
E L W I R A  J E G L I S K A

LI T E R A T U R A  P O L S K A
W ST A N A C H  ZJ E D N O C Z O N Y C H

W  L A T A C H  T R Z Y D Z I E S T Y C H  XIX W I E K U
Z  P E R S P E K T Y W Y  E M I G R A C J I  P O P O W S T A N I O W E J

LATA TRZYDZIESTE XIX WIEKU S  SZCZEGÓLNYM OKRESEM W HISTORII STOSUNKÓW
polsko-ameryka skich. To w a nie wówczas, za spraw  popowstaniowej emigracji,
po raz pierwszy do Stanów Zjednoczonych nap yn o tak liczne grono Polaków.
Dot d Ameryka, cho  darzona g bokim zainteresowaniem, by a z rzadka odwiedza-
na przez naszych rodaków. Równie  Polska, chyba po raz pierwszy od ostatniego
rozbioru, znalaz a si  w centrum zainteresowania tamtejszej opinii publicznej. Jak uj
to Mieczys aw Haiman, „by  to, zaprawd , jedyny okres, kiedy by a [Polska — przyp.
E.J.] »w modzie« w Stanach Zjednoczonych, kiedy jej imi  by o na ustach wszystkich
Amerykanów”1. To zainteresowanie wi za o si ci le z powstaniem listopadowym.
Wiadomo ci o jego wybuchu dotar y do Nowego Jorku w ko cu stycznia 1831 roku.
W komentarzach prasowych Amerykanie okre lali zryw Polaków jako s uszn  walk
o wolno , sprawiedliwo  i niepodleg o , idea y bliskie sercom tych, którzy pami tali
doskonale w asne zmagania o suwerenno . James Fenimore Cooper w Odezwie do
narodu ameryka skiego, pisanej w imieniu Ameryka sko-Polskiego Komitetu w Pary-
u utworzonego na wie  o wybuchu powstania, dokonywa  znamiennej paraleli:

The crime of Poland was too much liberty; her independent existence, in the vicinity of those
who had reared their thrones on arbitrary will, was not to be endured. […] Poland was accused of
faction and anarchy. […] People of America! You too are accused of living in the midst of anarchy
and lawless confusion — you are said to be tired of liberty — you are reviled as forgetting God —
You are quoted as pining for a monarchy! What you know to be false, as respects yourselves, was
with the exceptions incidental to the differences in the ages and the governments, also false in re-
spect to Poland. With the liberty of Poland fell the sovereignty of the State itself.2

1 M. Haiman: Polacy w ród pionierów Ameryki. Chicago 1930, s. 249.
2 J.F. Cooper: An Appeal to the American People. In: J.J. Lerski: Polish Chapter in Jacksonian

America. Madison 1958, s. 168.
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Losy Ameryki i Polski niejednokrotnie przedstawiano jako zbie ne — oba kraje -
czy o umi owanie wolno ci i prawdy oraz d enie do niezawis o ci. Poczucie wspól-
noty umacnia y tak e wspomnienia o Ko ciuszce i Pu askim — bohaterach dwu konty-
nentów. Ich nazwiska pojawia y si  równie cz sto w prasie3, jak i w mowach wyg asza-
nych w czasie wieców organizowanych na rzecz powstania. Na jednym ze spotka
w 1831 roku w nast puj cy sposób nawo ywano do niesienia pomocy powsta com:

Historia pot pi aby nas jako wyrodnych. Pomnik, jaki wdzi czno  nasza po wi ci a Pu askiemu,
który pad , zatykaj c nasze sztandary na wa ach Savannah, i pomnik na wzgórzu w West Point, który
przypomina naszej rycerskiej m odzie y, e grunta szkolne zosta y u wi cone stopami Ko ciuszki —
pomniki te, przywodz c na pami  chwalebne zwi zki przesz o ci w przeciwie stwie do nies awnej
apatii tera niejszo ci, musia yby wywo a  rumieniec wstydu na ka dej szlachetnej twarzy.4

Oprócz wy ej wspomnianych polskich bohaterów narodowych na amach prasy re-
gularnie wymieniano Jana III Sobieskiego, Jana Zamojskiego, Miko aja Kopernika jako
najszlachetniejszych synów Polski5. Na jednym ze sztandarów, jaki m odzie  bosto ska
postanowi a przes a  walcz cym powsta com, przedstawiono z kolei mier  ksi cia
Józefa Poniatowskiego oraz zacytowano jego ostatnie s owa: „Il vaut mieux mourirr
avec honneur que de se rendre” (Lepiej jest umrze  z honorem ni  podda  si )6.

