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1.

Cechą charakterystyczną polskiego życia naukowego na emigracji była jego po-
stępująca instytucjonalizacja. Proces ten rozpoczął się już w czasie II wojny 

światowej. Szczególnie był widoczny na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie istniało kil-
kadziesiąt różnych organizacji skupiających polskie elity naukowe. Mniejsze centra 
emigracyjnej myśli znajdowały się we Francji (Paryż), we Włoszech (Rzym), na te-
renie Skandynawii (Uppsala, Kopenhaga), a także w innych krajach. W mniejszym 
lub większym stopniu cierpiały one na syndrom polskiego intelektualnego getta, 
zamkniętego na wpływy z zewnątrz.

W Stanach Zjednoczonych sytuacja wyglądała nieco odmiennie. Po pierwsze, 
instytucji naukowych działało mniej, co wiązało się z trudnościami organizacyjny-
mi wynikającymi z rozległości obszaru oraz rozbicia wielu skupisk Polaków, znaj-
dujących się na Zachodnim i Wschodnim Wybrzeżu oraz w części środkowej USA. 
Po drugie, miały one nieco inny profil. Z założenia niektóre z nich nie nosiły cha-
rakteru czysto polskiego, gdyż wyrastały z potrzeby otwarcia się na środowiska 
amerykańskie.
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2.

Na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady, spośród kilku polskich instytucji na-
ukowych działających na polu organizacji życia naukowego na obczyźnie, szcze-

gólną rolę odgrywał i odgrywa do chwili obecnej Polish Institute of Arts and Scien-
ces of America (PIASA), czyli Polski Instytut Naukowy w Ameryce (PIN)1.

Jego początki sięgają lat II wojny światowej. Po klęsce wrześniowej wielu polskich 
uczonych znalazło się poza granicami Kraju. Część z nich dotarła także do Stanów 
Zjednoczonych. Znaleźli się wśród nich wybitni badacze, członkowie Polskiej Aka-
demii Umiejętności (PAU). To właśnie w tym gronie zrodziła się idea powołania orga-
nizacji, która stałaby się zagraniczną placówką PAU.

W sierpniu 1940 roku Oskar Halecki, Jan Kucharzewski, Wacław Lednicki, Bro-
nisław Malinowski (mieszkał i pracował w USA przed 1939 rokiem), Wojciech Świę-
tosławski oraz Rafał Taubenschlag przy wsparciu Stanisława Mierzwy postanowili 
założyć w oparciu o jedyną ówczesną polską instytucję kulturalną działającą wów-
czas w USA – Fundację Kościuszkowską – Stowarzyszenie Polskich Pracowników 
Naukowych im. Tadeusza Kościuszki (Kościuszko Association of Polish Scholars in 

1 Literatura na temat PIN-u jest już wcale pokaźna. Brakuje jednak całościowej monografii tej insty-
tucji. Istnieją dwie krótkie historie Instytutu, jedna autorstwa D. S. Wandycza, Polski Instytut Na-
ukowy w Ameryce. W trzydziestą rocznicę powstania. 1942–1972, Nowy Jork, 1974, a druga S. Strze-
telskiego, The Polish Institute of Arts and Sciences in America. Origin and development, New York, 
1960. Ponadto o PIN-ie pisali: F. Mocha, The Polish Institute of Arts and Sciences in America and 
Its Contributions to the Study of Polonia: The Origins of the Polish American Historical Association 
(PAHA), w: Poles in America. Bicentennial Essays, red. tenże, Stevens Point, 1978, s. 709–724; 50th 
Anniversary. 1942–1992. Polish Institute of Arts and Sciences of America, ed. T. V. Gromada, New 
York, 1995, w tym tomie m.in. teksty: F. Gross, A Half Century of Changing Mission of the Institute, 
s. 18–22, oraz T. V. Gromada, The First 50 Years: A Historical Survey of PIASA 1942–1992, s. 23–72; 
tenże, Rola i działalność Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, „Przegląd Polonijny”, 2006, z. 32, 
s. 85–92; tenże, Rola i działalność PINu w czasie zimnej wojny, maszynopis w posiadaniu Rafała Sto-
bieckiego. Krótki zarys historii tej instytucji został zawarty w przewodniku po jej zbiorach: Polski 
Instytut Naukowy Ameryce. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. S. Flis, seria „Polskie In-
stytucje za Granicą”, Warszawa, 2004. Syntetyczny walor ma także artykuł B. Nowożyckiego, Dzia-
łalność Polskiego Instytutu Naukowego w latach 1942–1989, „Archiwum Emigracji. Studia – szkice 
– dokumenty”, 2011, z. 1–2. W 2013 r. ukazała się także wnikliwa publikacja B. Dorosz, Nowojorski 
pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybra-
nych zagadnieniach działalności 1939–1969, seria „Biblioteka Więzi”, t. 281, Warszawa, 2013. Przy-
nosi ona szereg nowych ustaleń na temat działalności PIN-u, choć – jak zastrzega autorka – nie jest 
monografią tej instytucji. Praca zawiera także ciekawy aneks, w którym wydrukowano m.in. spis 
odczytów organizowanych przez PIN w latach 1942–1969 wraz z bibliograficznymi komentarzami 
oraz statut PIN-u. Dodatkowe informacje na temat bieżącej działalności Instytutu przynoszą rów-
nież „Annual Reports of the Executive Directors and Secretary General” publikowane najczęściej 
w trzecim numerze każdego roku od 1975 do 2011. Za konsultację przy pisaniu tekstu chciałbym 
serdecznie podziękować Tadeuszowi V. Gromadzie.
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America). Jego żywot okazał się jednak krótkotrwały. Na początku 1941 roku po-
wrócono do idei powołania polskiej placówki naukowej. Z inicjatywą wystąpił Ra-
fał Taubenschlag, zwracając się z memoriałem do historyka i ówczesnego ministra 
w rządzie polskim na uchodźstwie – Stanisława Kota. To dzięki niemu przyszły In-
stytut uzyskał poparcie Londynu i środki finansowe. Ideę powołania takiej instytu-
cji wsparł także ambasador Jan Ciechanowski. Damian S. Wandycz cytuje jego list 
do Oskara Haleckiego w tej sprawie2.

