
M A R I A N  M A R E K  D R O Z D O W S K I  
( W a r s z a w a )

R EW O LU C JA  A M ERY K A Ń SK A  W  P O L S K IE J M Y ŚLI 
H IST O R Y C Z N E J I SPO Ł E C Z N E J

C ZA SY  O Ś W IE C E N IA

Polska opinia publiczna a także jej historiografia w czasach Oświece
nia żywo reagow ały na dojrzewający konflikt w  am erykańskich kolo
niach angielskich oraz na sam przebieg rew olucji1. Opracowanie Zofii 
Libiszowskiej, O pin ia  po lska  w o b ec  r e w o lu c j i  a m e r y k a ń s k e j  w  X V I I I  w .  
(Łódź 1962) czyni zbędną szczegółową analizę wspom nianego zagadnienia. 
W arto może zwrócić uwagę na niektóre sym ptom atyczne wypowiedzi.

W czasach Oświecenia rodziła się dopiero nowoczesna polska myśl 
historyczna,. Głosiła ona jedność zadań poznawczych z zadaniam i m oral- 
no-wychowawczymi. Oświeceniu zawdzięczamy nowe pojęcie narodu, 
obejm ujące w szystkie stany, klasy i w arstw y społeczne. W centrum  
uwagi Oświecenia pozostawała analiza, historycznych źródeł słabości 
Rzeczypospolitej szlacheckiej.

Stanisław  Staszic traktow ał dzieje jako walkę cywilizacji z różnego 
rodzaju oporam i i hamulcam i. Dostrzegał on także w procesie historycz
nym  walkę klas uciskanych przeciw uprzyw ilejow anej mniejszości. S ta
szic, pionier rozwoju cywilizacji przemysłowej na ziemiach polskich, 
śledził jej dynamizm  w Północnej Ameryce. Istotę konfliktów am erykań
skich widział w walce o wolność handlu  przeciw angielskiem u kolonia
lizmowi 1.

Staszic krytykow ał despotyzm Anglii wobec ujarzm ionych przez nią 
narodów. Despotyzm ten zrodził rew olucję Am erykanów, których na tu 
ralne  praw a niszczyła władza królewska. ,,Więc do całości wszystkich 
narodów — pisał Staszic — należy, aby w żadnym  kra ju  praw a natu ry  
człowieka naruszone nie były. Jeżeli bowiem natu ra lne  praw a człowieka, 
są praw am i narodów, kto gwałci praw a człowieka, ten  gwałci praw a 
narodów " 2.

Staszic, sym patyk dzieła Franklina i W ashingtona, łagodną z punktu 
widzenia przem ian społecznych, rew olucję am erykańską przeciwstawił 
rew olucji angielskiej i francuskiej. Swoje stanowisko w tej kwestii 
przedstaw ił w księdze siedem nastej R o d u  lu d zk ieg o .

„W takow ych  zab u rzen iach  zaw sze w  w spółczesności 
O b yw ate ls tw a  zasad  łuszczą się p ie rw ia s tk i;
A n a jsk ąp szy m  w  w y dan iu  czego p rzy rodzen ie ,
W tenczas się u k a z u ją  ci w ielcy  m ężow ie,
Co s tan o w ią  na ro d ó w  w ieczne p rzeznaczen ia ,
W skazu ją  now e drog i do sław y , do szczęścia.

1 Z. L ib iszow ska, O p in ia  p o l s k a  w o b e c  r e w o l u c j i  a m e r y k a ń s k i e j  w  X V I I I  w . ,  
Ł ódź 1962, s. 114.

2 S. S tasz ic , P is m a  f i l o z o f i c z n e  i sp o łe c z n e ,  t. II , W arszaw a  1954, s. 211.

K w a r ta ln ik  H is to ry c z n y ,  R. L X X X II , z. 1, 1975
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Tam, jeżeli czasami legną się Kromwele,
To równie 'tam najczęściej rodzą się Tellowie 
Jeżeli zasmucą ziemię krwawe Robesspiery 
Tam wskażą ludom prawdę i cnotę Frankliny 
Da wzór w obywatelstwie dzielność Washingtonów.
I tam zdziwią świat wielkość dzieła bohaterów” 3.

Fascynacji dziełem Franklina i W ashingtona towarzyszyła, w  w ypo
wiedziach ostra k ry ty k a  brutalnego traktow ania M urzynów przez b ia
łych plantatorów .

