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Kilkunastu studentów zgromadzonych w sali
Uniwersytetu Columbia w kampusie na Gór-
nym Manhattanie czeka na profesora. Zajęcia 
pod tytułem Zakwestionowana pamięć Holo-
kaustu: Polacy i Żydzi prowadzi historyk Stani-
slaus Blejwas, profesor na Uniwersytecie Stano-
wym w Connecticut, który dojeżdża do Nowego
Jorku, aby przeprowadzić grupę ścieżką nie-
bezpiecznego dyskursu historycznej narracji
o polsko-żydowskich relacjach. Uczestnicy za-
jęć to w większości studenci studiów licencjac-
kich, kilkoro z nich – historycznych; niektórzy 
określają się jako amerykańscy Żydzi, których
rodziny związane są z Polską, jeden jest Pola-
kiem, a jeszcze jeden – ja – studiuje na Wydziale
Języków i Literatur Słowiańskich. Oczekiwanie
na rozpoczęcie zajęć przerywa John Micgiel,
dyrektor Centrum Europy Środkowo-Wschod-
niej na Uniwersytecie Columbia, przynoszący 
wieści o nagłej śmierci profesora Blejwasa. Jest 
23 września 2001 roku. We wtorkowy poranek 
dwa tygodnie wcześniej, jakieś 150 przecznic na 
południe, dwa samoloty wbiły się w wieże World
Trade Center, powodując ich zawalenie. 

Jeden ze studentów proponuje, aby spisali listę
chętnych do uczestnictwa w grupie, która będzie
się spotykać, aby dalej realizować program zajęć
i omawiać lektury. Jednak mimo początkowego

entuzjazmu, by kontynuować seminarium, 
w następstwie krótkiej wymiany e-maili pomysł 
umiera. Korespondencja studentów wskazuje, 
że dwie niedawne tragedie, których doświadczy-
li – jedna spektakularna i z międzynarodowymi 
konsekwencjami, a druga jednostkowa i nagła 
– sprawiły, iż konfrontacja z bolesną, polsko-
-żydowską narracją historyczną wraz z jej trau-
mami zdaje się nie tylko bardziej znacząca, ale 
też trudniejsza i przytłaczająca. Brakuje im za-
równo opieki profesjonalisty, jak i osobistej de-
terminacji potrzebnej do tego, by z powodze-
niem przejść przez dwie zazębiające się, ale 
często skonfl iktowane narracje historyczne, 
na które składają się stulecia współdzielonej 
historii, a także żywe wspomnienia o wielkim 
cierpieniu i stracie. Choć jedna z nich jest wy-
raziście „żydowska”, a druga opatrzona etykie-
tą „polskości”, ich kulturowe matryce obejmu-
ją ten sam fragment mapy, choć nosi on różne 
nazwy: „Polin” i „Polska”.

Lista lektur obowiązkowych na zajęciach pro-
fesora Blejwasa stanowi odzwierciedlenie roz-
łamu, który w 2001 roku (a w pewnym stopniu 
dziś) kształtował znaczący fragment polsko-ży-
dowskiej debaty historycznej, z Zapomnianym 
Holokaustem z 1986 roku Richarda Lucasa, uka-m
zującym doświadczenia jednej ze stron, i książ-
ką Unequal Victimsą  Yisrael Gutman i Shmuela s
Krakowskiego z 1988 roku, obrazującą drugą 
perspektywę. Dodatkowo sylabus zawierał dwie 
spośród najświeższych wówczas publikacji 
dotyczących tematu: lekko nostalgiczny Sztetl.
Świat Żydów polskich Evy Hoff man i oskarży-h
cielskich Sąsiadów Jana Tomasza Grossaw 1. Ten

1 Listę lektur obowiązkowych zamykały The Holocaust in

American Life Petera Novicka z 2000 roku i powieść
Charlesa Powersa Na pamiątkę lasu z 1998 roku. Jednak 
na kursie planowano także poddać analizie dziesiątki 
artykułów i fragmentów książek oraz przybliżyć studentom 
obszerną bibliografię polskiej i żydowskiej historii 
i stosunków polsko-żydowskich. 

Opinia, że na Columbii 
formuje się opłacana przez 
komunistów „piąta kolumna”, 
wywołała zainteresowanie 
mediów wypadkami,
które zaczęły układać się 
w zimnowojenny skandal.



30

pieczołowity wybór prac akademickich stanowił
części mozaiki nietworzące spójnego obrazu,
lecz ujawniające swoiste spojrzenia w ramach
szerokiej, choć niekompletnej perspektywy.