Uroczysta inauguracja Polskiego Instytutu Naukowego miała miejsce 15 maja 
1942 roku w Nowym Jorku. W inauguracyjnym przemówieniu Bronisław Malinow-
ski mówił m.in.:

Otwieram inauguracyjne zebranie Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Jest to chwi-
la doniosła i historyczna: założenie nowego polskiego ośrodka badawczego. […] Dla uniknię-
cia wszelkich nieporozumień chcę podkreślić, że Instytut nie ma żadnych politycznych aspi- 
racji. Pragniemy poświęcić się wyłącznie nauce i kulturze, filozofii, naukom przyrodniczym 
i społecznym3.

Owa apolityczność PIN-u została zaznaczona także w statucie. W działaniach 
Instytutu wyraźnie widoczne było otwarcie na świat nauki amerykańskiej i kana-
dyjskiej. Do Rady PIN-u powołano 26 członków, w tym 11 Polaków i 15 Ameryka-
nów. W 1942 roku utworzono w jego ramach cztery sekcje – historyczno-literacką 
i sztuki (kier. Wacław Lednicki), prawniczą i społeczno-gospodarczą (kier. Rafał 
Taubenschlag), matematyczno-przyrodniczą i oświaty (kier. Wojciech Świętosław-
ski) oraz historyczno-polityczną. Na czele tej ostatniej stanął Oskar Halecki.

Historia PIN-u nie jest przedmiotem niniejszego referatu. Warto jednak pod-
kreślić, że na przestrzeni kilkudziesięciu lat istnienia przechodził on różne koleje 
losu. W tym pierwszym, wojennym okresie – Instytut był przede wszystkim Polską 
Akademią Umiejętności na wygnaniu. Charakterystyczna dla tego początkowego 
etapu stała się jego elitarność, na wzór przedwojennej PAU (podobna struktura, 
kategoria wyselekcjonowanych członków rzeczywistych i członków koresponden-
tów). Po 1946 roku polskie władze na emigracji przestały finansować PIN. W zgod-
nej opinii jego kronikarzy, rozpoczął się dla niego najtrudniejszy okres w dziejach. 
Jedynym wsparciem dla Instytutu były w tym czasie niewielkie dotacje Kongresu 
Polonii Amerykańskiej oraz pomoc Fundacji Pamięci Woodrowa Wilsona (Woodrow 
Wilson Memorial Foundation). Wynosiła ona rocznie 12 000 dolarów. Od 1948 roku 
spadła do 5000, a w 1951 roku wygasła całkowicie. Dla porównania: wcześniejsza 
subwencja rządu RP na uchodźstwie dawała do dyspozycji PIN-u 50 000 dolarów.

2 D. S. Wandycz, Polski Instytut Naukowy…, s. 13. Szerzej o okolicznościach powstania PIN-u pisze 
B. Dorosz, Nowojorski pasjans…, s. 37–66.

3 Za D. S. Wandycz, Polski Instytut Naukowy…, s. 19. Wystąpienia innych mówców szczegółowo omó-
wiła B. Dorosz, Nowojorski pasjans…, s. 67–75.
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Przełom nastąpił w 1956 roku. Na fali zmian sytuacji międzynarodowej oraz po-
stępującej destalinizacji w Polsce, dzięki pomocy przedstawicieli Polonii amery-
kańskiej (na przykład Tadeusza Sendzimira) i Polaków emigrantów (na przykład 
Alfreda Jurzykowskiego) oraz środków finansowych pozyskanych z grantów Instytut 
odrodził się4. Była w tym duża zasługa nowego kierownictwa (niezwiązanego ze świa-
tem akademickim) – dyrektora Stanisława Strzetelskiego (pełnił tę funkcję w latach 
1955–1961), wspieranego przez Romana Michałowskiego.

Polityka „otwarcia na kraj” prowadzona przez Stanisława Strzetelskiego oraz je- 
go wizyty w Polsce spotkały się ze sprzeciwem części – silnie antykomunistycznej 
– kierownictwa PIN-u (Oskar Halecki, Zygmunt Nagórski)5. W 1962 roku na sta-
nowisko dyrektora powołano byłego dyplomatę i znanego ekonomistę Jana Wsze- 
lakiego. Za jego kadencji doszło do zmiany dotychczasowej formy działania instytu- 
cji – zdał sobie sprawę, że formuła Instytutu jako akademii wyczerpała się. Zrezygno-
wano zatem z podziału członków na rzeczywistych i korespondentów, w 1963 roku 
zmieniono regulamin, a tym samym otworzono PIN na szeroko rozumiane środo-
wisko profesorów, wykładowców, naukowców, pisarzy i artystów związanych z pol-
skością lub podejmujących w swojej twórczości tematykę polską. Doprowadziło to 
w krótkim czasie do znacznego zwiększenia liczby członków, których od tej pory 
wybierał Zarząd. Na przykład w 1959 roku w USA było 139 członków PIN-u (rze-
czywistych i korespondentów). Po wprowadzeniu jednolitej kategorii członków licz-
ba ta systematycznie rosła. W 1972 roku Instytut zrzeszał 506 osób6.