Do doświadczeń rew olucji am erykańskiej często naw iązyw ał drugi 
w ybitny  przedstawiciel polskiego Oświecenia Hugo K ołłątaj. Głosił on po
trzebę historii krytycznej, w ielostronnej. Mocniej od Staszica akcentow ał 
społeczne aspekty rew olucji am erykańskiej, jej inspiratorską rolę dla 
program u reform  realizowanego przez Sejm  Czteroletni. K ołłątaj pole
mizował przede wszystkim  z konserw atyw ną in terp retacją  rew olucji 
am erykańskiej ujaw niającą się w w ystąpieniach Sew eryna Rzewuskiego, 
obrońcy szlacheckiej anarchii.

„Rewolucja am erykańska — podkreśla Janusz Tazbir — była przed
stawiona jako przykład walki z obcym despotyzmem, pragnącym  po
deptać polityczne praw a wolnych narodów. Sym patyzowali z nią również 
konserw atyści, widzący w powstaniu am erykańskim  tak  drogi sercu każ
dego szlachcica, bunt wolnych obywateli przeciw ko despotycznem u mo
narsze, k tó ry  śm iał naruszyć przyznane im niegdyś przyw ileje. Język 
sarm ackiego repu blikanizm u doskonale się zresztą nadał do tłum aczenia 
tych wszystkich term inów , jakim i zwykli byli szermować Beniam in 
F rank lin  czy Jerzy  W ashington [...]. Nic więc dziwnego, że naw et prze
ciw nicy polityczni Kościuszki zgadzali się z jego opinią, iż Franklin  
i W ashington godni są pochwały, ponieważ ośmielili się wyrwać despotom 
ich zaborcze berło” 4.

Sarm acko-konserw atyw ną in terpretację  rew olucji am erykańskiej 
przedstaw ił hetm an Sew eryn Rzewuski w pracy O sukcesji tronu w Pol
szcze rzecz kilka (Am sterdam  1789). K rytykując poglądy Rzewuskiego 
wraz ze swym i przyjaciółm i K ołłątaj pisał m.in. „Wiek dzisiejszy, k tó ry  
się niedaw no nad konstytucją Stanów Zjednoczonych A m eryki zastana
wiał, wyglądał ciekawie, jaką też konstytucję sejm  polski od trzech lat 
około dźwignięcia swojej ojczyzny pracujący, wolność narodu, szczęście 
ludzi, całość i bezpieczeństwo Rzeczypospolitej ug run tu je” 5.

Zainteresowania, rew olucją am erykańską były w polskiej opinii pub
licznej epoki Oświecenia stosunkowo szerokie. Znajdowały one m.in. 
w yraz w popularyzowanej rozpraw ie Pawła Kołacza, Rewolucja teraź
niejsza Am eryki Północnej w dw unastu skonfederowanych osadach, 
jarzm o W. B rytanii zrzucających z poprzedzającym  opisem historycznym  
i geograficznym  tychże krajów  (Poznań 1778) oraz w tłum aczeniach ksią
żek: Tomasza Rainala 6 i W ilhelma R obertsona7.

3 Ib. s. 155 n.
4 J. Tazbir, Rzeczpospolita szlachecka wobec wielkich odkryć, Warszawa 1973, 

s. 163 n.
5 H. Kołłątaj, O ustanowieniu i upadku konstytucji polskiej 3-go Maja, Lwów 

1793, s. 203.
6 T. Rajnal, Historya polityczna Rewolucji Amerykańskiej teraźniejszej, War

szawa 1793.
7 W. Robertson, Historya i odkrycia Ameryki, z angielskiego przez J. Jerzew- 

skiego, Warszawa 1789.
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Na przebieg rew olucji am erykańskiej żywo reagowała polska publi
cystyka. Już w 1773 r. ks. W incenty Skrzetuski akcentował dynam iczny 
rozwój ekonomiczny kolonii b ry ty jsk ich  w A m eryce Północnej, które 
dojrzew ają do usamodzielnienia, się 8. „Gazeta W arszawska” przekazująca 
inform acje za prasą francuską żywo zareagowała na deklarację nie
podległości z 4 VII 1776 publikując jej obszerne streszczenie. „Gazeta 
W arszawska” szczegółowo relacjonowała przebieg w ojny o niepodległość 
St. Zjednoczonych, akcentując okrucieństw a Anglików oraz szlachetność 
Am erykanów.

„Pam iętniki historyczno-polityczne” popularyzowały idee Beniamina 
Franklina, bardzo pozytyw nie oceniały konstytucję am erykańską.