Rozważania na temat studiów polskich w Sta-
nach Zjednoczonych, a w szczególności na Uni-
wersytecie Columbia, rozpocząłem od migaw-
ki niezrealizowanego seminarium z dwóch
powodów. Po pierwsze, postać Stanislausa 
Blejwasa oraz jego ostatni sylabus służą jako 
doskonały przykład tego, jak rozwijały się stu-
dia polskie na Uniwersytecie Columbia w dru-
giej połowie XX i na początku XXI wieku. W 1973 
roku Blejwas uzyskał tu doktorat z historii Pol-
ski i Europy Wschodniej, pracując równolegle
jako wicedyrektor ośrodka znanego dziś jako
Centrum Europy Środkowo-Wschodniej, który 
jest częścią Instytutu Harrimana na Uniwer-
sytecie Columbia. Korzenie tej instytucji się-
gają jeszcze zimnej wojny – nazwana została 
imieniem dyplomaty, który w latach 40. i 50. 
XX wieku doradzał Rooseveltowi i Trumano-
wi w kierowaniu stosunkami ze Związkiem
Radzieckim. Pierwszym polem badań histo-
rycznych Blejwasa był polski pozytywizm, XIX-
-wieczny ruch pracy organicznej i działania po-
krewne mające na celu rozwój Polski poprzez 
przezwyciężanie podziałów klasowych i etnicz-
nych oraz dążenie do „jedności i współpracy 
pomiędzy wsią a ziemiaństwem, robotnikami
a kapitałem, Polakami a Żydami”2. To z kolei
wzbudziło w nim silne zainteresowanie wąt-
kami dotyczącymi polsko-żydowskich relacji 
i pojednania oraz skłoniło do podjęcia starań 
o wypracowanie w ich badaniu większej rów-
nowagi, gdyż – jak przekonywał – „rekonstru-

2 S. Blejwas, Polish Positivism and the Jews, „Jewish
Social Thought” 1/1984, s. 22, cyt. za: M.B. Biskupski, 
„Accept No Excuses; Face Harsh Facts”: Stanislaus

Blejwas and the Scholarly Reconstruction of the

Relationship of Poles and Jews, „Polish American
Studies” 1/2003, s. 98–99.

owanie dokonywane przez zainteresowane
strony nie jest akceptowalne jako obiektywna 
analiza”3. W rezultacie Blejwas silnie zaanga-
żował się zarówno w studia żydowskie (został
członkiem U.S. Holocaust Memorial Council),
jak i studia nad amerykańską Polonią. Prowa-
dził badania na temat tego, jak historyczne,
etniczne i klasowe napięcia4aa  rezonowały w po-
tomkach wielkiej emigracji chłopskiej (sam był
wnukiem polskich emigrantów), która uformo-
wała przeważającą część współczesnej społecz-
ności polsko-amerykańskiej.

Po drugie, Blejwas jest twórcą najrzetelniejsze-
go opisu rozwoju programu studiów polskich
na Uniwersytecie Columbia po drugiej wojnie
światowej, w którym skoncentrował się na kon-
trowersjach wokół ustanowionej w 1947 roku,
krótko istniejącej Katedry Studiów Polskich.
W 2014 roku, po trwającej kilka dekad prze-
rwie, Katedra wróciła na Columbię. Projekty,
w które zaangażowany był Blejwas, ukazują 
zatem polityczne i społeczne milieu, w jakim 
funkcjonowały polskie studia w czasie dwóch,
oddzielonych połową stulecia, okresów. Status
studiów polskich w czasie apogeum i po zakoń-
czeniu zimnej wojny wśród społeczeństwa pol-
sko-amerykańskiego oraz miejsce Polski w stu-
diach slawistycznych i żydowskich są głównymi
wyznacznikami zmian, które się przez ten czas
dokonały.

3 M.B. Biskupski, „Accept No Excuses…, op. cit., s. 98.
Biskupski podaje jako przykład swoją polemikę
z Shmuelem Krakowskim, opublikowaną w 1998 roku
w trzecim tomie serii Polin Anthony’ego Polonsky’ego 
oraz swoje wspomnienia z przewodnictwa sesji plenarnej
na konferencji w 2001 roku poświęconej kontrowersji 
wokół Jedwabnego, zorganizowanej przez Polski Instytut
Nauki i Sztuki (PIASA).

