, w odróżnieniu od 

czasu, pojęciem statycznym. Przy takim pojmowaniu czas 

ludzki dzieli się na etapy, tak jak ruch w przestrzeni jest 

podzielony pauzami – miejscami. 

 

Podróżowanie jest także metaforą wędrówki w głąb 

siebie. I tak dalece determinuje naszą kondycję 
psychiczną, że domaga się nowego spojrzenia na 

człowieka. Ustami specjalistów, prowadzących wykłady 

wśród tłumu pasażerów przewijających się przez lotniska 

i dworce kolejowe, autorka wyłuszcza istotę nowej 

psychologii podróżnej, przeciwstawionej tradycyjnej 

psychologii, która zawsze rozpatrywała istotę ludzką w 

stałym kontekście, w stabilności i bezruchu – na przykład 

poprzez pryzmat jej biologicznej konstytucji, związków 

rodzinnych, usytuowań społecznych i tak dalej. W 

psychologii człowieka w biegu Ważnym pojęciem jest 

pragnienie, to ono istocie ludzkiej nadaje ruch i kierunek 

(...). Pragnienie samo w sobie jest puste, to znaczy 

wskazuje tylko kierunek, lecz nie cel; cel bowiem zawsze 

pozostaje fantasmagoryczny i niejasny; im do niego 

bliżej, tym bardziej staje się enigmatyczny. W żaden 

sposób nie można takiego celu osiągnąć ani tym samym 

zaspokoić pragnienia. Pojęciem, które unaocznia ten 

proces dążenia, jest przyimek ku. Ku-czemu.  

 

Książka zawiera szereg starych map odległych nieraz 

fragmentów kuli ziemskiej, a także przestrzeni 

wyimaginowanych, jak obszar wędrówki Odyseusza. 

Niektóre mają charakter porównawczy, jak na przykład 

zestawienie wielu rzek z całego świata wykonane w tej 

samej skali. Choć nie odnoszą się bezpośrednio do tekstu, 

to jednak w jakiś sposób go dopełniają, uwidaczniając 

niedoskonałość odwzorowania wielowymiarowej 

przestrzeni o zróżnicowanym klimacie, kulturze czy 

ustroju w postaci płaskiego zapisu graficznego. 

Nietrudno sobie wyobrazić, że wiele przemyśleń, 
fragmentów eseistycznych, notatek z podróży czy 

szkiców, można by rozwinąć w klasyczne opowiadania, 

lecz autorka powstrzymuje się od tego, zostawiając 

czytelnikowi pole do wyobraźni. I do stawiania pytań: Co 

łączy te opowiadania prócz motywu podróży? Dokąd w 

istocie biegną ich bohaterowie? Czy to złudna pogoń, czy 

raczej rozpaczliwa ucieczka? Przed złem? 

Przeznaczeniem? Czasem? 

 

Krzysztof Sąsiadek 
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The Contract: A Life for a Life by Joseph S. Kutrzeba, 

Iuniverse, Inc., 2009, 314 pages. 

 

Each Holocaust story is unique in its own way and this is 

particularly true for Kutrzeba’s memoir. The central part 

of the book is not his survival but the author’s voluntary 

conversion from Judaism to the Catholic faith and the 

ensuing crisis of identity that blights his life after the war. 

 

This is not to say that the “page 

turner” aspect of the book is 

neglected. From a prominent Polish-

Jewish family, Joseph is barely 

fifteen when he joins a resistance 

group in the Warsaw Ghetto. He 

then escapes from a Treblinka-

bound train and sets off on his 

dangerous odyssey through the 

Polish countryside, finding farm 

work along the way. He is fair-

haired and therefore able to hide in 

plain sight. Kutrzeba does not present himself as a hero--

the young Joseph does what he has to do to survive. He is 

smart and resourceful and learns early that there is no 

safety in numbers. The author presents vivid vignettes of 

some country types he encounters and one gets the 

impression that he is unbiased in his judgments. Joseph’s 

fate is decided when he finds shelter in a village parish 

and meets a young, courageous priest who decides to 

help him. Father Falkowski quickly becomes the boy’s 

friend, mentor and sole source of stability. The priest is 

well-meaning but I was chilled by his “explanation” for 

the persecution of Jews. He tells Joseph that the Jews 

were being punished because they killed Jesus and Hitler 

was in effect God’s instrument. The young Kutrzeba does 

not question this at the time. His love for the priest leads 

him to eagerly embrace the tenets of Catholicism and to 

convert. He is determined to prove that contrary to 

Christian beliefs a Jew can remain faithful, that he will 

never become a turncoat to my Savior. 