Na początku lat 70. rozpoczął się proces „amerykanizacji” PIN-u. Wyraźnie za-
znaczyła się wówczas zmiana generacyjna. W 1973 roku zmarł Oskar Halecki (już 
od 1964 roku, po śmierci żony, nieudzielający się w pracach Instytutu) i Zygmunt 
Nagórski, rok później Damian S. Wandycz, na emeryturę przeszedł Stanisław Mro-
zowski. Oznaczało to także zasadniczą przemianę wizerunku PIN-u. Instytut że-
gnał się z modelem organizacji skupiającej politycznych emigrantów, a stawał się co-
raz bardziej amerykańskim towarzystwem naukowym, zajmującym się tematyką 
polską. Przejawem tej ewolucji był wybór w 1974 roku na stanowisko prezesa Johna 
A. Gronouskiego, Amerykanina polskiego pochodzenia, ministra w rządzie prezyden-
ta Johna F. Kennedy’ego i ambasadora USA w Warszawie za kadencji prezydenta 
Lyndona B. Johnsona. Działania te uzyskały poparcie większości członków PIN-u 

4 Z pieniędzy ofiarowanych przez Alfreda Jurzykowskiego zakupiono gmach pod nową siedzibę 
PIN-u. Warto jednak pamiętać, że budynek był własnością Fundacji Alfreda Jurzykowskiego i PIN 
wynajmował go od niej aż do 1985 r., kiedy Fundacja zdecydowała się go sprzedać. Walter F. Fa-
lencki oraz Tadeusz Sendzimir wsparli wydawanie „The Polish Review”.

5 Sprawę tę, z perspektywy udziału w niej Kazimierza Wierzyńskiego, blisko zaprzyjaźnionego ze Sta-
nisławem Strzetelskim, szczegółowo omówiła B. Dorosz, Nowojorski pasjans…, s. 397–407.

6 D. S. Wandycz, Polski Instytut Naukowy…, s. 49. Pełną listę członków z 1959 r. (obejmuje ona także 
oddział PIN-u w Kanadzie) podał S. Strzetelski, The Polish…, s. 31–36.
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oraz nowych władz – nowego dyrektora Feliksa Grossa oraz sekretarza generalne-
go Tadeusza V. Gromady.

Ewolucja PIN-u widoczna była w szeregu działań. W 1972 roku nawiązano bli-
ską współpracę z American Association for the Advancement Slavic Studies, rozpo-
częto realizację projektu autorstwa Feliksa Grossa, związanego z badaniem dziejów 
polskiej społeczności w USA (PIN w 1974 roku na ten cel uzyskał znaczną dotację 
od Rockefeller Foundation). Rozwijano kontakty z innymi grupami etnicznymi oraz 
społecznościami emigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej, a także z takimi in-
stytucjami, jak Amerykańska Rada ds. Kultury Polskiej (American Council for Polish 
Culture), Fundacja Kościuszkowska czy Kongres Polonii Amerykańskiej.

Współczesny PIN bez wątpienia stanowi część amerykańskiego krajobrazu ży-
cia naukowego. Po 1989 roku Polski Instytut Naukowy, jak większość polskich or-
ganizacji działających na emigracji, musiał przedefiniować swoją rolę i formy dzia- 
łalności. Zadania tego podjęły się nowe władze Instytutu w osobach Tadeusza V. Gro-
mady, Feliksa Grossa i Piotra S. Wandycza. Z pewnością ze względu na dokonujące 
się wcześniej zmiany było to łatwiejsze niż w przypadku innych instytucji emigra-
cyjnych, zarówno tych działających w USA, jak i tych funkcjonujących w Europie. 
Obecnie w centrum zainteresowania PIN-u pozostają, z jednej strony, inicjatywy 
zmierzające do popularyzacji wiedzy o Polsce i Polonii w Stanach Zjednoczonych, 
z drugiej, współpraca z krajowymi instytucjami życia naukowego – z najbliższą mu, 
reaktywowaną w Kraju, Polską Akademią Umiejętności, a także Naczelną Dyrekcją 
Archiwów Państwowych, Biblioteką Narodową czy Fundacją na rzecz Nauki Polskiej.

3.

Od początku swojego istnienia Polski Instytut Naukowy starał się patronować róż-
nego rodzaju inicjatywom integrującym społeczność polskich uczonych na ob-

czyźnie. Jakiego typu były to przedsięwzięcia? Jaki ich społeczny zasięg? Jakie ich 
trwałe efekty? To tylko cześć pytań, które można postawić, zastanawiając się nad rolą 
nowojorskiego ośrodka w powojennym emigracyjnym życiu naukowym.

Należy pamiętać, że miały one wielce zróżnicowany charakter. Część z nich była 
organizowana samodzielnie przez PIN, inne we współpracy z innymi instytucjami, 
na przykład Fundacją Kościuszkowską. Niekiedy odwoływały się one do środowisk 
polsko-amerykańskich, innym razem tylko do polskich. Część organizowano w for-
mule naukowej (konferencje), innym patronowała idea popularyzacji nauki i kul-
tury. Często istotną rolę spełniał kontekst towarzyszący wydarzeniu, na przykład 
w przypadku uroczystości rocznicowych. Trudno z dzisiejszej perspektywy dokonać 
hierarchizacji tych przedsięwzięć, gdyż wszystkie stanowią integralną część histo-
rii instytucji.