4 Ibidem, s. 98. Postrzegał oziębienie stosunków Polaków
z innymi nacjami (w tym żydowską), tworzącymi niegdyś
Rzeczpospolitą Polską, jako szerszy kontekst dla
zrozumienia społecznych nastrojów współczesnej 
amerykańskiej Polonii. 
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Katedra studiów polskich 
w czasach zimnej wojny

Zainteresowania badawcze „Stana” Blejwasa 
(jako historyka i nie tylko) obejmowały zagad-
nienia dotyczące pozytywizmu i pracy orga-
nicznej oraz stosunki polsko-żydowskie, które
badał następnie w odniesieniu do sytuacji spo-
łeczeństwa polsko-amerykańskiego w Stanach
Zjednoczonych. Mimo że część jego prac do-
tyczyła negatywnego opisu Żydów w literatu-
rze polonijnych konserwatywnych środowisk 
katolickich, zbudował z tą społecznością ści-
słe więzi, podejmując się obrony Polonii przy 
wielu istotnych okazjach. Powszechnie znany 
jest jego list do „New York Timesa”, w którym
przeciwstawiał się krytycznym wypowiedziom
Czesława Miłosza5. Zwieńczenie jego zain-
teresowań stanowiło dogłębne opracowanie
dotyczące powojennego programu studiów 
polskich na jego macierzystej uczelni – Uniwer-
sytecie Columbia. Posiłkując się materiałami
z uniwersyteckich archiwów, w tym pismami
Manfreda Kridla, opublikował swoje ustalenia 
w 1991 roku w dwóch numerach czasopisma 
„Polish Review”. Praca uwypuklała społeczno-
-polityczne tło starań o pozyskanie funduszy na 
realizację programu studiów polskich na Uni-
wersytecie Columbia, mających płynąć zarów-
no od społeczności polsko-amerykańskiej, jak 
i z samej Polski. 

Krótko po zakończeniu drugiej wojny świato-
wej, kiedy programy studiów slawistycznych
przekierowywały swoje pierwotne (fi lologicz-
ne) zainteresowania z języka i literatury na 
szerszą, interdyscyplinarną perspektywę ba-
dań wschodnioeuropejskich i radzieckich, ze
względu na początek zimnej wojny znaczenie

5 S. Blejwas, Milosz and the Polish-Americans, „New York 
Times”, 22.11.1987, http://www.nytimes.com/1987/11/22/
books/l-milosz-and-the-polish-americans-554287.html 
(12.10.2014).

tej problematyki wzrastało w szybkim tempie. 
Zmiana ta dotknęła również studiów polskich 
na Uniwersytecie Columbia wraz z ustanowie-
niem w 1948 roku Katedry Studiów Polskich 
imienia Adama Mickiewicza. W zamierzeniu 
jednostka ta miała mieć fi lologiczny charakter 
w odróżnieniu od ufundowanego w 1946 roku 
Instytutu Rosji (i jego spadkobiercy, Instytutu 
Europy Środkowo-Wschodniej), który miał 
wychodzić naprzeciw rosnącemu zapotrzebo-
waniu na ekspertów w dziedzinach istotnych 
dla polityki zagranicznej. W praktyce jednak 
działalność obu tych instytucji odzwierciedlała 
polityczne priorytety pierwszego zimnowojen-
nego rektora, generała i przyszłego prezydenta 
Stanów Zjednoczonych, Dwighta Eisenhowera 
(1948–1953). 

Projekt Katedry imienia Adama Mickiewicza 
zakładał, że jednostką będzie kierował naj-
wyższej klasy naukowiec w dziedzinie studiów 
polskich, który miał być opłacany przez rząd 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Pozycja ta 
miała być analogiczna do stanowiska kierow-
nika Katedry Masaryka, specjalizującej się 
w studiach czechosłowackich i ufundowanej 
przez rząd Beneša–Masaryka, która w 1946 
roku sprowadziła na Columbię Romana Ja-
kobsona. Negocjacje, w które zaangażował 
się Czesław Miłosz – ówczesny polski attaché 
kulturalny – zakończyły się zawarciem umowy 
dotyczącej przekazania przez PRL 10 tysięcy 
dolarów celem utworzenia katedry „w ramach 
tworzenia struktury studiów międzynarodowy-
ch”6 na Columbii. Polska strona zasugerowała, 
by nadać katedrze imię Adama Mickiewicza 
po to, aby podkreślić zaangażowanie komuni-
stycznej władzy w kulturę oraz by przemówić do 
społeczności polonijnej7. 

6 S. Blejwas, The Adam Mickiewicz Chair of Polish

Culture: Columbia University and the Cold War (1948–

–1954), (Part 1), „The Polish Review” 3/1991, s. 323.
7 Ibidem, s. 325.
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Kandydatura Manfreda Kridla, akademickiego 
badacza twórczości Mickiewicza i romanty-
zmu, a także wileńskiego nauczyciela Miłosza 
jeszcze z czasów przedwojennych, została zaak-
ceptowana zarówno przez Columbię, jak i przez
polski rząd. Postać Kridla budziła jednak kon-
trowersje wśród polsko-amerykańskiej społecz-
ności ze względu na jego centrolewicowy świa-
topogląd oraz z powodu faktu, że w 1947 roku 
odmówił przyjęcia posady akademickiej w Pol-
sce i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Wie-
loletni wykładowca języka polskiego na Wydzia-
le Slawistyki Uniwersytetu Columbia, Arthur P.
Coleman, zrezygnował ze swojego stanowiska,
by zaprotestować przeciwko zatrudnianiu, jak 
się wyraził, „konia trojańskiego”, który „uczy-
ni z Adama Mickiewicza kogoś w rodzaju Jana 
Chrzciciela dla (peerelowskiej) reżimowej wer-
sji «autentycznego polskiego marksizmu»” oraz 
przeciwko „przyjmowaniu pieniędzy, których
tak bardzo potrzeba polskim uniwersytetom”8.

