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AN DRZEJ TAR GOW SKI

Jak że pięk nie oni na mi rzą dzi li!

Na�pierw�szy�rzut�oka�książ�ka�jest�sa�gą�ro�-
du�Ola�sów.�Do�te�go�ty�pu�ksią�żek�czy�tel�nik�przy�-
wykł.�Zwy�kle�sa�gi�są�o�wiel�kich,�wspa�nia�łych
ro�dach,�z�tzw.�naj�wyż�szej�pół�ki.�Czy�tel�nik�czy�-
ta�ta�ką�opo�wieść�z�cie�ka�wo�ści,�ale�oso�bi�ście
nie�jest�nią�za�in�te�re�so�wa�ny,�bo�wiem�od�le�głość
spo�łecz�na�jest�bar�dzo�du�ża�i�sam�nie�ma�nic
wspól�ne�go�z�owym�ro�dem�al�bo�nie�ma�po�dob�-
nych�do�świad�czeń.�Na�to�miast�sa�ga�ro�dzi�ny�Ola�-
sów� jest� bli�ska� każ�dej� prze�cięt�nej� ro�dzi�nie
miesz�ka�ją�cej�na�te�re�nach�Pol�ski.�Ja�czy�ta�łem
tę�książ�kę�z�za�par�tym�tchem,�bo�wiem�wi�dzia�-
łem�w�niej�rów�nież�lo�sy�mo�jej�ro�dzi�ny.�A�z�au�-
to�rem�na�sze�dro�gi�na�wet�prze�cię�ły�się�dwa�ra�-
zy.�Raz�w�po�wsta�niu�war�szaw�skim,�a�dru�gi�raz
w�Sta�nach�Zjed�no�czo�nych.
Książ�ka�ta�wpro�wa�dza�do�li�te�ra�tu�ry�fak�tu�no�-

wy�gen�re li�te�rac�ki.�Cha�rak�te�ry�zu�je�go�los�ty�-
po�wej� ro�dzi�ny,� opo�wie�dzia�ny� w� kon�tek�ście
wiel�kiej�hi�sto�rii�pań�stwa.�Jak�do�tąd�ową�hi�-
sto�rię�ana�li�zu�je�się�po�przez�rzą�dy�wład�ców,�po�-
wsta�nia�i�woj�ny.�Chy�ba�każ�dy�ma�tu�rzy�sta�po�-
tra�fi�le�piej�czy�go�rzej�opi�sać�los�Pol�ski�w�ostat�-
nim�ty�siąc�le�ciu,�ale�czy�po�tra�fi�opi�sać�los�swo�-
jej�ro�dzi�ny,�choć�by�kil�ka�po�ko�leń�wstecz?�My�-
ślę,�że�nie.�A�je�śli�na�wet�chciał�by,�to�nie�wie,
jak�się�za�to�za�brać,�choć�in�ter�net�oka�zu�je�się
bar�dzo�przy�dat�nym�na�rzę�dziem�w�tym�wzglę�-
dzie.�Ale�czy�rze�czy�wi�ście�ogar�nia�wszyst�kie
fak�ty�i�do�ku�men�ty�i�czy�jest�wia�ry�god�ny?
An�drzej�Olas�w�swej�me�to�dzie�jest�bar�dzo

do�cie�kli�wy�i�skru�pu�lat�ny,�a�że�jest�pro�fe�so�rem
uni�wer�sy�tec�kim�w�do�me�nie�in�ży�nie�rii�ukła�dów
dy�na�micz�nych,�za�tem�wie,�jak�po�dejść�do�skom�-
pli�ko�wa�ne�go�pro�ce�su,�ja�kim�jest�los�je�go�ro�-
dzi�ny.�Umie�ten�pro�ces�ro�ze�brać�na�ele�men�ty
i� spro�wa�dzić�go�do�naj�waż�niej�szych� fak�tów,
umie�je�też�udo�ku�men�to�wać.�Jak�by�je�go�ce�-