Szczególny wpływ wyw ierała rew olucja am erykańska na publicystykę 
w dobie Sejm u Czteroletniego. „M onitor” widział w niej zachętę do 
reform  ustrojowo-społecznych, do aktyw izacji m iast i m ieszczaństwa. 
„Gazeta Narodowa i Obca” także pełna była pochwał dla konsty tucji 
am erykańskiej.

Pod wpływem  twórczości Staszica i K ołłątaja, a także ówczesnej pub
licystyki, Kom isja Edukacji Narodowej zaleciła wprowadzenie do pod
ręczników szkolnych inform acji o am erykańskiej rew olucji.

A m biw alentny stosunek do am erykańskiej w ojny o niepodległość miał 
król Stanisław  August Poniatowski. Cenił on dzieło twórców konstytucji 
am erykańskiej. Z jego polecenia w Łazienkach znalazło się popiersie 
W ashingtona. Jako realista polityczny, liczący na pomoc W. Brytanii, 
obaw iał się jej osłabienia w w yniku am erykańskiego buntu.

In teresu jącą relację o rewolucji am erykańskiej przekazał poeta. K a
je tan  W ęgierski, k tó ry  w liście do polityka am erykańskiego Johna 
Dickinsona pisał w 1784 r., że „wstydem  napaw a go fakt, iż jego rodacy 
z trzem a m ilionami ludzi zrzucili jarzm o takiej potęgi, jak Anglia i zdo
byli ogromny teren, gdy tymczasem  Polska dała sobie spokojnie zabrać 
w  1772 roku 5 m ilionów dusz i k raj rozległy” 9. Myśl polskiego Oświece
nia pozostawała wrażliwa na dwa wielkie problem y nowo powstałego 
państwa, amerykańskiego; problem  indiański i problem  m urzyński. Igna
cy Krasicki w: M ikołaja Doświadczyńskiego przypadki przez usta miesz
kańca szczęśliwej w yspy Nipu potępia historię podboju Nowego Świata.

Staszic piętnował postępowanie Anglików, k tórzy m.in. polowali na 
ludzi w lasach A m eryki i za każdego schwytanego Indianina lub jego 
głowę m ieli płacić po sto funtów. „Kołłątaj — pisze J. Tazbir — porów
nu je  wręcz rozbiory Polski do podboju Am eryki. W ielokrotnie przezeń 
w yrażane współczucie dla Indian w ypływało więc n ie ty lko  z przejęcia 
się ideami Oświecenia, lecz i z przekonania, że podobny los może się stać 
udziałem  własnych rodaków ” 10. Dla Ju liana Ursyna Niemcewicza, nie 
szczędzącego krytycznych uwag pod adresem  Indian, było spraw ą oczy
wistą, że to oni są praw ow itym i panam i Am eryki Północnej skazanym i 
przez białych na wym arcie.

Czasopisma doby stanisławowskiej donosiły o straszliw ej nędzy Mu
rzynów  am erykańskich, potępiały handel M urzynami, jako proceder 
sprzeczny z elem entarnym i zasadami moralności chrześcijańskiej. Karol 
W yrw icz, ksiądz Dominik Szybiński, Staszic z pasją piętnow ali angielską

8 W. Skrzetuski, Mowy o najgłówniejszych materiałach politycznych, Warsza
wa 1773.

9 Cyt. za Tazbirem o.c. s. 163.
10 Ib. s. 182.
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tyran ię  nad M urzynami. Niemcewicz przedstaw ił M urzynów jako „w y
chudzone czarne szkielety pokryte strzępam i łachm anów ”. Dla W ęgier
skiego natom iast czarni niewolnicy „pod panem  rozsądnym ” m niej byli 
godni politowania od polskich chłopów. W ęgierski pow tarzał opinie am e
rykanów  plantatorów , trak tu jących  M urzynów jako niższą rasę, prze
znaczoną do stanu niewolniczego, niedojrzałą do w ykorzystania wol
ności11. Inną próbę uspraw iedliw iającą system  niewolniczy w  St. Z jed
noczonych przedstaw ił ksiądz Józef Jan  K an ty  w Rozmowach młodych 
Polaków. K ry tyku jąc  handel M urzynami, traktow ał ich niewolę jako 
konieczność spowodowaną niezdolnością Indian do w ydajnej pracy.