Kongres Polsko-Amerykański (PAC) i środo-
wisko skupione wokół „Polish Review” także
sprzeciwiły się proponowanej kandydaturze. 
Rezygnacja Colemana i opinia, że na Columbii 
formuje się opłacana przez komunistów „piąta 
kolumna”, wywołały zainteresowanie mediów 
wypadkami, które zaczęły się układać w zim-
nowojenny skandal. Nieco łagodniej swój nie-
pokój kwestiami fi nansowania wyraził Stefan
Mizwa z Fundacji Kościuszkowskiej. Zamiast 
oponować jedynie przeciwko fi nansowaniu
katedry z pieniędzy reżimu komunistycznego, 
pryncypialnie skrytykował akceptowanie fun-
duszy ze środków obcych rządów, gdyż jego
zdaniem stanowiło to naruszenie starań o „sa-
modzielność i suwerenność wyższych uczelni
względem władzy”, na które w Stanach Zjedno-
czonych kładziony jest szczególny nacisk9. 

8 Ibidem, s. 329.
9 Ibidem, s. 336.

Silne protesty ze strony społeczności polsko-
-amerykańskiej i antykomunistyczne nastroje
podsycane przez medialną debatę nie przeko-
nywały Eisenhowera, który już wcześniej odda-
lił podobne zarzuty wobec fi nansowania przez
Czechosłowację Katedry Masaryka, zauważa-
jąc, że na czele tego kraju stoją politycy (Beneš
i Masaryk), których uznaje za swoich przyjaciół
i z którymi prowadzi dyskusje na temat „pro-
blemu komunizmu na świecie i jego starcia 
z demokracją”10. Kridl kierował więc katedrą 
do roku 1954, a w czasie swojej pracy na Colum-
bii opracował dobrze przyjęty program studiów 
fi lologii polskiej, który podczas trzech pierw-
szych lat funkcjonowania przyciągał od 25 do
40 studentów rocznie, co dało mu drugi, po fi lo-
logii rosyjskiej, wynik popularności wśród stu-
diujących na Wydziale Slawistyki11. Rusycystyka 
przyciągała jednak chętnych nie tylko ofertą 
kulturalną, lecz także za sprawą obietnicy pracy 
w nowo powstałych rządowych agendach: wy-
wiadowczej i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Katedra została ostatecznie zlikwidowana w 1955
roku, na który przypadła 150. rocznica urodzin
Mickiewicza, gdy Kridl ogłosił swoje przejście
na emeryturę. Rok wcześniej wstrzymano fi -
nansowanie ze strony PRL-u, co pogorszyło
stosunki pomiędzy oboma państwami i zbiegło
się z początkiem ery makkartyzmu. Władze Co-
lumbii uznały, że koszty i ryzyko utrzymywania 
związków z otwarcie wrogą amerykańskiemu
rządowi administracją12 przewyższają ewentu-
alne korzyści. W efekcie aż do założenia w 1971 
roku katedry studiów polskich na Uniwersytecie
Harvarda na terenie Stanów Zjednoczonych nie

10 S. Blejwas, The Adam Mickiewicz Chair of Polish

Culture: Columbia University and the Cold War (1948–

–1954), (Part 2), „The Polish Review” 4/1991, s. 436.
11 Ibidem, s. 438–439.
12 W słowach rektora Uniwersytetu Columbia Graysona

Kirka: „Płacimy wysoką cenę za polski grant”, ibidem,
s. 441.
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funkcjonowała ani jedna taka jednostka. Co-
lumbia zatrudniała tylko jednego wykładowcę
języka polskiego – Juliana Krzyżanowskiego –
lecz nie wykazała zainteresowania propozycją 
Miłosza przebywającego wówczas na emigracji
we Francji, który zaoferował gotowość objęcia 
katedry. Poeta napisał w liście do Kridla, że jego
propozycja nie wynikała z chęci czerpania oso-
bistych korzyści, ale miała zapobiec sytuacji,
w której posadę objąłby któryś z tak zwanych
emigracyjnych luminarzy, żyjących w wyimagi-
nowanym świecie sprzed 1939 roku, co uczyniło-
by katedrę bezwartościową13.