lem�ży�cia,�po�za�pra�cą�i�ro�dzi�ną,� jest�od�wie�-
dza�nie�cmen�ta�rzy,�ko�ścio�łów,�urzę�dów�czy�spo�-
ty�ka�nie�mia�ro�daj�nych�dla�sa�gi�lu�dzi,�w�tym�ku�-
zy�nów�i�po�wi�no�wa�tych.�A�dla�tych,�co�chcie�-
li�by�zlek�ce�wa�żyć�ten�wy�si�łek�au�to�ra,�do�dam,
że�ma�on�miej�sce�w�kil�ku�kra�jach�Eu�ro�py�i�kil�-
ku�sta�nach�Ame�ry�ki�Pół�noc�nej.�An�drzej�Olas
za�tem�nie�jest�go�ło�słow�ny,�za�łą�cza�do�ku�men�-
ty�i�do�wo�dy�dla�swych�tez.
Zu�peł�nym�za�sko�cze�niem�dla�czy�tel�ni�ka�jest

to,�że�au�tor�nie�chwa�li�się�swy�mi�ro�dzin�ny�mi
ko�nek�sja�mi,�a�ma�czym.�Zwy�kle�jest�bar�dzo�kry�-
tycz�ny�wo�bec�nie�któ�rych�człon�ków�ro�dzi�ny,�jak
np.�wo�bec�dziad�ka�po�ką�dzie�li,�któ�ry�nad�uży�-
wał�al�ko�ho�lu,�po�rzu�cił�żo�nę�(bab�kę�au�to�ra)�oraz
kil�ko�ro�dzie�ci,�w�tym�mat�kę�au�to�ra,�i�osie�dlił
się�w�ZSRR�wkrót�ce�po�re�wo�lu�cji�bol�sze�wic�-
kiej.�Gdy�się�tam�urzą�dził,�zo�sta�jąc�dy�rek�to�rem
sow�cho�zu�(z�wy�kształ�ce�nia�in�ży�nier�rol�nik),�za�-
pro�sił�do�sie�bie�ca�łą�ro�dzi�nę,�pi�sząc�po�la�tach
dum�nie�w�pierw�szym�li�ście,�że�“nie�za�po�mnia�-
łem�o�Was”.�Tyl�ko�je�den�syn�dał�się�na�brać�na
te�za�pro�sze�nie,�przy�pła�cił�to�ży�ciem,�na�to�miast
z�ko�lei�je�go�syn�nie�omiesz�kał�się�skon�tak�to�-
wać�po�upad�ku�ZSRR�ze�swym�ku�zy�nem,�au�-
to�rem�ni�niej�szej�książ�ki.�Tym�sa�mym�za�my�ka�-
jąc�nie�zna�ny�mi�fak�ta�mi�los�tej�ga�łę�zi�ro�dzi�ny.�
Książ�ka�przy�po�mi�na�film�Po�wrót�do�przy�-

szło�ści (Back�to�the�fu�tu�re).�Po�nie�waż�An�drzej
Olas�ba�da,�kie�dy�i�dla�cze�go�je�go�oj�ciec,�ka�pi�-
tan�Fe�liks�Olas,�le�gio�ni�sta�i�pił�sud�czyk,�dok�-
tor�praw,�zgi�nął�w�Ka�ty�niu?�A�w�związ�ku�z�tym,
ja�kie�to�mia�ło�i�ma�kon�se�kwen�cje�dla�au�to�ra,
gdy�do�ra�stał�w�bie�dzie�w�cza�sie�woj�ny�i�PRL,
stu�dio�wał�i�pra�co�wał?�Dla�te�go�książ�ka�ma�sza�-
le�nie�cie�ka�wy�dru�gi�nurt,�któ�rym�jest�kon�tekst
hi�sto�rycz�ny,�ja�ki�na�da�je�sens�lo�som�ro�dzi�ny�Ola�-
sów.�Ce�sarz,�car,�Pił�sud�ski,�Wi�tos,�Hi�tler�czy