Publikacjom o charakterze informacyjnym towarzyszy a zamieszczana w czasopi-
smach ameryka skich okoliczno ciowa twórczo  literacka7. W du ej cz ci wzy-
wa a i zach ca a ona Polaków do walki z rosyjskim despotyzmem. Tworzono przy
tym wizerunek Polaka-patrioty — oddanego ca ym sercem sprawie wolno ci i nie-
podleg o ci, heroicznie stawiaj cego czo a tyranii Rosji. Jego przeciwnikiem by
najcz ciej Kozak — bezduszny wykonawca woli cara. Ten niezwykle patetyczny
obraz dope nia o przekonanie o wr cz szalonej odwadze powsta ców, którzy —
zdecydowani stan  naprzeciw przewa aj cej si y wroga — mieli w pogardzie
mier . Poezja okoliczno ciowa si ga a równie  po motyw powsta czej mi o ci sk a-

danej na o tarzu ojczyzny. Równie wiele zainteresowania po wi cano bohaterskiej
postawie Polek, które z godno ci  znosz c nieszcz cia osobiste, nie waha y si  od-
da  wszystkiego dla sprawy8. Warto nadmieni , e podobne w tki odnajdujemy rów-
nie  w polskiej poezji tego okresu.

3 Ich losy by y równie  inspiracj  dla wydawanych wówczas ksi ek, np.: S. Knapp: Tales of the
Garden of Ko ciuszko. New York 1834; F.W. Thomas: The Polish Chiefs. All Historical Romance.
New York 1832.

4 M. Haiman: Polacy w ród pionierów Ameryki…, s. 196.
5 Por. J.W. Wieczerzak: The Polish Insurrection of 1830—1831 in the American Press. „The Polish

Review” 1961, nr 1—2, s. 53—72.
6 M. Haiman: Polacy w ród pionierów Ameryki…, s. 192.
7 Bogaty zbiór utworów z tego okresu zamie ci  Mieczys aw Haiman w pracy Polacy w ród pionie-

rów Ameryki…
8 Doniesienia o bohaterskiej postawie Polek publikowano na amach prasy. Sta y si  one równie  kanw

kilku powie ci. Por. J.W. Wieczerzak: The Polish Insurrection of 1830—1831 in the American Press...
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Wydawa  by si  mog o, e to niezwykle ywe zainteresowanie Polsk  dobrze przy-
gotowa o grunt pod emigracj  polityczn  z lat 1834—1836. Niestety, rzeczywisto
okaza a si  zdecydowanie bardziej skomplikowana. Przybywaj cy do Ameryki po-
wsta cy s dzili, e znajd  na ziemi Waszyngtona (jak powiada Adam Mickiewicz —
„ziemi Wolno ci, ziemi wi tej”9) zrozumienie i wsparcie materialne. Jednak naród
stworzony przez emigrantów nie chcia  traktowa  polskich rozbitków inaczej ni
pozosta ych przybyszy poszukuj cych swej yciowej szansy w Stanach Zjednoczo-
nych. Nie oferowa  im pomocy poza mo liwo ci  zarabiania na utrzymanie w asnym
wysi kiem. Jak wskazuje Julian Ju wikiewicz, „takowe zimne o wiadczenie […]
niewiele wró y o dobrego dla szlachty polskiej, nauczonej y  tylko prac  ch opa”10.
Fundusze gromadzone pocz tkowo przez komitety ameryka skie by y niewielkie
i szybko uleg y wyczerpaniu. Nieznaj cy si  niemal zupe nie na rzemio le emigranci
wykonywali prace niewdzi czne i ci kie. Wojciech Konarzewski w li cie o stanie
wychod stwa w Ameryce, zamieszczonym w „Kronice Emigracji Polskiej”, wyda-
wanej w Pary u pisa : „Prac  ich by o karczowanie, wycinanie lasów, osuszanie b ot
itp., s owem najci sza robota i za to przy najn dzniejszym posi ku”11. Co prawda,
dla cz ci najlepiej wykszta conych emigrantów zabiegano — z powodzeniem —
o inne zatrudnienie, najcz ciej na stanowisku nauczyciela. Mimo to starania wi k-
szo ci wygna ców koncentrowa y si  przede wszystkim na zaspokojeniu potrzeb
najbardziej podstawowych, takich jak jedzenie i ubranie. W tym miejscu oddajmy
g os jednemu z emigrantów, który donosi  rodakom pozosta ym w Europie:

dzieje mi si  tu w porównaniu z innymi dobrze, mam stó , odzienie i wielki ogie  na kominie
(wa ny artyku  dla naszych tutaj emigrantów, bez p aszczów, odzie y, butów, na takie zimno jakie
tu teraz panuje).12

W tych warunkach trudno by o my le  o wprowadzaniu Amerykanów w tajniki na-
szej kultury i literatury, szczególnie, e ch odne przyj cie, jak i pragmatyzm gospoda-
rzy zniech ca y Polaków do takiej dzia alno ci. Ju  w roku 1832 Józef Hordy ski,
który jako jeden z pierwszych dotar  do Ameryki, notowa  w swym dzienniku: „jaka
to opieka nad Polakiem w kraju republik, kraju, za który Polacy krew przelewali […]
mówi em ywo wzgl dem mej Ojczyzny. — Nie mo na tego u nich robi  — nie s
oni do tego”13. W li cie za  do Komitetu Polskiego w Pary u, przes anego pó niej
przez Lelewela do zak adów we Francji jako przestroga przed wyjazdem do Amery-
ki14, dodawa :

9 A. Mickiewicz: Ksi gi narodu polskiego. W: Tego : Dzie a. T. 5. Warszawa 1955, s. 14.
10 J. Ju wikiewicz: Polacy w Ameryce, czyli pami tnik 15-miesi cznego pobytu. Pary  1836. Cyt.