 

I found the chapters dealing with Kutrzeba’s post-war 

years in the United States more engrossing than his 

wartime travails. Outwardly successful--he graduates 

from Yale and NYU--he is plagued by feelings of 

alienation, of not belonging anywhere. Though 

disillusioned with the Catholic Church, Kutrzeba remains 

loyal to his adopted faith, at a price. The decision not to 

reconvert costs Joseph his two important relationships. 

Kami, the Jewish woman he falls in love with cannot 

understand his dilemma. Kutrzeba’s doomed attempt to 

reconnect with his only remaining family--an uncle and 

his wife--is wrenching. Responding to his uncle’s 

accusations against Christians Kutrzeba criticizes Jews 

living in America (such as his uncle) for their passivity in 

the face of the Holocaust. The family cannot accept his 

decision to remain a Catholic. He tells them: I can’t turn 

on those who saved my life out of love for their God. He 

remains convinced that to religious Christians he will 

always be a stranger and to Jews he will always be a 

traitor. 

 

Kutrzeba offers us more than just his personal story. 

Through various conversations he explores some of the 

sensitive issues regarding the behavior of Jews and 

Christians during the war years. One certainly hopes to 

hear more from Mr. Kutrzeba. He is clearly a person of 

rare intelligence and integrity. And as an author he also 

knows how to engage his readers. 

 

Monika Mieroszewska 

Kutrzeba’s Reflections on War, Identity and 
Humanity 
 
The atmosphere of the autumn evening changed as soon 

as Joseph Kutrzeba appeared at the Polish Embassy. He 

walked in with a certain air of confidence, despite his 

cane. As he later explained, it was not a sign of age but a 

result of an abrupt meeting with a bad Polish driver in the 

middle of a street in New York City. The approach to a 

rather serious situation with a humorous note flavored the 

character of the evening. The topic – surviving in war-

torn Poland as a Jew – was undoubtedly serious, but 

Kutrzeba skillfully weaved some lighthearted humor into 

his stories. He was able to captivate the audience by 

stimulating the imagination and touching the 

heart. Perhaps his theatre background gave him that 

ability. 

Joseph Kutrzeba, a Holocaust 

survivor, changed his last name, 

converted to Catholicism, and 

immigrated to the United States from 

Poland via Germany. These decisions 

enabled him to survive, but also have 

made a very basic question of "who 

am I and where do I belong?” 

particularly difficult to answer. The 

evening's topic, based on Kutrzeba's 

autobiography The Contract: A Life 

for a Life, is not just an account of wartime struggle. It is 

also a tale of personal struggle in search for 

identity. Most of us can’t fully comprehend what it was 

like to live through World War II but all of us can relate, 

at least on some level, to the conflict of identity. It’s 

universal. Considering Kutrzeba’s unique insight into this 
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dilemma, I was curious what he would say about finding 

the self. 
 
I got lucky -- Joseph Kutrzeba sat next to me before the 
evening officially commenced, which gave me the 
opportunity to ask: is he now able to define his identity 
categorically, and if not, how can this human condition 
be explained? In Polish, he answered that a human being 
is who he feels he is – all of the identities belong to 
me…  My loyalty rests with the United States, my heart is 
in Israel, and my roots belong to Poland. He spoke of 
religious identity similarly. He said that God cannot be 
confined to just one organized religion although noble 
virtues, such as the Christian Golden Rule, are incredibly 
important to him and should be pursued universally.  
 
At the podium, Kutrzeba painted three vignettes with the 
colors of war, identity and humanity. The stories were 
taken directly from The Contract. The first was about the 
leap for life – escaping through a tiny window and 
jumping off the train bound for the gas chambers. The 
second vignette spoke of Father Falkowski’s compassion 
toward young Joseph, their deep relationship, as well as 
the Jewish-Catholic identity conflict that ensued. The last 
story gave insight into the end of war in Europe and the 
first encounters with America, which became Kutrzeba’s 
home for the next 60 years. It took the author decades to 
write this book – a painful and daunting task that he said 
had to be completed as a testament to human cruelty and 
compassion. It’s a compelling autobiography – I 

encourage you to read Monika Mieroszewska’s review of 
the book in this issue of Polish Library News and pick up 
The Contract from our bookshelf. 
 
After the presentation of the book, it was time for 
questions. Joseph Kutrzeba recounted that the need to 
bear witness gave him the will to survive and to write the 
book, that he kept in touch and extended a helping hand 
to his savior Father Falkowski, and about omitting "as we 
forgive those who trespass against us" from his Catholic 
prayers because he just cannot forgive the Nazis for what 
they've done to his people. He also talked about Polish-
Jewish relations: Polish and European anti-Semitism, the 
Poles honored by Yad Vashem as the Just Among the 
Nations, the Catholic-Jewish blame game, and the 
personal importance of Polish language and culture.  
 