Klęska Insurekcji Kościuszkowskiej spowodowała, iż główny akcent 
przesunął się na niepodległościowo-wojskowe aspekty  rew olucji am ery
kańskiej. Sym ptom atyczne z tego punk tu  widzenia są Ju liana U rsyna 
Niemcewicza Pam iętniki czasów moich i broszura Józefa Pawlikowskiego 
Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość. „Julian  Niemcewicz — pi
sze w przedmowie do Skarbca historii polskiej Karol Sienkiewicz — 
pierw szy upowszechnił, upospolitował u nas wiadomości historyczne. 
Z odludzia szkolnego, uczonego, erudycyjnego, przeniósł je w środek po
wszechnego życia, rozsiewał je po wszelkich niwach wszelakim nasie
niem w poezji, na scenie, w śpiewach, w poważnych książkach, w po
wieściach, i w podróżach, i w pam iętnikach” 12.

Niemcewicz w ielokrotnie wracał do tradycji rew olucji am erykańskiej 
i jej następstw . Był zafascynowany osobowością W ashingtona. Podobnie 
jak Kościuszko, którego był adiutantem  i przyjacielem , popierał Je ffe r
sona w jego sporze z prezydentem  Adamsem.

Niemcewicz, ożeniony z Am erykaną, znał z autopsji trudności poli
tyczne i społeczne nowego państw a am erykańskiego. W dyskusjach bro
nił honoru zarówno W ashingtona, jak i Jeffersona. Był zafascynowany 
dem okratyzm em  konstytucji am erykańskiej, swoistym  dem okratyzm em  
obyczajowym A m erykanów i specyfiką rodzącej się k u ltu ry  am erykań
skiej, nie posiadającej tradycji średniowieczno-feudalnych instytucji. 
W spominając wizytę w 1798 r. u gubernatora, stanu  Connecticut Jo 
nathana Trum balla, Niemcewicz pisał: „W izyta ta  dała mi poznać, co to 
jest prostota obyczajów, co to jest rozsądna równość w tym  wolnym 
kraju . G ubernator najwyższy urzędnik prow incji sam  kosi swą łąkę. 
W zieliżby się do tego demokraci dzisiejsi?” 13.

Broszura J. Pawlikowskiego Czy Polacy wybić się mogą na niepod
ległość była w czasach zaborów katechizm em  polskiego patriotyzm u, któ
ry  doczekał się wielu wydań. W Okresie zmagań powstańczych 26 XII 
1830 wydal ją m.in. w W arszawie Jan  Nepomucen Leszczyński, przy
pisując jej autorstw o gen. Kniaziewiczowi 14.

Zdaniem  Pawlikowskiego i konsultującego go Tadeusza Kościuszki, 
rew olucja am erykańska była przykładem  wielkiego zryw u patriotycznego 
ludu, k tó ry  złamał wiele kanonów sztuki wojskowej i stworzył nowe 
m etody walki. „Am eryka — pisze Pawlikowski — przy początku swojej 
rew olucji nie rachowała dwóch milionów mieszkańców, podzielonych

11 Ib. s. 172.
12 Historycy o historii. Od Adama Niemcewicza do Stanisława Kętrzyńskiego 

1775—1918. Zebrał, wstępem i komentarzem opatrzył M. H. Serejski, Warszawa 1963, 
s. 29.

13 J. U. Niemcewicz, Pamiątki czasów moich, t. VI, Warszawa 1957, s. 236.
14 Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość. Do druku przygotował i wstępem 

opatrzył E. Halicz, Warszawa MCMLXII.
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w zdaniach, bez zapasów, bez żadnego wyobrażenia środku i sposobu 
wojowania; wymyśla różną broń, obnaża w niej nieprzyjaciela przez 
męstwo i dobija się swojej niepodległości" 15.

Am erykanie — zdaniem Pawlikowskiego — uczą Polaków p a rty 
zanckich m etod w alki z zaborcami i także um iejętnego w ykorzystyw ania 
konfliktów m iędzynarodowych (francusko-angielskich, hiszpańsko-am e- 
rykańskich) dla zdobycia niepodległości. Głównym czynnikiem  spraw 
czym niepodległości nie jest w świetle doświadczeń rewolucji am erykań
skiej dobra koniunktura międzynarodowa, ale młodość i dzielność społe
czeństwa walczącego o niepodległy byt.