za: M. Haiman: lady polskie w Ameryce. Chicago 1938, s. 102.
11 List Wojciecha Konarzewskiego. „Kronika Emigracji Polskiej”. T. 2. Pary  1834, s. 153.
12 D.A: List z Montgomery z 11.11.1834 roku. „Kronika Emigracji Polskiej”…, s. 190.
13 J.J. Lerski: Ameryka ski dziennik majora Hordy skiego. „Kultura” 1955, nr 98/12, s. 95—96.
14 J. Lelewel: List do pu kownika Feliksa Brea skiego. W: Tego : Listy emigracyjne. Oprac.
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Na uzupe nienie wyobra enia o Amerykanach wspomn , e Polak tu nie jest rozumiany,
a uczucia polskie s  dla tego ludu spekulantów zagadk . Nasze poezje narodowe by yby tu
powszechnie wy miane. Wszystko tu nudzi Polaka, ca y kraj zdaje si  by  starym i tutejsza
m odo  jest nasz  staro ci .15

Inne doniesienia potwierdza y istnienie znacznych rozbie no ci kulturowych po-
mi dzy oboma narodami, które powodowa y, e najwi kszym pragnieniem wychod -
ców by o nie tyle osiedlanie si , co powrót do Europy, do Francji b d  Anglii, gdzie
znajdowa y si  najwi ksze skupiska Polonii:

Co za niewyrachowanie przybywa  w te strony — o jak e ci ko op acaj  niewiadomo  lub
uporczywo  swoj . — Mo na ich porówna  do tych, co g odni w nadziei posilenia si  przychodz
za pó no na uczt , gdy ci co si  na niej znajdowali akn cy od sto u wstali, […] lecz my nie mamy
sobie nic do wyrzucenia, przybyli my zmuszeni: o jak eby my z ch ci  przy pierwszej zr czno ci
opu cili t  krain , której jedynym bo yszczem jest zysk i Egoizm.16

Wydaje si , e argumentacja dawnych powsta ców nie by a pozbawiona podstaw.
Nawet Albert Gallatin, który niezwykle wiele czasu i energii po wi ci  naszym roda-
kom, pisa :

We find it extremely inconvenient for any committee to attend to so many persons, differing, as
they do, so essentially from us in language, habits, and modes of thinking.17

Ten problem dostrzeg a równie  prasa ameryka ska, która wyrzuca a swym roda-
kom oboj tno  na spraw  polsk :

but our country, our government — free, happy, rich America, how did she receive the sons of tho-
se who fought and bled for her? Did she, like Austria, provide for the pressing wants of nature; —
did she, like France, give to the starving patriots the same pay and rations of her own soldiers; or,
like England, vote a large sum of money to be paid from the public treasury? Alas, with shame we
say it, republican America did not even so much as despotic Austria, or as monarchical France and
England. Humble petitions, moving letters, addressed to our chief magistrate, were left without
even a cold answer; they were passed over in cruel silence.18

Przep yw informacji dotycz cych spu cizny intelektualnej naszego narodu
w znacznym stopniu ogranicza a powszechna w ród emigrantów nieznajomo  j zy-

H. Wi ckowska. T. 1. Kraków 1948, s. 66: „Za czam tu wyj tek z listu jednego ziomka naszego
majora Hordy skiego z Ameryki pisanego, mo e b dzie interesowa  tych, coby zamy lali do Ameryki
si  udawa . Spodziewam si , e b dzie odstr cza  od podobnych zbyt skwapliwie przedsi branych
projektów. Smutnaby to nasza kolej by a, gdyby my a  tam przytu ku szuka  musieli. Wszak e byli
tam Pu aski, Ko ciuszko, Niemcewicz i wracali do kraju, wracali z nadziejami i yciem”.

15 J. Hordy ski: List do Komitetu Polskiego w Pary u z 20.03.1832. W: J.J. Lerski: Ameryka ski
dziennik majora Hordy skiego…, s. 97.

16 D.A.: List z Montgomery z 11.11.1834 roku…, s. 189.
17 List A. Gallatina do S.G. Howa 8.05.1834. Cyt. za: M. Haiman: lady polskie w Ameryce…, s. 129.
18 „New England Magazine”. Boston, stycze  1835. T. 8, s. 5. Cyt. za: M. Haiman: lady polskie

w Ameryce…, s. 150.
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ka angielskiego. Jak wskazuje w swym pami tniku Julian Ju wikiewicz, w pierwszej
grupie wychod ców, która przyby a do Nowego Jorku z Triestu, „zaledwie dwóch,
i to z dykcjonarzem rozmawia  jakkolwiek mogli”19. Tendencja do pozostawania
jedynie w ród wspó towarzyszy niedoli pot gowa a trudno ci w opanowaniu nowego
j zyka. Przebywaj cy w Filadelfii Marcin Rosienkiewicz, dostrzegaj c te problemy,
wyda  w 1834 roku Rozmowy dla u atwienia nauki jenzyka (!) angielskiego, a nawet
za o y  szko  j zykow . To ostatnie przedsi wzi cie zosta o jednak do  szybko
zarzucone z powodu braku rodków finansowych.