POLSKI INSTYTUT NAUKOWY W NOWYM jORKU…
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Niewątpliwie jednak szczególnym osiągnięciem PIN-u stała się organizacja trzech 
Kongresów Uczonych Polskich z terenu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Chrono-
logicznie pierwszym z nich był kongres nowojorski, który miał miejsce w dniach 
26–28 listopada 1966 roku7. Za jego przygotowanie odpowiadał Damian S. Wandycz, 
ówczesny dyrektor Instytutu. Zjazd wpisywał się w obchodzone w sposób spek-
takularny przez całą polską emigrację uroczystości milenijne. W imieniu uczelni 
amerykańskich uczestników witał ówczesny dyrektor Instytutu Europy Środkowo-
-Wschodniej Henry Roberts. W dniu otwarcia kongresu referaty wygłosili Teodor 
Abel, Alexis C. Coudert, wiceprezes Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, Oskar Halecki 
i Stanisław M. Ulam. W zjeździe wzięło udział ponad 500 uczestników, w ramach 
25 posiedzeń sekcyjnych wygłoszono ponad 130 referatów. Obradowano w 15 sek-
cjach obejmujących różne dziedziny nauki – od biologii po nauki techniczne. Naj-
większą popularnością cieszyła się Sekcja Historii, w której wygłoszono 22 referaty, 
po 13 wystąpień odnotowano w sekcjach: Literatury, Matematyczno-Fizycznej i Me-
dycyny. Część przedstawionych prac ogłoszono drukiem w tomie Studies in Polish 
civilization pod redakcją Damiana S. Wandycza, wydanym nakładem PIN-u i Insty-
tutu Środkowo-Europejskiego Uniwersytetu Columbia8.

Kongres odbił się szerokim echem w środowisku Polonii amerykańskiej, stał się 
także inspiracją dla elit polskich w Wielkiej Brytanii, które w 1970 roku zorganizo-
wały Kongres Współczesnej Nauki i Kultury Polskiej na Obczyźnie w Londynie.

Kolejne spotkanie miało miejsce także w Nowym Jorku w dniach 23–25 kwietnia 
1971 roku. Ponownie nad przygotowaniami i organizacją czuwał Damian S. Wandycz. 
Obradowano w 14 sekcjach, w spotkaniu uczestniczyło ok. 600 osób, prelegenci re-
prezentowali 76 uniwersytetów ze Stanów Zjednoczonych, 11 z Kanady i dwa z Euro- 
py9. Uczestnicy byli przedstawicielami 15 dyscyplin naukowych. W porównaniu z po-
przednim zjazdem nastąpiły niewielkie zmiany: biologię i chemię włączono do Sek-
cji Nauk Przyrodniczych, architekturę – do Sekcji Sztuki oraz utworzono Sekcję 
Teologii.

Patronat nad Kongresem przyjęły dwie instytucje związane z Uniwersytetem Co-
lumbia – Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Szkoła Stosunków Między- 
narodowych, a patronat honorowy objął Andrew W. Cordier – prezydent (rektor) Uni-
wersytetu Columbia. Spotkanie otworzył Damian S. Wandycz – przewodniczący Ko-
mitetu Organizacyjnego. W części plenarnej głos zabierali także: Stanisław Mro- 

7 Zob. relację D. I. Bieńkowskiej, S. Bobra-Tylingo i A. Iwańskiej, Nowojorskie millenium, „Kultura”, 
Paryż, 1967, nr 3 (233), s. 100–109.

8 Studies in Polish civilization. Seleced papers presented at the 1. Congress of the Polish Institute of Arts 
and Sciences in America, Nov. 25, 26, 27, 1966 in New York, ed. D. S. Wandycz, New York, [ok. 1971].

9 D. S. Wandycz, Polski Instytut Naukowy…, s. 52. Zob. także, Z. Byrski, 2-gi Zjazd polskich naukow-
ców w New Yorku, „Kultura”, Paryż, 1971, nr 6 (285), s. 122–126.
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zowski, ówczesny prezes PIN-u, Alojzy A. Mazewski, prezes Kongresu Polonii Ame-
rykańskiej, oraz Oskar Halecki. Główny referat na temat polskich matematyków 
w Stanach Zjednoczonych wygłosił Stanisław M. Ulam. W imieniu Uniwersytetu Co-
lumbia przemawiał Joseph Rothschild. Mówił m.in. o trzech refleksjach, do jakich 
skłania go organizacja spotkania uczonych. Warto zacytować tę opinię znakomite-
go znawcy historii Polski:

Pierwsza dotyczy szerokiego wachlarza intelektualnego, obejmującego piętnaście naukowych 
i zawodowych dyscyplin. W wieku specjalizacji fakt ten działa krzepiąco, nawiązując do daw-
nej, czcigodnej, a dziś często zapoznawanej koncepcji jednego wielkiego świata wiedzy, które-
go wszyscy – mam nadzieję – jesteśmy obywatelami. Druga refleksja to „polskość”, którą za-
równo w tematyce, jak i genealogii przekazują nam uczestnicy Kongresu. Kultura polska raz 
jeszcze manifestuje, że jest powszechna, nie przestając być narodową. Wreszcie trzecia reflek-
sja dotyczy tematu raczej smętnego: emigracji, która Polakom nie jest obca. Od czasów Odro-
dzenia poprzez Wielką Emigrację Romantyczną aż do naszych dni Polacy dawali dowody, że 
emigracja potrafi przechowywać, przekazywać i rozwijać kulturę narodową. Nie należy jed-
nak zapominać, że za emigrację płaci się zawsze bardzo wysoką – mimo że utajoną – cenę10.