Praca Pawlikowskiego stanowi swoiste preludium  do rom antycznej 
in terpretacji rew olucji am erykańskiej. Sprzyjał takiej in terp re tac ji ro 
dzący się już w końcu XVIII w. kult Kościuszki i kult W ashingtona. 
Przejaw em  tego ku ltu  była trium falna podróż Kościuszki do A m eryki 
po uwolnieniu go przez cara Pawła. W 1802 r. Jan  Kończyński opubliko
wał w Paryżu wiersz poświęcony K ościuszce16:

„Ozdobo sarmackiej ziemi 
Synu Washingtona prawy 
Dziwisz świat cnoty twojemi
I żyjesz dla sławy”.

Upadek Rzeczypospolitej po klęsce Insurekcji Kościuszkowskiej, w y
wołał żywy oddźwięk w am erykańskiej opinii publicznej. Przez Je ffe r
sona został oceniony jako „zgubny precedens”, „zbrodnia” . Znany praw 
nik am erykański H enryk W heaton trzeci rozbiór Polski nazwał „obrazą, 
jakiej nie widziano od chwili, gdy Europa wydobyła, się ze stanu  b a r
barzyństw a” 17.

Drugi pobyt Kościuszki w St. Zjednoczonych, a następnie Niemcewicza, 
Stadnickiego spowodował nowy wzrost zainteresow ań problem atyką re 
wolucji am erykańskiej, k tóry był jednak znacznie słabszy od zaintereso
w ań z lat siedem dziesiątych-osiem dziesiątych XVIII w.

W DOBIE WALK NARODOWOWYZWOLEŃCZYCH

Brak własnej państwowości a następnie porażka pronapol eońskiej 
koncepcji odzyskania niepodległości stw orzyły w polskiej myśli histo
rycznej klim at idealizacji dzieła rew olucji am erykańskiej. Idealizacja ta 
jednak w związku z falą em igracji popowstaniowej w latach 1831— 1864, 
dram atyczną sytuacją M urzynów i Indian oraz wojną domową miała, 
określone granice.

W 1814 r. w ydano w W arszawie rozprawę Beniam ina Franklina pod 
znam iennym  ty tu łem  Uwagi nad powiększeniem zapłat robotnikom  i rze
mieślnikom, którego będzie przyczyną w Europie rew olucja am erykańska. 
W pracy tej głoszone były m.in. takie tezy, jak: „celem wszelkiego po
litycznego stowarzyszenia być powinna większa liczba szczęśliwości” ; 
„robotnik dobry mniej psuje narzędzi, traci m niej m ateriałów  i pospiesz-

15 Ib. s. 83.
16 Cyt. za A. M. Skałkowskim, Kościuszko w świetle nowszych badań, 

Poznań 1924, s. 45.
17 Dzwon wolności. W rocznicę narodzin Stanów Zjednoczonych Ameryki, War

szawa 1926, s. 24.
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niej od drugiego robi”; „należy podnieść płace, zlikwidować bariery  h an 
dlu i resztki feudalnych hamulców rozw oju w ym iany tow arow ej” 18.

Historiografia polskiego rom antyzm u znacznie m niej m iejsca poświę
cała. rew olucji am erykańskiej niż historiografia Oświecenia. P rzykładem  
tego  jest stosunek Joachim a Lelewela do rew olucji am erykańskiej. Insp i
row any przez ideały Oświecenia głosił on b u n t przeciw obojętności, p rze
ciw  h istorii bez w zruszeń i ludzkiego uczucia, opowiadał się za h istorio
grafią  przejętą duchem  obywatelskim . W sw ym  krótkim  konspekcie h is
to rii powszechnej podkreślał wpływ  rew olucji am erykańskiej i konsty
tu cji am erykańskiej na upowszechnienie ideałów równości i wolności.
O problem ie m urzyńskim  i indiańskim  nie w spom inał19. W Dziejach 
Polski potocznym sposobem opowiedzianych dał ty lko  k ró tką  wzm iankę
o  udziale Kościuszki i Puławskiego w wojnie o niepodległość St. Z jedno
czonych 20. Szerzej zajął się wspom nianym i postaw am i w Historii Polski 
nowożytnej.

Lelewel wysoko cenił wkład konfederacji barskiej i jej aktywnego 
żołnierza Kazimierza, Pułaskiego do rozbudzania postaw patriotycznych. 
,,Sam  Pułaski — pisał — zniknął, opuścił ojczyznę, której już nic radzić 
nie mógł, w k tórej nie widział się być bezpiecznym, udał się do Am eryki, 
gdzie 1779 r. przy  Saw anach zginął nie licząc jak 32 lat życia zacnie 
-strawionego" 21.