Trzeba przyzna , e pomimo pi trz cych si  przed polskimi wygna cami trudno ci,
ci gle podejmowano próby przybli enia publiczno ci ameryka skiej rodzimego dorob-
ku intelektualnego, w tym i literackiego. Wspomniany wy ej Rosienkiewicz, nie widz c
w najbli szym czasie mo liwo ci powrotu do Europy, pragn  za o y  w Filadelfii
bibliotek  polsk . Z pro b  o wsparcie dla tego szlachetnego celu zwraca  si  do
emigracji przebywaj cej we Francji. W li cie do Krystyna Lacha-Szyrmy pisa :

Wszystkie nasze zabiegi i usi owania o utrzymanie tu naszej narodowo ci lub zostawienie
wiecznej pami tki historycznej naszego tu pobytu przez kolonizacj , zdaj  si  znika . Jedna tylko
jeszcze my l nam zostaje, która atwiej do skutku doprowadzona by  mo e, za o enie biblioteki
polskiej. Ta egzystuje ju  w cz ci. Bracia nasi we Francji, przys ali nam swoje pomoce, w ksi -
kach polskich i francuskich, i przyrzekli dalej ile mo no ci wspiera . […] Wszelkie pisma i w ja-
kimkolwiek j zyku, mapy, noty, ryciny, medale, wydane tak w Anglii, jak i w innych miejscach,
w czasie naszego tu actwa lub pierwej, tycz ce si  naszej sprawy i wszelkiego innego rodzaju,
z najwi ksz  przyjmiemy wdzi czno ci .20

Jak wynika z dalszej korespondencji, z czasem oprócz pragnienia za o enia biblio-
teki pojawi a si  tak e inicjatywa powo ania Towarzystwa Literacko-Polskiego. Nie-
stety, te plany w du ej mierze przekre la y trudno ci w odbieraniu przesy ek, które nie
dociera y do adresatów, lecz ulega y rozproszeniu21. W tym czasie Rosienkiewicz
zabiega  tak e o przes anie pism angielskich, na podstawie których móg by zebra
materia y do publikacji o tematyce polskiej. Sam równie  stara  si  na bie co doko-
nywa  przek adów22.

Polska kultura przenika a do publiczno ci równie  drog  mniej oficjaln . Wygna -
cy bowiem cz sto go cili w ameryka skich salonach, gdzie — jak wynika z pami t-
ników — ch tnie opowiadali o swojej ojczy nie, powstaniu, a tak e piewali polskie

19 J. Ju wikiewicz: Polacy w Ameryce... Cyt. za: M. Haiman: lady polskie w Ameryce…, s. 102.
20 List M. Rosienkiewicza do K. Lacha-Szyrmy z 9.05.1836. „Kronika Emigracji Polskiej”. T. 6.

Pary  1837, s. 375—376.
21 Tam e, s. 376: „Ksi  Adam i Senator Niemcewicz przys ali byli ju  pewn  ilo  ksi ek i ry-

cin, ale e mylnie zaadresowane by y rozpierzch y si  na wszystkie strony, ryciny zdobi ciany
prywatnych osób, a tak znik a ich pi kna my l. Emigracja we Francji przys a a tak e by a znaczn
ilo  przez Niewiarowskiego, lecz i to wszystko podobnie  jak pierwsza ofiara, zosta y bez adnego
u ytku, b d c pod ug woli przywo cego, na rozmaite strony rozrzucone”.

22 List M. Rosienkiewicza do K. Lacha-Szyrmy z 10.10.1836. „Kronika Emigracji Polskiej”…, s. 262.
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pie ni i uczyli polskich ta ców. Józef Hordy ski w swoim dzienniku kilkakrotnie
notowa  — 10.11.1831: „ piewali my polskie pie ni” […]; 14.12.1831: „ piewa em
ró ne pie ni rewolucyjne”23. Ostatni z cytowanych zapisów wiadczy, e by y to
g ównie utwory zwi zane z powstaniem listopadowym. Nale y pami ta , e w ród
nich — oprócz tekstów anonimowych — znajdowa y si  równie  te autorstwa uzna-
nych poetów: Konstantego Gaszy skiego, Wincentego Pola, Maurycego Gos awskie-
go, Seweryna Goszczy skiego, a tak e dzisiaj ju  nieco zapomnianych, cho  ówcze-
nie bardzo popularnych: Franciszka Kowalskiego, Rajnolda Suchodolskiego, Józefa

Tetmajera. Jest prawdopodobne, e na gor co dokonywano ich t umacze . Szczegól-
n  popularno ci  cieszy y si  dwie starsze pie ni: Warszawianka, która powsta a
w okresie insurekcji ko ciuszkowskiej, oraz obecny hymn narodowy — Mazurek
D browskiego. S owa (w przek adzie angielskim) i muzyk  do obu opublikowano
w Ameryce ju  w latach trzydziestych. Równie  Hordy ski pod dat  30.03.1832
zanotowa : „ piewa em pie  — Jeszcze Polska nie zgin a”24. Kilka miesi cy wcze-
niej za  napisa : „pokaza em kobietom mazura”25. W tym kontek cie warto nadmie-

ni , e i w ród pie ni powsta czych nie brak licznych mazurów — wystarczy wspo-
mnie  kilka tytu ów: Mazur wojenny, Mazur wojenny na cze  Ch opickiego, Mazur
z roku 1831, Cztery wiwaty — mazurek26. By  mo e to w a nie one by y zach t  dla
tej egzotycznej dla Amerykanów lekcji ta ca.