Sta�lin�al�bo�Bie�rut,�Go�muł�ka�czy�Gie�rek�–�ci
lu�dzie�de�cy�du�ją,�co�sta�nie�się�z�ro�dzi�ną�Ola�-
sów.�A�prze�cież�na�ród�pol�ski�to�ro�dzi�ny�ta�kie
jak�Ola�sów,�by�ły�i�są�ich�set�ki�ty�się�cy,�a�nie�kil�-
ka,�o�któ�rych�za�zwy�czaj�coś�wie�my.�
Ko�lej�nym�nur�tem�jest�opis�lo�su�mat�ki�Er�ny

Zo�fii�Olas�z�do�mu�Blank,�któ�ra�mo�że�słu�żyć
za� mo�del� bo�ha�ter�skiej� Mat�ki�-Wdo�wy� Po�lki.
Opusz�czo�na�przez�oj�ca�ży�ła�w�du�żej�bie�dzie,�z
któ�rej�wy�szła�dzię�ki�pra�co�wi�to�ści,�wy�kształ�-
ce�niu�i�trzy�ma�niu�się�lu�dzi�mą�drych.�Za�wsze
wie�dzia�ła,�co�ro�bić�i�jak�chro�nić�ro�dzi�nę.�Zwłasz�-
cza�pod�czas�oku�pa�cji�nie�miec�kiej� i�w�cza�sie
po�wsta�nia�war�szaw�skie�go�oraz�za�raz�po�nim
w�PRL.�Jej�zdro�wy�roz�są�dek�i�kla�sa�pol�skiej

Mat�ki�-Wdo�wy�ura�to�wa�ła�jej�dzie�ci,�dzię�ki�cze�-
mu�au�tor�prze�żył�po�wsta�nie,�zo�stał�pro�fe�so�rem
uni�wer�sy�tec�kim�w�USA�i�dziś�mo�że�tak�pięk�-
nie�i�rze�czo�wo�zde�fi�nio�wać�w�uni�wer�sal�nym
za�pi�sie�lo�sy�se�tek�ty�się�cy�pol�skich�ro�dzin.�
Zo�sta�wiam�ten�fakt�na�ko�niec�–�au�tor�pi�sze

ową�sa�gę�ro�dzin�ną�z�ol�brzy�mim�dy�stan�sem�i
dow�ci�pem.�Jest�in�ży�nie�rem,�co�nie�prze�szka�-
dza,�że�ma�du�ży�ta�lent�li�te�rac�ki�i�na�każ�dej�stro�-
nie�za�ska�ku�je�czy�tel�ni�ka�swy�mi�po�wie�dze�nia�-
mi,�ty�pu:�“Od�ko�ściel�ne�go�do�pa�pie�ża�jest�jed�-
nak�dłu�ga�dro�ga”.
Kry�tycz�nych�uwag�mam�nie�wie�le.�Po�pierw�-

sze,�ko�niecz�ny�jest�in�deks�na�zwisk�na�koń�cu
książ�ki,�a�jest�ich�za�pew�ne�kil�ka�set,�a�mo�że�i
wię�cej.�Mam�za�strze�że�nie� co�do� ty�tu�łu� sa�gi.
Trud�no�wy�ma�gać,�by�oku�pan�ci�Pol�ski�po�III
roz�bio�rze�w�1795�r.�by�li�życz�li�wi�dla�Po�la�ków.
Po�dob�nie�trud�no�się�dzi�wić,�że�wła�dza�so�wiec�-
ka�by�pro�xy by�ła�rów�nie�nie�życz�li�wa�dla�Po�-
la�ków�w�PRL.�Ra�czej�na�le�ży�się�dzi�wić,�dla�-
cze�go�wspa�nia�ły�pol�ski�na�ród�zwy�kle�nie�ma
szczę�ścia�do�mą�dro�ści�li�de�rów,�któ�rzy�mu�zły
los�spro�wa�dza�ją.�A�po�tem�mu�si�cier�pieć,�jak
ro�dzi�na�Ola�sów.�Dla�te�go�wo�lał�bym�in�ny�ty�tuł,
np.�Dla�cze�go�Po�la�cy�nie�umie�ją�się�rzą�dzić�i
co�z�te�go�wy�ni�ka�dla�mo�jej�ro�dzi�ny�Ola�sów?
A�w�ta�kim�ra�zie�te�mat�jest�cią�gle�ak�tu�al�ny.�
Książ�ka�ta�przy�po�mi�na�mi�in�ną�pt.�W�ogro�-