On the question of identity, which was my first and 
coincidentally the last question asked that evening, 
Kutrzeba said that he is still searching and does not want 
to write a definite ending. Identity is a journey. For him, 
it means being Jewish, Polish, Catholic and 
American. He explained that identity is like a warrior 
with many scars – each one has its own origin, a story 
behind it – but all of them are an integral part of the 
warrior. I do not come under a label. I am simply a 
human being. I am a coalescence of all these things. That 
is true humanity. 
 

Izabela Chmielewska 

The Peasant Prince: Thaddeus Kosciuszko and the Age 
of Revolution by Alex Storozynski, St. Martin’s Press, 

2009. 

 

Finally there is a biography of a 

famous Pole, whose last name 

is well known in the United 

States (bridges, towns and even 

a mustard are named after him). 

The book is so readable and 

accessible, that you can offer it 

without hesitation as a 

Christmas, Chanukah, Kwanzaa 

or New Year’s gift to any of 

your American, British, French 

or Polish friends (as long as 

they read English). I am 

referring, of course, to The 

Peasant Prince by Alex Storozynski, president and 

executive director of the Kosciuszko Foundation. 

 

If you haven’t read it yourself already, you should do so 

as soon as possible – it is of course available in our 

library. It will take you only a few evenings at most. It is 

a captivating story about the extraordinary life of 

Tadeusz Kościuszko (Thaddeus Koshy-choosh-koh): 

Polish General, leader of the peasant uprising and an 

American revolutionary as well as an engineer, a world-

traveler, a bachelor heart-breaker of married women, a 

fighter “for freedom yours and ours”, an abolitionist, and 

a true “prince of tolerance.” As the Wall Street Journal 

remarked: Despite his heroic efforts, Kosciuszko’s 

fatherland had to wait a century after his death before 

regaining independence from Russia. The world would 

have to wait even longer for an accessible, soundly 

researched, English-language biography. With The 

Peasant Prince, Pulitzer Prize-winning journalist Alex 

Storozynski has filled the void. 

 

Mr. Storozynski’s life-long fascination and interest in 

Kosciuszko’s life are evident in the depth of his research 

- despite reading like a novel, the book is meticulously 

researched and contains over 50 pages of detailed 

references. Storozynski brings to the foreground many 

lesser known aspects of Kosciuszko’s life, such as his 

relationship with the Jews - he was called a messenger 

from God by a certain Berek Joselewicz, who founded a 

Jewish cavalry unit (the first Jewish military unit since 
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biblical times) to fight as part of Kosciuszko’s uprising in 

1794 against Czarist Russia. Kosciuszko’s attitude 

towards American Indians is also explored - he gave a 

visiting Ohio Indian tribe chief named Little Turtle “new 

eyes” (i.e. reading glasses) - as are his abolitionist views 

towards Polish serfdom and American slavery. This was 

evidenced by his decision in 1784 to cut the obligations 

of his serfs in half, and his will, in which he passed his 

funds in the United States to his friend, Thomas 

Jefferson, for the purpose of buying and freeing 

Jefferson’s slaves – a will that was never carried out by 

the former US President. 

 

The Peasant Prince, first published in May 2009, is 

already in its 2nd printing. It has received many accolades 

in the American press, and is popular among casual 

readers as well. On Amazon.com (http://bit.ly/1FV3fT) it 

has 28 reviews--all of them give it the highest possible 

ranking of five stars! Mr. Storozynski has been widely 

interviewed in American and Polish publications about 

his book. I especially recommend an extensive interview 

by Ms. Alexandra Ziolkowska-Boehm (published in The 

Sarmatian Review in September 2009 - at  

http://bit.ly/3mfOGV), as well as his discussion with 

Susan Page on The Diane Rehm show, which took place 

on June 11, 2009 (recording archived at  

http://bit.ly/1Z0ZMx). The book made it (hopefully) to 

the US President’s reading list as well – during his visit in 

New York City in September, President Kaczyński 

offered it as a gift to President Obama  

(http://bit.ly/44ykvn). 

 

Besides writing an excellent book about a famous 

historical figure, Mr. Storozynski has also another, larger 

goal in mind: he wants Polish-Americans to more 

actively tell their own narratives about Polish history, and 

our contributions to the modern world. As he says in an 

interview given to The Polish Weekly  

(at http://bit.ly/4Bc5wg):  

 

Unfortunately, most Americans don’t know about the 

Polish contributions to America and Europe. As Polish 

Americans, the best thing we can do is learn as much as 

we can about our rich heritage, such as the May 3 

Constitution, King Jan Sobieski’s rescue of Vienna, and 

heroes such as Irena Sendler so that we can teach 

Americans about this as well. For too long, Polish 

Americans have let others control the narrative of our 

story. We should be telling our story, and write articles, 

books, and create films and art about it. 