Wydaje si  jednak, e najwi kszy wk ad w oswajanie polsko ci wnios y publikacje
ksi kowe autorstwa emigrantów. Zgodnie z ustaleniami badaczy27 w latach trzydzie-
stych XIX wieku staraniem polskich emigrantów ukaza y si  nast puj ce dzie a:
Joseph Hordynski: History of Late Polish Revolution and the Events of the Campaign
(Boston 1832); Personal Sufferers. The History of the Polish Revolution. With the
latest Atrocities of the Russian Conquerors (New York 1834); August Jakubowski:
The Remembrances of a Polish Exile, Auburn. (New York 1835) — ta ksi eczka
mia a kilka wyda ; Felix Paul Wierzbicki: A French Grammar. For Beginners…
(New York 1836); Paul Sobolewski: Jeszcze Polska nie zgin a (Poland is not yet
lost). Music with Lyrics in English (Philadelphia 1836); Warszawianka (The Var-
sovian). Music with Lyrics in English (Philadelphia 1836); Charles Kraitsir: The Poles
in the United States of America Proceeded by the Earliest History of the Slavonians
and by the History of Poland (Philadelphia 1837); J.K. Salomonski: The Life of Co-
untess Emily Plater. Translated from French. Written by Jozef Straszewicz (Philadel-
phia 1837). Do tych publikacji doda  jeszcze nale y wydan  z inicjatywy Ignacego

23 J.J. Lerski: Ameryka ski dziennik majora Hordy skiego..., s. 88 i 92.
24 Tam e, s. 100.
25 Tam e, s. 91.
26 Por. Powstanie listopadowe. Zbiór pie ni i poezyj. Oprac. A. Be cikowska. Warszawa 1930.
27 Por. J.J. Lerski: Ameryka ski dziennik majora Hordy skiego…, s.107; Z. Wardzi ski: English

Publications of Polish Exiles in the United States: 1808—1897. „The Polish Review” 1995, nr 4,
s. 457—468.
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S. Szyma skiego ksi k  Harro Harringa: Poland dunder the Dominiom of Russia
(Boston 1834). Wi kszo  z wy ej wymienionych tytu ów by a w ca o ci lub
przynajmniej cz ciowo po wi cona sprawom aktualnym, a wi c historii ostat-
niego polskiego zrywu narodowowyzwole czego, a tak e próbom przybli enia
przyczyn i celów polskiej emigracji.

Na tym tle wydarzeniem bezprecedensowym wydaje si  ksi eczka Augusta Anto-
niego Jakubowskiego: The Remembrances of a Polish Exile28, której daty wydania
Zygmunt Wardzi ski ustali  nast puj co: wydanie pierwsze — Auburn [New York]
1835, wydanie drugie — Albany 1835, reprint wydania drugiego — Philadelphia
1835 i kolejny reprint — tam e w roku 1836, wydanie trzecie — Auburn [New York]
185029. Z liczby wyda  i przedruków wynika jasno, e Wspomnienia polskiego wy-
gna ca cieszy y si  niezwyk ym powodzeniem. Jakubowski za cel nadrz dny swojej
pracy przyj  omówienie dorobku intelektualnego swego narodu, uznaj c, e z zainte-
resowania dla wydarze  politycznych zrodzi si  z pewno ci  potrzeba poznania dzie-
dzictwa duchowego Polaków. Temu przekonaniu da  wyraz we Wst pie, pisz c:

If there are any who are interested in the fate of a great nation, which loved freedom so much,
and is now in bondage, which once celebrated, exists now no more, they will be curious to know
something of its education, its poetry, and its sentiment.30

Rozwa ania zawarte w rozdzia ach: Essay on Polish Poetry, Historical Sketch of
Education in Poland, The Causes of the Emigration of the Poles, a tak e w Dodatku
zawieraj cym krótkie uwagi o Ukrainie i Podolu, mo na przyporz dkowa  dwóm
zasadniczym tematom. Po pierwsze, b dzie to zwi z a historia literatury polskiej, po
drugie — lakoniczne wprowadzenie do historii Polski. Drugim z tych zagadnie  nie
b d  si  bli ej zajmowa . Warto jedynie wspomnie , e refleksja autora obejmuje
w zasadzie tylko okres walki o niepodleg o . Jak podpowiada lektura prasy amery-
ka skiej z czasu rozbiorów, wydarzenia dotycz ce upadku Rzeczypospolitej by y
Amerykanom dobrze znane. Celem Jakubowskiego zdaje si  jednak nie tyle ich przy-
pomnienie, co przedstawienie we w a ciwej perspektywie. Nie jest bowiem tajemni-
c , e opinia ameryka ska niejednokrotnie krytycznie odnosi a si  do polskiego sys-
temu rz dów31. G ówny nacisk po o y  wi c Jakubowski na zderzenie si  rosyjskiej
tyranii z polskim patriotyzmem i umi owaniem wolno ci.