Jak zauważył Damian S. Wandycz, sukcesem Kongresu było zgromadzenie uczest- 
ników reprezentujących różne generacje – od studentów, przez doktorantów, do uczo-
nych o uznanym dorobku, oraz poszerzenie jego grona o badaczy innych narodo-
wości, interesujących się Polską. Ponadto – w opinii głównego organizatora – na-
leży zwrócić uwagę na fakt, że z prelegentów tylko 45 brało udział w poprzednim 
spotkaniu, a ponad 100 zgłosiło swój akces po raz pierwszy11.

Ostatni z Kongresów zorganizowano w dniach 16–18 maja 1975 roku. Uczestniczy-
ło w nim 400 uczonych, pisarzy i artystów ze Stanów Zjednoczonych (blisko 60%), 
z Kanady (ok. 30%) i innych krajów, m.in. z Argentyny, Australii, Francji, Izraela, Ja-
ponii, Polski, RFN, ze Szwajcarii i z Włoch. Gościny uczestnikom spotkania udzie-
lił Uniwersytet McGill w Montrealu. Tym razem, po śmierci Damiana S. Wandycza, 
organizacją zjazdu zajął się Tadeusz Brzeziński, były konsul generalny w Kanadzie, 
a firmował go kanadyjski oddział PIN-u.

Kongres obradował w 18 sekcjach, wygłoszono 185 referatów. Nowymi sekcjami, 
powołanymi z inicjatywy Tadeusza Brzezińskiego, były: Etniczna i Polonii Zagra-
nicznej, Prasy i Środków Masowego Przekazu oraz Instytutów Polskich i Bibliotek 
za Granicą12. Wykład inauguracyjny na temat kryzysu i zmian w międzynarodowym 
systemie politycznym przedstawił Zbigniew Brzeziński. W centrum zainteresowa-
nia stanęła kwestia etniczna, analizowana z punktu widzenia dziejów Polonii oraz 

10 Za D. S. Wandycz, Polski Instytut Naukowy…, s. 52.
11 Tamże, s. 52–53.
12 Archiwum PIASA, T. Brzeziński, Trzeci Polski Kongres Naukowy w Ameryce. Sprawozdanie Prze-

wodniczącego Komitetu Organizacyjnego, sygn. 17/175.
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towarzyszących jej kontekstów: społecznego, politycznego i kulturowego13. Ówcze-
sny dyrektor PIN-u Eugeniusz Kleban na pytanie, jakie były największe osiągnięcia 
Kongresu, odpowiadał:

Na pierwszym miejscu muszę postawić przyspieszenie tempa formowania się wspólnoty in-
telektualnej Polonii amerykańskiej pod kierownictwem PIN. Ten proces jest częścią większego 
procesu społecznego – krystalizacji identyczności etnicznej Polaków w ramach pluralistyczne-
go społeczeństwa amerykańskiego. Scaleniowy ruch wewnątrz grup etnicznych wyraźnie po-
czyna się też wśród rozproszonych po 50 stanach Polaków. Scalenia odbywają się na różnych 
poziomach społecznych w ramach naszej grupy etnicznej. Integracja uczonych polsko-amery-
kańskich jest formowaniem się elity etnicznej, niezbędnej dla kulturalnego rozwoju i podnie-
sienia się Polonii. W związku z tym zjawiskiem stoi drugie osiągnięcie: duże nasilenie refe-
ratów, dyskusji i sympozjów na tematy etniczne, głównie polonijne i ich wielka popularność 
wśród uczestników. […] My w Komitecie Organizacyjnym uważaliśmy „ethnicity” za główną 
ideę, motto Kongresu. Co to znaczy? Rośnie nowa dziedzina naukowa. […] Wglądanie głę-
boko w siebie, teraz i tu na miejscu, nie odwracanie się wstecz, gdzieś daleko poza oceany, po- 
za teraźniejszość14.

Treść kongresowych referatów wpisywała się we wspomniany już proces „ame-
rykanizacji” PIN-u. Przykładem może być marginalizacja dotychczas dominującej 
na kongresach tematyki historycznej na rzecz socjologii oraz nauk politycznych.

W następnych latach nie organizowano już kolejnych spotkań, za wyjątkiem tego, 
które miało miejsce w dniach 18–20 czerwca 1992 roku z okazji 50-lecia istnienia or-
ganizacji. Kongres odbył się już w zupełnie innych realiach społeczno-politycznych, 
z udziałem licznej delegacji z Kraju, w tym m.in. rektorów trzech polskich uniwersy-
tetów (Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego), przewodniczących PAN-u i PAU15

Rolę kongresów przejęły organizowane corocznie od 1978 roku, zwykle na jed-
nym z uniwersytetów amerykańskich, Walne Zgromadzenia PIN-u, połączone z pre-
zentacją międzynarodowego dorobku grona uczonych zajmujących się tematyką 
polską. Niejako dopełnieniem tych inicjatyw były organizowane pod patronatem 

13 Szerzej na ten temat zob. B. H. [Benedykt Heydenkorn], Problematyka etniczna na konferencji w Mont-
realu, „Związkowiec”, 17 VI 1975.

14 Archiwum PIASA, E. Kleban, III Kongres Polskiego Instytutu Naukowego. Refleksje uczestnika, ma-
szynopis, b.d., sygn. 17/175. Jako przykłady tego nowego podejścia autor wymienił m.in. referaty 
Adama Bromkego, Zbigniewa Brzezińskiego, Aleksandra Gelli, Leszka Kołakowskiego i Andrzeja 
Stypułkowskiego. Zob. także fragment rozmowy z Eugeniuszem Klebanem w artykule Polski Kon-
gres Naukowy w Montrealu, „Głos Narodu”, Londyn, 10 VII 1975 oraz Polska w ostatnim ćwierćwie-
czu XX wieku, „Związkowiec”, 26 VIII 1975.