 

It is for his contribution towards this shared narrative, 

that the Board of the Polish Library has unanimously 

decided to award to Mr. Storozynski this year’s Tadeusz 

Walendowski Award. 

 

Paweł A. Stefański 

Z Biblioteki: Nagroda im. Tadeusza Walendowskiego dla Alexa Storozynskiego  

W 2007 Biblioteka Polska w 

Waszyngtonie ustanowiła 

Nagrodę  im .  Tadeusza 
Walendowskiego, działacza 

opozycji antykomunistycznej, 

redaktora Głosu Ameryki, 

wieloletniego prezesa i 

współzałożyciela Biblioteki. 

Wyróżnienie przyznawane jest 

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. W ubiegłym roku 

laureatem Nagrody został Andrzej Folwarczny, były 

poseł na Sejm RP, polityk, pisarz, działacz społeczny, 

założyciel fundacji Forum Dialogu Między Narodami, 

współautor książki Trudne pytania w dialogu polsko-

żydowskim. 

 

Nagrodą im. Tadeusza Walendowskiego za rok 2008, 

Zarząd Biblioteki jednogłośnie postanowił uhonorować 
Alexa Storozynskiego, znakomitego dziennikarza, autora 

opublikowanej w tym roku biografii Naczelnika 

Tadeusza Kościuszki The Peasant Prince: Thaddeus 

Kosciuszko and the Age of Revolution.  

 

Alex Storozynski, obecnie piastujący stanowisko Prezesa 

Fundacji Kościuszkowskiej, był doceniany i nagradzany 

wielokrotnie; zarówno za swoją pracę dziennikarską jak i 

działalność społeczną na rzecz polskiej diaspory w 

Stanach Zjednoczonych. Kapituła Nagrody im. Tadeusza 

Walendowskiego wyróżniła Alexa Storozynskiego za 

napisanie książki o wspaniałych walorach literackich, 

opartej na rzetelnych badaniach historycznych, o której 

sam autor napisał w dedykacji pewnej nastolatce May 

Kosciuszko make you proud to be Polish! Thank you 

Alex, she is. 

 

Grażyna Żebrowska 
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Był Piknik 

W tle wesoła muzyka 

karuzeli, dyskusje po 

polsku i po angielsku, 

smakowity aromat 

kiełbasek snujący się z 

grilla a nad nami 

wielka szara chmura, 

która przepowiadała 

mroczną deszczową 
przyszłość. Jednak 

nawet ciemne niebo nie 

zdołało powstrzymać 
zdeterminowanych do 

zabawy w drugą sobotę 
w r z e ś n i a 

piknikowiczów.  

 

Tegoroczny Piknik 

Biblioteki Polskiej 

odbył się po raz kolejny w Wheaton Park w 

Marylandzie. Malowniczy park słynie z wielu atrakcji 

dla dzieci, w tym ciuchci, karuzeli z 1915-ego roku i 

placów zabaw.  

 

Pętka kiełbasy, chlebki wieloziarniste i makowce 

przybyły na piknik ze sklepu Kielbasa Factory w 

hurtowych ilościach. Produkty aż piętrzyły się wokół 

nas. Mistrz grilla, Grzegorz, powrócił po rocznej 

przerwie do swoich obowiązków, a Pan Paweł wczuł się 
w rolę miecha kowalskiego, dzielnie wachlując dymiący 

węgiel.  

 

Niestety talerze jeszcze nie dotarły na miejsce a 

kiełbaski uparcie się piekły na pięknym ogniu. I tak 

powstał hit tegorocznego pikniku: Kiełbaska na Patyku, 

najlepszy wynalazek od czasów krojonego chleba (który 

zresztą też się przydał). Przebój szczególnie przypadł do 

gustu najmłodszym piknikowiczom. 

 

Gdy problem tymczasowego braku talerzy został 

rozwiązany, nastąpiła prawdziwa uczta. W menu były 

jak zwykle polskie klasyki, a do nich dołączyła 

amiszowa sałatka ziemniaczana. Kundel Prezesa 

wszystkiego wokół bacznie pilnował. 

 

Po degustacji kiełbasek wielu ochotników zgłosiło się na 

mecz siatkówki. Oczywiście wygraliśmy My, a Oni 

przegrali. Rewanż za rok. Do zobaczenia! 

 

Miłka Piszczek 