Uwagi Jakubowskiego o literaturze s  odbiciem jego wyborów intelektualnych,
które wynika y tak z atmosfery epoki, jak i z odebranej w Liceum Krzemienieckim
edukacji32. W okresie „buntu kwiatów przeciwko korzeniom” m ody adept pióra

28 T umaczenia fragmentów tej ksi ki na j zyk polski zosta y dokonane przez autork  niniejszego szkicu.
29 Z. Wardzi ski: English Publications of Polish Exiles in the United States: 1808—1897..., s. 463.
30 A.A. Jakubowski: The Remembrances of Polish Exile. Philadelphia 1835, s. 9.
31 Por. M. Haiman: The Fall of Poland in Contemporary American Opinion. Chicago 1935.
32 Por. E. uk: „The Remembrances of a Polish Exile” Antoniego Augusta Jakubowskiego. „Pa-

mi tnik Literacki” 1979, z. 5, s. 434—357.
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opowiedzia  si  po stronie romantyków i ju  na wst pie The Remembrances of
a Polish Exile informowa  czytelnika: „In speaking of the poetry of Poland, I shall not
only mention our writings, but our thoughts; not only our verses, but our senti-
ments”33. Podejmuj c prób  opisania dorobku rodzimej literatury, pragn  przede
wszystkim przybli y  Amerykanom polskiego ducha narodowego, który w niej si
objawia. Podobnie jak Maurycy Mochnacki i Mickiewicz uznawa , e miar  poezji
jest to, na ile stanowi ona wyraz „wszystkich razem wyobra e  i poj , cechuj cych
narodu istot ”34. Co za tym idzie, prawdziwie wielka poezja to poezja narodowa, a tej
— jak podkre la  autor Wspomnie  polskiego wygna ca — „we had not, till later
times”35. Narodzi a si  ona bowiem dla niego wraz z debiutem Mickiewicza. Wcze-
niejsze osi gni cia literackie za  (zgodnie zreszt  z duchem romantycznych manife-

stów) to zaledwie na ladowanie obcych duchowi polskiemu wzorców antycznych
i francuskich. W zwi zku z tym Jakubowski nie zamie ci adnych przek adów przed-
romantycznych utworów, skupiaj c si  jedynie na do  pobie nej i rozproszonej
w poszczególnych rozdzia ach charakterystyce kolejnych epok. 

Czegó  wi c ameryka ska publiczno  dowiadywa a si  o historii literatury pol-
skiej w czasie lektury The Remebrances of Polish Exile? Prze led my pokrótce roz-
wa ania autora. redniowieczu, które okre li  jako „wieki ciemne”36, Jakubowski
po wi ci  zaledwie kilka s ów, wspominaj c jedynie kronik  Wincentego Kad ubka
oraz misteria — niewykorzystan  szans  polskiego dramatu. XVI stulecie to dla niego
z oty wiek polskiej polityki i literatury. Pierwsz  z nich reprezentuj  Andrzej Frycz
Modrzewski [Modrzejewski] i Stanis aw Orzechowski, drug  za  Jan Kochanowski
i Szymon Szymonowic. Nawet dok adna lektura dzie ka m odego adepta pióra nie
wyja nia, na czym polega a wspania o  tej epoki w odniesieniu do literatury, ponie-
wa  obaj poeci zostali uznani za imitatorów wzorców greckich i rzymskich. Z twór-
czo ci poety z Czarnolasu Jakubowski doceni  jedynie Treny jako odtwarzaj ce „tony
serca”37. Wiek XVII z kolei to okres wojen, a jak powszechnie wiadomo — inter
arma silent Musae. Zdaniem Jakubowskiego edukacja, pozostaj ca w r kach jezuic-
kich, nie sprzyja a rozwojowi poezji, której jedyn  uprawian  form  by  panegiryk.
Podobn  opini  wyra a  tak e Mickiewicz w rozprawie O Krytykach i recenzentach
warszawskich38.

Nieco wi cej uwagi autor The Remembrances of a Polish Exile po wi ci  pisarstwu
wieku XVIII. Spo ród ówczesnych poetów jego najwi ksze uznanie zyska  Ignacy
Krasicki — twórca obna aj cych narodowe przywary satyr, takich jak ona modna,

33 A.A. Jakubowski: The Remembrances of Polish Exile…, s.11.
34 M. Mochnacki: O literaturze polskiej w wieku XIX. ód  1985, s. 66.
35 A.A. Jakubowski: The Remembrances of Polish Exile…, s. 12.
36 Tam e, s. 32.
37 Tam e, s. 13.
38 Por. A. Mickiewicz: O krytykach i recenzentach warszawskich. W: Tego : Dzie a. T. 5. Warszawa

1955, s. 185—186.