15 Ponadto z okazji 50. rocznicy powstania PIN-u 1 października 1992 r. w Bibliotece Uniwersytetu 
Nowojorskiego zorganizowano spotkanie z udziałem 10 amerykańskich towarzystw naukowych i re-
prezentacji uniwersytetów. Wykład wprowadzający wygłosił Richard Pipes.
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PIN-u konferencje naukowe. Przykładem mogą być choćby dwa spotkania. Jedno 
z nich, zorganizowane w 1992 roku, poświęcono tematyce polsko-niemieckiej („New 
Germany, Poland and the Future of Europe”), z udziałem uczonych polskich, nie-
mieckich i amerykańskich16. Drugie dotyczyło Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża 
Piotra Curie, a odbyło się w 1998 roku z okazji rocznicy odkrycia przez nich polo-
nu i radu.

Funkcję integrującą środowisko polskich uczonych na uchodźstwie pełniły tak-
że wydawane pod patronatem PIN-u czasopisma. Mam na myśli „Bulletin of the 
Polish Institute of Arts and Sciences in America” i „The Polish Review”. Pierwszy 
numer „Bulletin…” ukazał się z datą października 1942 roku. We Wprowadzeniu 
(Introduction), zapewne autorstwa Oskara Haleckiego, pisano, że periodyk ma 
do spełnienia dwa cele. Po pierwsze, ma być kroniką działalności PIN-u. Po dru-
gie, ma zastąpić wydawany w okresie międzywojennym „International Bulletin of 
the Polish Academy”, informujący o dokonaniach Polskiej Akademii Umiejętno-
ści17. Dalej podkreślano, że „Bulletin…” ma być hołdem dla przeszłych osiągnięć 
polskich uczonych oraz ich obecnej walki oraz służyć współpracy polskich i ame-
rykańskich naukowców18. W założeniu pismo miało być kwartalnikiem. W latach 
1942–1946 ukazało się w sumie 12 numerów, ostatni, z datą 1945/1946, wyszedł jako 
rocznik.

Zawartość periodyku w dużym stopniu odzwierciedlała różne formy działalności 
Instytutu. Dokumentowano oficjalne wystąpienia władz, drukowano materiały z kon-
ferencji organizowanych przez PIN, informowano o działalności poszczególnych sek-
cji. Cechą charakterystyczną czasopisma była obecność na jego łamach międzynaro-
dowego grona autorów. Jak można przypuszczać, stało się to przede wszystkim dzięki 
aktywności Oskara Haleckiego, który był nie tylko jednym z jego kluczowych auto-
rów, ale także animował różnego rodzaju naukowe przedsięwzięcia instytucji. Przy-
czyną zamknięcia pisma były, jak wspominałem, kłopoty finansowe Instytutu.

W 1956 roku, wraz z poprawą kondycji finansowej PIN-u, wrócono do idei wy-
dawania czasopisma. W tym samym roku ukazał się pierwszy numer „The Polish Re-
view” pod redakcją Stanisława T. Skrzypka i Bernarda Ziffera. Począwszy od drugiego 
numeru, funkcję redaktora naczelnego objął Ludwik Krzyżanowski. W pierwszym 
składzie redakcji znaleźli się zarówno profesorowie akademiccy, na przykład Oskar 
Halecki czy Wacław Lednicki, jak i osobistości polityczne: Zygmunt Nagórski sr. 
czy Stanisław Strzetelski.

16 Materiały zostały opublikowane w „The Polish Review”.
17 Introduction, „Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America”, 1942, vol. 1, no. 1, s. 7.
18 Tamże.
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Na stanowisku redaktora naczelnego znajdowali się kolejno: Stanisław T. Skrzy-
pek, Ludwik Krzyżanowski, Stanisław Barańczak, Joseph W. Wieczerzak, Charles 
S. Kraszewski. Obecnie sprawuje ją James S. Pula.

W założeniu redakcji, pismo miało być anglojęzyczne i informować o szeroko 
rozumianym polskim życiu kulturalnym w przeszłości i teraźniejszości, adresowa-
no je zarówno do Polaków, jak i cudzoziemców19.

W rocznicowym artykule wieloletnia redaktorka pisma Krystyna Serejska-Olszer 
pisała:

Stosunkowo niewielka popularność The Polish Review nie umniejsza jego wartości, zwa-
żywszy, że jest to pismo naukowe. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że pismo adresowa-
ne jest nie tylko do naukowców, ale i do szerszego grona czytelników zainteresowanych poważ-
nie Polską. […] W czasach politycznego zniewolenia pismo było pomostem łączącym polską 
myśl niepodległą w kraju z wolnym światem i skupiało na swoich łamach naukowców z obu 
stron Atlantyku. Obecnie jest trybuną polskiej nauki i sztuki w anglojęzycznym świecie20.

Od początku ambicją redaktorów było stworzenie wielodyscyplinarnego czaso-
pisma o profilu humanistycznym. Zdaniem Krystyny Serejskiej-Olszer, zaintereso-
wania autorów publikujących na łamach „The Polish Review” skupiały się głównie 
wokół następujących dziedzin polskiej nauki i kultury:
1. historia dawna i nowsza wraz z historią dyscyplin naukowych i filozofią;
2. literatura, lingwistyka i teatr wraz z przekładami najwybitniejszych dzieł polskich;
3. sztuka;
4. nauki społeczne i polityczne wraz z ekonomią;
5. problematyka polskiej grupy etnicznej w Stanach Zjednoczonych21.