Katedra studiów polskich 
w XXI wieku
Studia polskie na Uniwersytecie Columbia 
wkroczyły w nowe stulecie w czasie, kiedy 
Polska była już kapitalistyczną, liberalną de-
mokracją na drodze do członkostwa w Unii
Europejskiej. Uniwersytecki program studiów 
slawistycznych z czasów zimnej wojny prze-
szedł gruntowną przebudowę w konsekwencji
upadku komunistycznych reżimów w latach
1989–1991. Uczelniane jednostki slawistycz-
nych „studiów regionalnych”, które wspólnie
stworzyły podstawę Instytutu Harrimana14

z jego Centrum Europy Środkowo-Wschodniej,
stawały się od końca zimnej wojny coraz bar-
dziej hybrydalne: umożliwiały prowadzenie
badań na całym uniwersytecie zarówno w dzie-

13 Ibidem, s. 450.
14 W 1982 roku Instytut Rosyjski przemianowano na Instytut

Studiów Zaawansowanych nad Związkiem Radzieckim
W. Averella Harrimana w wyrazie wdzięczności za hojny 
dar finansowy od byłego ambasadora USA w ZSRR. 
Zainteresowanie Instytutu kwestiami politycznymi wynikało 
z oświadczenia fundatora: „Mój cel jest bardzo jasny: 
inspirować i zachęcać do zaawansowanych badań 
w dziedzinie spraw radzieckich. Opieranie polityki na 
ignorancji i iluzji jest bardzo niebezpieczne. Polityka 
powinna bazować na wiedzy i zrozumieniu”, http://
harriman.columbia.edu/about-us/history (12.08.2014).

dzinach humanistycznych, naukach społecz-
nych, jak i w tradycyjnych fi lologiach słowiań-
skich, których kształcenie językowe wspierało
tendencje całego uniwersytetu do otwierania 
się na świat. Tymczasem Wydział Slawistyki
przestał być częścią School of International Af-
fairs (SIPA), w ramach której został umieszczo-
ny w czasie zimnej wojny. Instytut Harrimana,
założony z myślą o polityce zagranicznej, od
2001 roku kierowany jest przez zagorzałą hu-
manistkę, profesor literatury rosyjskiej Cathy 
Nepomnyashchy, i stał się dla studentów fi lolo-
gii słowiańskich głównym źródłem fi nansowa-
nia ich rozpraw dyplomowych.

Przez wszystkie lata od czasu rozwiązania 
Katedry imienia Adama Mickiewicza w 1955
roku zajęcia z języka polskiego na poziomie
studiów licencjackich odbywały się na Uniwer-
sytecie Columbia regularnie. Ponadto w latach
1959–1995 profesor Harold Segal prowadził
wykłady z literatury polskiej, mimo że Wydział
Slawistyki oferował niewiele kursów na wyż-
szych stopniach nauczania i zasadniczo od-
wodził studentów od studiowania polskiego15.
W latach 1998–2007 profesor David Goldfarb
prowadził nauczanie na poziomie studiów 
magisterskich wykładając na Wydziale Sla-
wistyki Barnard College, a poetka i krytyczka 
literacka Anna Frajlich od 1982 roku uczyła 
języka polskiego i literatury polskiej na pozio-
mie studiów licencjackich. Ze względu na to,
że profesorowie Segal i Goldfarb pochodzili
z rodzin amerykańsko-żydowskich, a Anna 
Frajlich była emigrantką 1968 roku, rozróż-
nienie na studia polskie i żydowskie (podob-
nie jak w przypadku profesora Blejwasa) było
na Columbii przez długi czas niewyraźne.

15 Dla szczegółowego opisu tych lat zob.: H. Segal, The 

Columbia Slavic Department, or What Happened to the 

Good Old Days, „Sarmation Review” 2/1996, http://www.
ruf.rice.edu/~sarmatia/496/index.html (12.08.2014).
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Nie umniejszało to jednak pasji, z jaką owi
naukowcy wpajali swoim studentom literatu-
rę polską. Trwające semestr zajęcia profesora 
Goldfarba na temat Sklepów cynamomowych
Brunona Schulza inspirowały studentów do
wspólnego zgłębiania niuansów książki, badań 
przeprowadzanych w bibliotece i za pośrednic-
twem internetu, których celem było wytropie-
nie niekończących się aluzji do technologii,
mitologii, kultury żydowskiej i tym podobnych.
W moim przypadku przełożyło się to na stu-
dia nad powiązaniami Schulza, łączonego 
zazwyczaj z prowincjonalnym Drohobyczem, 
z warszawskim środowiskiem skupionym
wokół Skamandra16. Do zajęć prowadzonych 
przez Annę Frajlich zaliczały się: Ameryka 
oczami pisarzy polskich oraz Polskie bestsellery 
okresu międzywojennego – pomysłowe i bardzo 
amerykańskie podejście do pełnego wewnętrz-
nej dynamiki okresu w polskiej kulturze.
Przedmiot ten był inspiracją dla tematu mojej
pracy magisterskiej odnoszącej się do proble-
matyki granic w polskich powieściach mię-
dzywojnia, którą badałem poprzez nietypowe
zestawienie przygodowego Kochanka Wielkiej 
Niedźwiedzicy Sergiusza Piaseckiego i poetyc-y
kiej Cudzoziemki Marii Kuncewiczowej, choć i
poza bestsellerowym statusem łączy te dwie 
pozycje pozornie niewiele. Dodatkowe kursy 
w ofercie Columbii były prowadzone przez pro-
fesorów wizytujących, do których zaliczał się
także profesor Blejwas oraz polscy naukowcy 
sprowadzani na uczelnię na rok. To przechod-
nie stanowisko obejmowali między innymi
antropolog kulturowy Michała Buchowski czy 
socjolog Zdzisław Krasnodębski.