108     Literatura polska w wiecie

Pija stwo, Gracz oraz poematu heroikomicznego Monachomachia, w którym ostrze
ironii zosta o skierowane przeciwko ówczesnemu systemowi edukacji. W znacznie
mniejszym stopniu porusza y go wiersze Naruszewicza, który w jego opinii — cho
ceniony jako historyk — nie spe ni  si  w roli poety. Jego liryki bowiem uwa a  za
bardziej retoryczne ni  przepojone „czuciem”. Nieco lepiej oceni piewy historyczne
Niemcewicza, stanowi ce zapowied  romantycznego prze omu. Do skromnego tekstu
g ównego doda  równie  obszerny przypis obja niaj cy zwi zki tego poety z Ko-
ciuszk  oraz informacj  o jego pobycie na ziemi ameryka skiej. Niewiele miejsca

po wi ci  m ody wygnaniec polskiemu dramatowi tamtych czasów, uznaj c go
w wi kszo ci za bierne na ladowanie wzorów francuskich. Jako komediopisarza
wymieni  Franciszka Zab ockiego, pomijaj c jednak zupe nie milczeniem jego dzie a,
za  jako autora tragedii Alojzego Feli skiego. Krótk  wzmiank  opatrzy Barbar
Radziwi ówn , odmawiaj c jednak tej sztuce prawdziwie tragicznych konfliktów.

W zwi zku z yciem umys owym epoki Jakubowski zamie ci  informacj  o bra-
ciach niadeckich „o wiecaj cych naród swymi cennymi dzie ami filozoficznymi”39,
wspomnia  o Kazimierzu Brodzi skim jako autorze patriotycznych wierszy oraz
podkre li  wk ad rodziny Czartoryskich w ocalenie polskiej tradycji i literatury.

Najwi cej miejsca po wi ci  Jakubowski poezji mu wspó czesnej. Z grona popu-
larnych wówczas poetów wyró ni  Mickiewicza, uznaj c jego dzie a za prze omowe
w historii polskiej literatury. Autor Ballad i romansów zosta  przedstawiony jako
twórca nowego j zyka poetyckiego — j zyka serca. Jego manifestacj  sta a si  IV
cz Dziadów. Na potwierdzenie swych s ów Jakubowski prze o y  fragment pie ni
Gustawa. Równie wysoko jak IV cz Dziadów oceni Sonety krymskie stanowi ce
— jego zdaniem — egzemplifikacj  bogactwa wschodniej poezji. Wp yw ich lektury
uwidoczni  si  w eseju o Ukrainie i Podolu, gdzie Jakubowski sparafrazowa  s owa ze
Stepów akerma skich, mówi c „Ukraine, which contains even now many large and
deserted priaries, called by Mickiewicz dry oceans”40. Obok sonetów postawi Farysa,
stwierdzaj c, e „it is difficult to find richer poetry in any language”41. Prób  przybli-
ania fabu y utworu uzupe ni  przek adem trzech kolejnych fragmentów. Pierwszy

z nich zosta  przet umaczony proz , dwa pozosta e — wierszem.
Jakubowski szczególnie wyró ni Konrada Wallenroda, któremu przypisa  zgodnie

z powszechnym mniemaniem znacz cy wp yw na rozbudzenie w m odzie y idei
powstania. Informuj c o zawoalowanym patriotyzmie utworu, przytoczy  w formie
t umaczenia proz  fragment pie ni Wajdeloty, stanowi cy w jego opinii niewypowie-
dzian  wprost zach t  do walki o wolno  ojczyzny. Wiadomo ci o tym dziele uzu-
pe ni  t umaczeniem Pie ni Wilii.

39 A.A. Jakubowski: The Remembrances of Polish Exile…, s. 38.
40 Tam e, s. 34.
41 Tam e, s. 19.
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Jakubowski wspomnia  równie  III cz Dziadów. Widzia  w niej przede wszyst-
kim opis cierpie  Polski i haniebnych dzia a  Rosji, jak równie  — zgodnie z za o e-
niem Mickiewiczowskiej Przedmowy, której fragment zacytowa  — ostrze enie dla
narodów Europy, biernych wobec tragedii Polaków. Wydaje si , e ten utwór wiesz-
cza ceni  mniej ni  cz  IV Dziadów. Podkre laj c zalety w prezentowaniu pewnych
postaw, zarzuca  mu jednocze nie przesadny racjonalizm.

Przy duchowej charakterystyce emigracji francuskiej i jej celów, a tak e wskazaniu
na polityczne, a nie zarobkowe pobudki przybycia polskich wygna ców do Ameryki,
Jakubowski po raz kolejny odda  g os Mickiewiczowi, przytaczaj c pocz tkowy
fragment Ksi g Pielgrzymstwa Polskiego. Warto równie  zaznaczy , e motto opo-
wiadania The Polish Lovers autorstwa Jakubowskiego stanowi  s owa z ostatniej
strofy wiersza Do matki Polki, a do czone do eseju o polskiej poezji przek ady otwie-
ra t umaczenie pierwszych pi ciu strof Pierwiosnka.