Wiele numerów miało charakter monograficzny, poświęcono je wybranym posta-
ciom i problemom dotyczącym polskiego wkładu w dzieje nauki i kultury światowej.

Walorem obu pism była ich interdyscyplinarność. Na ich łamach publikowali zna- 
ni uczeni reprezentujący nauki ścisłe, medyczne, humanistyczne i społeczne – pol-
scy emigranci, badacze polskiego pochodzenia zamieszkujący w USA, nie brako-
wało także przedstawicieli nauki innych krajów, głównie amerykańskiej.

Porównując „Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America” 
z „The Polish Review”, wyraźnie widać ewolucję aktywności nowojorskiej placówki. 
W tym pierwszym piśmie starano się zachować równowagę między naukami ści-
słymi a humanistyką22. „The Polish Review” stał się periodykiem zdominowanym 

19 Foreword, „The Polish Review”, 1956, nr 1.
20 K. Serejska-Olszer, Złote gody „The Polish Review”, „Nowy Dziennik”, 17 XI 2006, dodatek „Prze-

gląd Polski”.
21 Tamże.
22 Zob. S. Strzetelski, Appendix F. [zawierający zestawienie publikacji w obu pismach za lata 1942–1959], 

w: tenże, The Polish Institute…, s. 38–48.
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przez przedstawicieli nauk humanistycznych. Taka tendencja utrzymuje się do chwili 
obecnej. Jedyną zmianą widoczną w czasopiśmie od przełomu lat 80. i 90. jest coraz 
mocniej zaznaczająca się obecność autorów krajowych. Mimo deklaracji, że pismo 
będzie otwarte na obcych autorów zajmujących się polską tematyką, liczba publi-
kowanych przez nich tekstów była stosunkowo niewielka. W praktyce „The Polish 
Review” jest periodykiem, któremu ton nadają Polacy – emigranci i przedstawicie-
le tzw. Polish Americans.

Aktywność PIN-u na polu życia naukowego to także sygnowane przez niego wy-
dawnictwa, działalność sekcji, organizacja konferencji i odczytów. Niejako symbo-
licznym w dwojakim sensie – ze względu na osobę autora i temat – początkiem działań 
wydawniczych Instytutu była publikacja monografii Mieczysława Haimana. Autor 
to senior polskiej historiografii na gruncie amerykańskim, postać Naczelnika na-
tomiast łączyła i łączy do dzisiaj obydwa narody23. W następnych latach pod egidą 
PIN-u ukazało się kilkadziesiąt książek, przede wszystkim z szeroko rozumianych 
nauk humanistycznych. Wśród autorów znaleźli się m.in. socjolog Feliks Gross, 
historyk Jan Kucharzewski czy historyk literatury Wacław Lednicki. Publikowano 
także tłumaczenia polskiej literatury, m.in. Zygmunta Krasińskiego, Adama Mic-
kiewicza, Kazimierza Wierzyńskiego.

Działalność wspominanych sekcji rozwijała się dynamicznie przez latach trwa-
jącej wojny. Z czasem ich aktywność zaczęła stopniowo zamierać. Próby reaktywa-
cji niektórych z nich, podjęte na początku lat 70. (na przykład Sekcji Historycznej), 
zakończyły się jedynie krótkotrwałym sukcesem. Działalność sekcji zaczęły zastę-
pować konferencje i odczyty. Przykładowo warto wymienić organizację akademii 
w 1955 roku z okazji setnej rocznicy śmierci Adama Mickiewicza. W wypełnionym 
audytorium Hunter College na Manhattanie zebrało się 2500 osób, wśród nich wie-
le osobistości polskiego i amerykańskiego życia naukowego i kulturalnego. Wiersze 
polskiego poety w angielskim przekładzie recytował William H. Auden. Zwieńcze-
niem tych obchodów była zbiorowa monografia Adam Mickiewicz in World Litera-
ture pod redakcją Wacława Lednickiego, opublikowana przez Berkeley University 
Press24. Wśród autorów znalazło się międzynarodowe grono uczonych, znawców 
i komentatorów dorobku polskiego poety.

Co roku instytucja organizowała odczyty uczonych, artystów i pisarzy. Przykładowo 
tylko w latach 1956–1960 odbyły się 22 sympozja dyskusyjne i 31 odczytów. Na te 
ostatnie – już w latach 60. – zapraszano także prelegentów z Kraju. Gośćmi PIN-u 
byli m.in.: Władysław Bartoszewski, Sławomir Mrożek i Władysław Tatarkiewicz. 
W następnych latach odczyty w siedzibie PIN-u mieli inni czołowi polscy inte- 

23 Szerzej na temat tej postaci zob. T. Kaczorowska, Herodot Polonii amerykańskiej. Mieczysław Haiman 
(1888–1949), Warszawa, 2009.

24 Adam Mickiewicz in World Literature. A Symposium, ed. W. Lednicki, Berkeley – Los Angeles, 1956.
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lektualiści, wymieniam tytułem przykładu: Aleksander Gieysztor, Tadeusz Kan-
tor, Ryszard Kapuściński, Tadeusz Różewicz, ks. Józef Tischner, Wacław Sierpiński, 
kard. Karol Wojtyła.

4.

Pora na podsumowanie. Nie ulega wątpliwości, że wieloletnia działalność Pol-
skiego Instytutu Naukowego w zakresie polskiego życia naukowego na obczyź-

nie zasługuje na uznanie. Spoglądając ze współczesnej perspektywy, można stwier-
dzić, że elity związane z Drugą Wielką Emigracją, bez względu na kraj osiedlenia, 
miały trzy możliwe sposoby postępowania. Hasłowo można je określić mianem strate-
gii odwołujących się do idei „asymilacji”, „getta” i „integracji”.