dzie�pa�mię�ci,�na�gro�dzo�ną�Ni�ke�kil�ka�na�ście�te�-
mu.�Róż�ni�cę�wi�dzę�je�dy�nie�w�tym,�że�An�drzej
Olas�–�od�mien�nie�niż�Jo�an�na�Ol�czak�-Ro�ni�kier
–�w�kon�tekst�hi�sto�rycz�ny�wpla�ta�lo�sy�po�je�dyn�-
czych�osób�(człon�ków�ro�dzi�ny)�w�kon�kret�ny,
jak�by�na�ma�cal�ny�spo�sób.�Na�to�miast�w�owej
na�gro�dzo�nej�książ�ce�po�da�ny�jest�po�śred�ni�kon�-
tekst�hi�sto�rycz�ny�i�au�tor�ka�zo�sta�wia�czy�tel�ni�-
ko�wi�za�da�nie�do�my�śle�nia�się,�ja�ki�on�ma�wpływ
na�da�ną�oso�bę�z�ro�dzi�ny�Mort�ko�wi�czów.
Za�tem�w�pol�skiej�li�te�ra�tu�rze�fak�tów�jest�po�-

stęp� me�to�do�lo�gicz�ny,� cze�go� do�wo�dem� jest
książ�ka�An�drze�ja�Ola�sa,�war�ta�na�gro�dy�Ni�ke
i�fil�mu,�na�przy�kład�pod�ty�tu�łem�Czło�wiek�zni�-
kąd�al�bo�ze�wsząd. p
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Głów�nym�im�pul�sem�do�zor�ga�ni�zo�wa�nia�te�-
go�sym�po�zjum�stała�się�smut�na�ten�den�cja�do
mar�gi�na�li�zo�wa�nia�przez�ostat�nie�ad�mi�ni�stra�cje
pro�gra�mów�ję�zy�ko�wych�na�uczel�niach�ame�ry�-
kań�skich.�Przez�wie�le�dzie�się�cio�le�ci�De�par�ta�-
ment�Sta�nu�po�pie�rał�na�ukę�ję�zy�ków�eu�ro�pej�-
skich,�udzie�la�jąc�sty�pen�diów�stu�den�tom�i�dok�-
to�ran�tom,�któ�rzy�spe�cja�li�zo�wa�li�się�w�stu�diach
na�te�ma�ty�eu�ro�pej�skie.�Obec�ny�brak�po�par�cia
do�pro�wa�dza�do�za�my�ka�nia�wie�lu�pro�gra�mów
na�uczel�niach�w�USA.�
Or�ga�ni�zu�jąc�to�sym�po�zjum�pra�gnę�zwró�cić

uwa�gę�na�fakt,�że�na�uka�ję�zy�ka�od�gry�wa�ogrom�-
ną�ro�lę�w�wie�lu�dzie�dzi�nach�na�uko�wych�i�za�-
wo�do�wych,�ta�kich�jak�hi�sto�ria,�na�uki�spo�łecz�-
ne�i�po�li�tycz�ne,�hi�sto�ria�li�te�ra�tu�ry,�stu�dia�nad
kul�tu�rą�in�nych�róż�nych�na�ro�dów�i�mniej�szo�ści,
dzien�ni�kar�stwo,�a�na�wet�w�na�ukach�ści�słych.
Ucząc�ję�zy�ka�pol�skie�go�w�Sta�nach�przez�po�-