Katedra studiów polskich ofi cjalnie powraca na 
Columbię jesienią 2014 roku. Stanowisko kie-

16 T. Anessi, The Great Heresy of the Varsovian Center, 
[w:] D. Bruyn, K. Van Heuckelom (red.), (Un)masking

Schulz: New Combinations, Further Fragmentations,

Ultimate Reintegrations, Amsterdam 2009, s. 397–418.

rownika jednostki, która będzie funkcjonować
przy Centrum Europy Środkowo-Wschodniej,
powierzono polskiej historyczce Małgorzacie
Mazurek. Katedra została przywrócona dzię-
ki funduszowi powierniczemu ze środkami
w wysokości 3 milionów dolarów, które uniwer-
sytet zgromadził wspólnie z Polskim Konsula-
tem w Nowym Jorku i Fundacją na rzecz Nauki
Polskiej (FNP). Fundusze pochodzą częściowo
od indywidualnych darczyńców związanych
z Polonią, a 500 tysięcy dolarów podarowało Po-
lish & Slavic Federal Credit Union. Jednak ana-
logicznie do roku 1948, gdy środki społeczności
polsko-amerykańskiej okazały się niewystarcza-
jące, inicjatywę przejął rząd polski. W 2007 roku
FNP rozpoczęła poszukiwania donatorów w Pol-
sce i choć udało się znaleźć wsparcie, pochodzi-
ło ono głównie od przedsiębiorstw i korporacji
kontrolowanych przez państwo. Wśród darczyń-
ców znaleźli się: energetyczni giganci Enea 
i PGE, warszawska Giełda Papierów Wartościo-
wych, cztery Specjalne Strefy Ekonomiczne oraz
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. 

Zwieńczeniem przeprowadzonej w Polsce
w 2008 roku kampanii promującej polskie
studia za granicą była transmitowana w wielu
mediach konferencja prasowa, podczas której
ówcześni ministrowie: spraw zagranicznych
Radosław Sikorski i kultury Bogdan Zdrojew-
ski ogłosili sukces przedsięwzięcia mającego
na celu zgromadzenie funduszy na katedrę
studiów polskich na Uniwersytecie Columbia.
Ich przemówienia – świadomie bądź nie – wy-
brzmiały tak, że dwuznaczność angielskiego
słowa chair: jako „pojedyncze stanowisko” 
i „katedra”, sugerowała, iż na amerykańskim
uniwersytecie powstaje nowy departament,
a nie że zatrudniany jest jeden profesor. Po-
lityczny piruet towarzyszący nadal mocno
odczuwalnemu wkładowi ze strony polskiej
odzwierciedlał ciągłe starania o pozytywny 
odbiór bieżącej polityki. Jednak ograniczone
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zainteresowanie Polonii i sektora (całkowicie)
prywatnego wskazuje, że studia polskie na Co-
lumbii wciąż będą musiały się zmagać z poszu-
kiwaniem „inwestorów” zarówno w Stanach
Zjednoczonych, jak i poza granicami. 

Władzom Uniwersytetu Columbia nie udało
się zaktywizować silnej i licznej w regionie
społeczności polsko-amerykańskiej. Drzemią-
cy potencjał Polonii uwidocznił się doskonale 
w 2008 roku, kiedy Uniwersytet Illinois w Chi-
cago otrzymał 10 milionów dolarów w spadku
po Romualdzie Hejnie. Środki z majątku zmar-
łego, zgodnie z jego życzeniem, zostały prze-
znaczone na wzbogacenie programu kształ-
cenia wyższego (w mieście z największą po 
Warszawie polską populacją) o nauczanie lite-
ratury, kultury oraz historii i języka polskiego. 
Dar ten był drugim co do wielkości, który UIC
kiedykolwiek otrzymał od prywatnego darczyń-
cy, i umożliwił opłacenie kierowników dwóch
katedr17. Jednym z zatrudnionych – na stanowi-
sko kierownika katedry literatury i języka pol-
skiego – został słynny polski literaturoznawca 
Michał Paweł Markowski. Ten gest fi lantropii,
trzykrotnie przewyższający środki zgromadzo-
ne przez Columbię (wraz z dotacją rządową),
nie pochodził od dyrektora zarządzającego
w korporacji czy polityka z właściwymi konek-
sjami. Hejna, nauczyciel historii w szkołach
publicznych, zgromadził fortunę, która hojnie
i na wiele lat zasiliła polskie studia na UIC, dzię-
ki udanym inwestycjom na giełdzie.