Ta pierwsza oznaczała faktycznie „roztopienie” polskiej elity intelektualnej w kra-
ju osiedlenia, zerwanie oficjalnych związków z polskością, stopniowe zapominanie 
o narodowych korzeniach, przyjęcie, przynajmniej na użytek zawodowy, obcych wzo-
rów. Ta druga wiązała się z zamknięciem w kręgu emigracji, podkreślaniem na każ-
dym kroku polskiej tożsamości, a także w mniejszym lub większym stopniu z igno-
rowaniem życia naukowego kraju osiedlenia. Wreszcie trzecia była świadomym 
wyborem życia w dwóch kulturach, dwóch tradycjach intelektualnych, dwóch ję-
zykach. Polegała na budowaniu mostów między polskością a środowiskiem kraju 
osiedlenia.

Kierownictwo PIN-u od samego początku wybrało tę ostatnią drogę, stawiając 
sobie inne cele niż na przykład instytucje polskiego życia naukowego w Wielkiej 
Brytanii. Działalność Instytutu skupiała się na kilku funkcjach. Pierwszą z nich 
była informacyjna. Nakładem nowojorskiej instytucji ukazały się trzy informatory 
dotyczące polskich uczonych, naukowców, pisarzy i artystów mieszkających i pracu-
jących na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady25. Stanowią one do dzisiaj pod-
stawowe źródło do badań nad obecnością Polaków emigrantów w amerykańskim 
i kanadyjskim życiu naukowym.

Drugą istotną funkcją Instytutu była popularyzacja polskich dokonań z różnych 
dziedzin nauki oraz polskiej tematyki w świecie anglosaskim. Służyły temu wspo-
mniane publikacje (w tym czasopisma), współpraca z amerykańskimi instytucjami na-
ukowymi, organizacja kongresów i konferencji. Celem było, jak choćby w przypad-
ku badań nad społecznościami etnicznymi podjętymi z inicjatywy Feliksa Grossa, 
trwałe wpisanie polskiej problematyki w jeden z głównych nurtów amerykańskiej 
humanistyki.

25 Register of Polish American Scholars, Scientists, Writers & Artists, ed. Damian S. Wandycz, New 
York, 1969; Directory of the Members of The Polish Institute of Arts and Sciences in America, New 
York, 1975; 50th Anniversary Directory of Members 1992, New York, 1993.
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Do zadań PIN-u należała także integracja środowiska polskich elit intelektu-
alnych w Ameryce oraz osób podejmujących polską tematykę, tworzenie różnego 
rodzaju miejsc służących nawiązywaniu kontaktów towarzyskich, wymianie doświad-
czeń, inspirowaniu inicjatyw budujących poczucie tożsamości i dumy z przynależ-
ności do polskiej nauki i kultury. Jednym z nich były i są do chwili obecnej biblio-
teka i archiwum, mieszczące się w siedzibie PIN-u w Nowym Jorku. Od 1964 roku 
Instytut uczestniczył także w organizacji i przyznawaniu Nagrody Fundacji Alfre-
da Jurzykowskiego. W 1993 roku decyzją władz utworzono także własne, wręczane 
do dzisiaj, nagrody naukowe. Mam na myśli w dziedzinie nauk humanistycznych 
i społecznych: Nagrody im. Oskara Haleckiego (Oskar Halecki Polish East Central 
European History Award), im. Bronisława Malinowskiego (Bronislaw Malinowski So-
cial Award) oraz im. Wacława Lednickiego (Waclaw Lednicki Humanities Award). 
Natomiast w dziedzinie nauk ścisłych i nauk stosowanych: Nagrody im. Casimira 
Funka (Casimir Funk Natural Science Award) i Tadeusza Sendzimira (Tadeusz Sen-
dzimir Applied Science/Engineering Award).

Wreszcie last but not least, warto podkreślić te przedsięwzięcia władz i członków 
PIN-u, które służyły wspieraniu nauki i kultury w Kraju. Na przestrzeni kilkudzie- 
sięciu lat kierownictwo Instytutu patronowało wielu inicjatywom pomocy instytu-
cjom i uczonym w Polsce. Wysyłano książki i periodyki, sprzęt medyczny i labora-
toryjny, fundowano stypendia badaczom z Kraju. Mimo deklarowanej apolityczno-
ści, Polski Instytut Naukowy wielokrotnie zabierał także głos w obronie łamanych 
w Polsce praw człowieka i wolności słowa. Przykładowo władze PIN-u udzieliły po-
parcia sygnatariuszom listu 34 polskich intelektualistów w 1964 roku, krytykują-
cym rządy Władysława Gomułki, protestowały przeciwko antysemickiej kampanii 
w 1968 roku, a w latach 80., we współpracy z National Endowment for Democracy, 
udzielały pomocy członkom „Solidarności”26.
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tHe pOliSH inStitute Of artS and ScienceS 
Of aMerica (piaSa) in neW yOrk aS OrganiSer 

Of pOliSH acadeMic activitieS in eXile (1942–1989)
Summary

The article presents various activities of the Polish Institute of Arts and Sciences of 
America (PIASA) in New York, with particular reference to the congresses of Polish 

scholars from the US and Canada (New York 1966, New York 1971, Montreal 1975). Or-
ganised under PIASA’s patronage, the congresses aimed to integrate the community of Pol-
ish émigré scholars, to document their output and to promote it at an international level.

Keywords: Polish science in exile, PIASA
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