Lektura The Remebrances of a Polish Exile podpowiada, e szczególne znaczenie
dla pisz cego mia y jego rodzinne strony — Ukraina i Podole. Wydaje si , e w a nie
dlatego na kartach dzie ka Jakubowskiego b d  to w formie wzmianki o autorze, b d
te  przek adu, pojawia si  spore grono poetów zafascynowanych pi knem tamtych
stron. Szko  ukrai sk  reprezentuj  tutaj Seweryn Goszczy ski i Józef Bohdan Zale-
ski. Pierwszy z nich to dla Jakubowskiego przede wszystkim autor Zamku kaniow-
skiego i pie ni patriotycznych, drugi za  to uzdolniony s uchacz pie ni ludowych,
który ich bogactwo potrafi  zakl  „w wie ej niczym kwiaty i dzikiej jak Dniepr
poezji”42.

Wiele miejsca po wi ca tak e Jakubowski poetom podolskim, przy czym d u sza
refleksja towarzyszy tylko przedstawieniu Marii Antoniego Malczewskiego43. Po-
emat ten w jego opinii mo e konkurowa  z dzie ami Mickiewicza. Szczególn  si
Marii stanowi „pi kny opis polskich bohaterów i dawnych obyczajów”44 — cechy,
które obok kolorytu lokalnego uznawane by y przez romantyków za najwa niejsze
wyznaczniki poezji narodowej. Warto doda , e Jakubowski dokona  niezbyt dok ad-
nego (i chyba najmniej udanego) t umaczenia dwóch fragmentów pie ni pierwszej
poematu. Pozosta ych poetów Podola reprezentuj  ju  tylko same przek ady. Jako
dodatek do eseju o polskiej poezji Jakubowski zamieszcza t umaczenie Dziewczyny
Juliana Korsaka oraz Dumki wygna ca Maurycego Gos awskiego, której nadaje tytu
A Song of Podolia. Ostatni z wymienionych utworów nie zosta  (jako jedyny) opa-

42 Tam e, s. 25.
43 Warto wspomnie , e A.A. Jakubowski by  nie lubnym dzieckiem Malczewskiego. Wi cej in-

formacji na ten temat mi dzy innymi w: S. Pigo : Uciec od rozpaczy… Uwagi o nowych materia ach
do twórczo ci i biografii Antoniego Malczewskiego w: Tego : Mi e ycia drobiazgi. Warszawa 1964,
s. 99—122; J. Krzy anowski: A.A. Jakubowski. Syn Malczewskiego. W: Tego : W wiecie romantycz-
nym. Kraków 1961.

44 A.A. Jakubowski: The Remembrances of Polish Exile…, s. 24.
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trzony nazwiskiem autora. Mo e to sugerowa , e Jakubowski zna  go tylko ze s y-
szenia — wiersz Gos awskiego by  bowiem piewany jako jedna z popularnych pie-
ni powsta czych. Szkic o Ukrainie i Podolu zako czy  fragmentem czwartej Dumy

podolskiej Tymona Zaborowskiego, autora dzi  ju  zapomnianego, który jednak „dla
wspó czesnych […] by  twórc  niezwykle popularnym i cenionym”45. Jako nadziej
polskiego dramatu przedstawi  autor zwi zanego z Podolem, prawdopodobnie swego
nauczyciela z Liceum Krzemienieckiego, Józefa Korzeniowskiego, naówczas autora
kilku zaledwie dzie ek, z których Jakubowski wymieni  tylko Aniel . Nie zapomnia
równie  Jakubowski o poezji ludowej; jej specyfice i odmianom po wi ci  obszerny
fragment swojej ksi ki.

Tre The Remembrances of a Polish Exile pozwala przypuszcza , e pisz cy do-
skonale orientowa  si  w polskim yciu literackim lat dwudziestych i trzydziestych
XIX wieku. Wydaje si , e mimo pewnych s abo ci jego dzie ka, na które zwróci  ju
uwag  Julian Krzy anowski46, jego autor w du ej mierze zdo a  przybli y  ten obraz
ameryka skiemu czytelnikowi. Walnie przyczyni y si  do tego zamieszczone tutaj
przek ady stanowi ce miniantologi  polskiej poezji romantycznej tego okresu. Co
prawda, przyzna  nale y, e nie s  one arcydzie ami sztuki translatorskiej, jednak ich
chropowato  trzeba przede wszystkim z o y  na karb krótkiego, bo zaledwie dzie-
wi ciomiesi cznego okresu zaznajamiania si  autora z j zykiem angielskim. Trudno
to poczyta  za minus jego pracy — dzi ki temu bowiem ameryka ski odbiorca móg
zorientowa  si  w aktualnych pr dach ideowych dominuj cych w naszej literaturze.

Nale y podkre li , e to w a nie emigrantom z lat trzydziestych XIX wieku za-
wdzi czamy pierwsze próby zaznajomienia Amerykanów z nasz  rodzim  literatur ,
wcze niej prawie ca kowicie nieznan . Niestety, mimo stara  Polaków ta wiedza
pozosta a bardzo skromna. Gasn ce zainteresowanie problemami Polski, jak i k opoty
z czasem coraz bardziej rozpraszaj cych si  wychod ców, w du ej mierze ograni-
czy y oddzia ywanie ich edukacyjno-popularyzatorskich inicjatyw.

45 M. Danielewiczowa: Wst p. W: T. Zaborowski: Pisma zebrane. Oprac. M. Danielewiczowa.
Warszawa 1936, s. II.

46 Por. J. Krzy anowski: A.A. Jakubowski. Syn Malczewskiego…