Ryzyko związane z takimi darowiznami od-
zwierciedla sytuacja Katedry Studiów Polskich
imienia Tadeusza Kościuszki na Uniwersytecie
Virginia, która z wielką pompą i przy osobistym
udziale Lecha Wałęsy zainaugurowała swoją 

17 UIC Receives $10 Million Gift for Polish Studies, 
University of Illinois Foundation, http://www.uif.uillinois.
edu/Newsroom/News.php?5 (28.07.2014).

działalność w 1998 roku. Stanowisko zostało 
początkowo zasilone milionowym grantem 
pochodzącym od Amerykańskiego Instytutu 
Kultury Polskiej Blanki Rosenstiel, która wy-
cofała swoje wsparcie w 2008 roku po tym, jak 
uniwersytet mianował na stanowisko kierow-
nika katedry Jana Tomasza Grossa oraz nie 
zdołał zgromadzić reszty środków niezbęd-
nych do utworzenia katedry. Katedra została 
przeniesiona do Instytutu Światowej Polityki 
w Waszyngtonie, a kierownictwo (do którego 
pełnego sfi nansowania zabrakło 600 tysięcy 
dolarów18) objął absolwent Columbii, konser-
watysta Marek Jan Chodakiewicz19.

Niewykluczone, że zarówno obecna sytuacja, 
jak i przyszłość studiów polskich na Columbii 
są lepsze, niż mogłoby to wynikać z nakreśle-
nego przeze mnie obrazu. John Micgiel, były 
dyrektor Centrum Europy Środkowo-Wschod-
niej, został mianowany prezesem Fundacji 
Kościuszkowskiej, największej amerykańskiej
organizacji promującej naukową, oświatową 
i kulturalną współpracę z Polską, utrzymującej
ścisłe więzi ze społecznością polsko-amerykań-
ską na terenie całych Stanów Zjednoczonych. 
Strona internetowa fundacji odnotowuje istot-
ną rolę, jaką Micgiel odegrał w kampanii, która 
pozwoliła zgromadzić fundusze w wysokości
5,2 miliona dolarów na cele utworzenia katedry 
polskich studiów na Uniwersytecie Columbia20aa . 
Ponadto na Wydziale Języków Słowiańskich
przyznawane jest pięcioletnie stypendium

18 Mimo że na stronie internetowej IŚP stwierdzono, iż 
instytut zobowiązuje się uzupełnić brakujące fundusze
w ciągu trzech lat od podpisania umowy w 2008 roku,
zbiórka na ten cel wciąż trwa.

19 O konserwatyzmie Chodakiewicza świadczą jego artykuły 
w magazynach takich jak „The American Spectator” 
i „The National Review Online” oraz książki, które
opublikował w wydawnictwie Fronda.

20 Dr. John Micgiel New President of the KF, 
The Kosciuszko Foundation, http://www.thekf.org/kf/
events/news/Micgiel_President/ (12.08.2014).
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Manfreda Kridla dla osoby studiującej literatu-
rę polską.

Przyszłość studiów polskich
Patrząc z perspektywy omawianych powyżej 
wyzwań i możliwości, można powiedzieć, że
z polskimi studiami w Stanach Zjednoczonych 
nie było nigdy ani wyjątkowo źle, ani wyjątkowo 
dobrze. Słynna narracja o Ameryce jako Eldo-
rado dla Polaków ulega odwróceniu. Polskie 
studia zdają się jednak funkcjonować na ame-
rykańskiej ziemi – mimo niekorzystnego kli-
matu ekonomicznego i politycznego – częścio-
wo dzięki pomocy płynącej z Polski. Podczas
gdy na Columbii pomoc ta płynie częściowo od 
przedsiębiorców, Uniwersytet Florydy prze-
niósł swoje polskie (a także czeskie i węgier-
skie) kursy do Centrum Studiów Europejskich, 
co instytucjonalnie odseparowało je od Rosji
i umożliwiło dostęp do programów fi nansowa-
nych przez Unię Europejską.