nad�30�lat�mia�łam�oka�zję�ob�ser�wo�wać�osią�-
gnię�cia�na�szych�ab�sol�wen�tów,�któ�rzy�w�swych
ba�da�niach�na�uko�wych�i�prak�ty�ce�za�wo�do�wej
wy�ko�rzy�sty�wa�li�zna�jo�mość�ję�zy�ka�pol�skie�go.�
W�cią�gu�tych�lat�za�uwa�ży�łam,�że�na�wet�Po�-

la�cy�nie�bar�dzo�ro�zu�mie�ją�do�nio�słość�zna�jo�-
mo�ści�ich�ro�dzi�me�go�ję�zy�ka.�Nie�raz�spo�ty�kam
się�z�py�ta�niem,�dla�cze�go�Ame�ry�ka�nie�uczą�się
ję�zy�ka�pol�skie�go,�na�co�nie�zmien�nie�od�po�wia�-
dam:�a�dla�cze�go�mie�li�by�się�nie�uczyć?
Ce�lem�sym�po�zjum�jest�wła�śnie�pod�kre�śle�-

nie�wa�gi�te�go�za�gad�nie�nia�w�świe�tle�to�tal�ne�-
go�lek�ce�wa�że�nia�ję�zy�ków�eu�ro�pej�skich�przez
obec�ną�ad�mi�ni�stra�cję.
Nasz�pa�nel�–�po�świę�co�ny�hi�sto�rii�ję�zy�ka�i

li�te�ra�tu�ry�pol�skiej�na�Co�lum�bii�–�za�pre�zen�tu�-
je�fa�scy�nu�ją�ce�dzie�je�tej�dys�cy�pli�ny�na�uni�wer�-
sy�te�cie�i�nie�jed�no�krot�nie�praw�dzi�wą�wal�kę�o
jej�za�ist�nie�nie.�W�róż�nych�mo�men�tach�trzej�lau�-
re�aci�Na�gro�dy�No�bla�by�li�w�tę�hi�sto�rię�za�an�-
ga�żo�wa�ni:�Ma�ria�Skło�dow�ska�-Cu�rie,�Ni�cho�-
las�M.�Bu�tler�i�Cze�sław�Mi�łosz,�a�tak�że�pre�-
zy�dent�Sta�nów�Zjed�no�czo�nych,�wcze�śniej�szy
rek�tor�Co�lum�bii�–�Dwi�ght�Eisen�ho�wer.
W�dru�gim�pa�ne�lu�udział�we�zmą�ab�sol�wen�ci

uni�wer�sy�te�tu,�obec�ni�spe�cja�li�ści�z�róż�nych�dzie�-
dzin,�któ�rzy�swą�zna�jo�mość�ję�zy�ka�pol�skie�go
wy�ko�rzy�sta�li�w�pra�cy�na�uko�wej�i�za�wo�do�wej.
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O ję zy ku pol skim na Co lum bii

10 kwiet nia, godz. 1:00 ppoł.-6:00 wiecz.
In ter na tio nal Af fa irs Bu il ding 1512
420 West 118th St, New York, New York 10027
Link do re je stra cji po da ny jest na stro nach Har ri man In sti tu te (har ri man.co lum bia.edu/) oraz East
Cen tral Eu ro pe an Cen ter (ece.co lum bia.edu/cu/ece/events/ca len dar.html)

Po lish Lan gu age at Co lum bia: Hi sto ry and Func tio na li ty – 
pod ta kim ty tu łem od bę dzie się 10 kwiet nia br. 

na Co lum bia Uni ver si ty sym po zjum, któ re go po my sło daw czy nią
i or ga ni za tor ką jest dr An na Fraj lich, 
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An drzej Olas, Jak że pięk nie oni na mi rzą dzi li, czy -
li jak ce sa rze, ca ro wie, fa szy ści i ko mu ni ści ob cho -
dzi li się z na szą ro dzi ną. Wro cław, Ofi cy na Wy daw -
ni cza Atut, 2014