Choć język rosyjski pozostaje najczęściej naucza-
nym językiem słowiańskim, to wśród tak zwa-
nych języków rzadziej nauczanych (Less Com-((
monly Taught Languages) polski zajął w 2009 
roku drugie (po greckim) miejsce wśród języków 
europejskich z 1249 zarejestrowanymi uczestni-

kami zajęć językowych21. Te statystyki dowodzą, 
że zajęcia z większości języków środkowoeu-
ropejskich i mniejszych pod względem liczby 
mówiących języków europejskich są luksusem
dostępnym jedynie na najbardziej elitarnych
bądź największych uniwersytetach. Mimo popu-
larności, jaką Czechy (i Praga!) cieszą się wśród
amerykańskich studentów jako miejsce letnich
programów kształcenia, zajęcia z języka polskie-
go cieszą sie trzykrotnie większym zainteresowa-
niem niż czeski.

Podczas gdy w całych Stanach Zjednoczonych
programy studiów polskich mogą przetrwać
w dużej mierze dzięki prywatnym dotacjom,
które fi nansują studia z języka, literatury i kul-
tury, studenci Uniwersytetu Columbia są be-
nefi cjentami stałych dotacji zabezpieczonych
dawno temu podczas zimnej wojny, tych, które
sfi nansowały budowę Instytutu Harrimana wraz

21 N. Furman, D. Goldberg, N. Lusin, Enrollments in

Languages Other Than English in United States

Institutions of Higher Education, „Modern Language
Association”, jesień 2009. Na czele zestawienia znajduje 
się język hiszpański z 864 986 studentami, następnie
francuski (216 419), niemiecki (96 349) i włoski (63 899); 
wśród najczęściej wybieranych kursów językowych na 
studiach wyższych figurują się także rosyjski (26 883)
i portugalski (11 371). Dla porównania inne niż polski języki
środkowo- i wschodnioeuropejskie rzadziej nauczane to
czeski (409), rumuński (193), węgierski (113) i ukraiński (72).
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z jego pierwszym na terytorium Stanów Zjed-
noczonych programem studiów radzieckich
w Instytucie Rosyjskim w 1946 roku. W okresie
zimnowojennym wsparcie dla wschodnioeuro-
pejskich studiów regionalnych (area studies)wy-
nikało z politycznej potrzeby zapewnienia bez-
pieczeństwa Stanom Zjednoczonym, państwa 
zaś bloku wschodniego – w tym Polska – postrze-
gane były głównie w kontekście strategicznym
jako sprzymierzeńcy Sowietów i członkowie
Układu Warszawskiego. Model „studiów regio-
nalnych” gwarantował zainteresowanie Polską 
jako przedmiotem badań, ale nie gwarantował
znaczącego zainteresowania jako podmiotem
tych badań; lansował studia z języka i kultury (w 
tym literatury) polskiej, nie po to jednak, by zgłę-
biać te dziedziny. 

W XXI-wiecznych studiach polskich – co poka-
zuje przykład Uniwersytetu Columbia i co zwia-
stowały badania Stanislausa Blejwasa – dawne
kategorie myślowe ulegają przedefi niowaniu.
Polska nie jest już częścią Europy Wschodniej,
ale Środkowej, Unii Europejskiej i po prostu –
Europy. Kulturowy i fi zyczny dystans dzielący 
polskich i amerykańskich akademików oraz
rozróżnienie pomiędzy badaczami polskiej,
żydowskiej czy też innych kultur narodowych
stają się coraz mniej istotne. Trzecie i czwarte

pokolenie polskich Amerykanów o korzeniach
chłopsko-robotniczych w miarę wtapiania 
się w białą klasę średnią coraz słabiej odczu-
wa brzemię polskiego pochodzenia, a coraz
mocniej interesuje się tym, co ono oznacza.
Wnukowie – w odróżnieniu od dzieci emi-
grantów – wygnanych bądź uciekających z pol-
skich ziem do Stanów Zjednoczonych przed
komunizmem, cieniem Holokaustu, pamięcią 
o okupacji są już w mniejszym stopniu nazna-
czeni postpamięcią tych wydarzeń. Aktywnie
poszukują informacji na temat swoich korzeni,
by zachować więź z tym, co uczyniło ich Amery-
kanami – niezależnie od tego, czy swoją tożsa-
mość postrzegają z łącznikiem (na przykład Po-
lish-American), czy bez. Wszystko to wskazuje,
że w nadchodzących dekadach polskie studia 
mają w Stanach Zjednoczonych do spełnienia 
misję. Z pewnością będzie się ona mocno róż-
nić od tej historycznej, lecz prawdopodobnie
okaże się tak samo istotna i być może bardziej
perspektywiczna niż kiedykolwiek.                   

Tłumaczenie z języka angielskiego: Iwona Ostrowska