W Kościuszce widział Lelewel symbol nowej, republikańskiej Polski, 
czerpiącej wiele z ideałów rew olucji am erykańskiej. ,,W ostatniej walce
o niepodległość nie sama szlachta, jak to było za konfederacji barskiej, 
a le  mieszczanie, wieśniacy i wojsko w obronie ojczyzny staw ali” 22.

In teresującym  dokum entem  w skazującym  na stosunek Lelewela do 
rew olucji am erykańskiej i młodego państw a am erykańskiego jest jego 
korespondencja z polską em igracją w St. Zjednoczonych. K orespondencja 
ta, a przede wszystkim  listy  em igrantów  do Lelewela dalekie były od 
idealizacji życia amerykańskiego.

W 1831 r. Lelewel przem aw iając na akadem ii zorganizowanej m.in. 
przez K om itet A m erykańsko-Polski w  Paryżu  podkreślił w kład Koś
ciuszki i Pułaskiego do zwycięstwa rew olucji am erykańskiej i wyraził 
nadzieję, że walcząca o niepodległość Polska będzie mogła liczyć na. efek
tyw n ą  pomoc narodu am erykańsk iego23. Tymczasem St. Zjednoczone, 
u trzym ujące dobre stosunki państw owe z Rosją carską, po 1831 r. p rze
jaw iały  coraz m niejsze zainteresowanie spraw ą polską. ,,Lud przyw ykły 
cenić pracę i zdolności — pisał Lelewel — nie widział już potrzeby do
s tarczan ia  funduszów, gdzie robota usta ła” 24.

W swej odezwie do prezydenta. A. Jacksona, napisanej w początkach 
m aja  1832 r. za aprobatą większości członków K om itetu Narodowego 
Polskiego, Lelewel zwracał się ponownie z nadzieją ,,że rząd Stanów 
Zjednoczonych nie odmówi nam  swej pomocy, jeśli Polacy bezprzykład
nym i w dziejach świata zarządzeniami prześladow ani w Europie, zna
leźli się w sm utnej konieczności odbycia ostatniej do drugiej półkuli

1S B. Franklin, Uwagi.
19 L. Lelewel, Dzieła, t. III, Warszawa 1959, s. 705.
20 Ob. tegoż, Dzieła, t. VII, Warszawa 1961.
21 Tegoż, Dzieła, t. VIII, Warszawa 1961, s. 332.
22 Ib. s. 418.
23 J. Lelewel, Polska, dzieje i rzeczy jej, t. XX, Poznań 1864, s. 90.
21 Tegoż, Całoroczne trudy Komitetu Narodowego Polskiego, Paryż 1831—1833, 

s. 131.
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pielgrzym ki, zażądają w tedy gościnności od ludzi Stanów Zjednoczo
nych” 25.

Odezwa Lelewela pozostawała bez odpowiedzi. Później przyszły nowe 
rozczarowania. Pod wpływem  opinii Józefa. Horodyskiego i życzliwego 
Polakom  A m erykanina Sam uela Howe’a Lelewel zrozumiał „że w ięk
szość em igrantów  to ludzie nie nadający  się do ciężkiej pracy fizycznej 
z powodu swego szlacheckiego pochodzenia i braku przygotowania, zawo
dowego. Zdawał też sobie sprawę z tego, że em igrowanie do Stanów 
Zjednoczonych doprowadzi do zaniku em igracji politycznej i stanie się 
ona w krótkim  czasie m igracją zarobkow ą” 26. U trzym ując żywe kores
pondencyjne kon tak ty  z Polonią am erykańską Lelewel obserwował fun 
kcjonowanie b ru talnych  praw  dynamicznie rozwijającego się kapitalizm u 
w  państw ie Franklina, Jeffersona, W ashingtona, k tóre burzyło jego ro
m antyczną w izję rew olucji am erykańsk ie j27.

Zbliżoną ewolucję poglądów na tem at St. Zjednoczonych A m eryki 
przeżył Adam Mickiewicz. Podobnie jak Byron widział on w St. Z jedno
czonych sym bol wolności i ludowładztwa, k raj, k tó ry  jest zaprzeczeniem 
wielkiego despotyzm u 28. Swą fascynację rew olucją am erykańską przed
staw ił Mickiewicz w proroctwach Anioła Rafała, występującego w utw o
rze  K artofla napisanym  w 1809 r .29. W myśl wspom nianego proroctw a 
St. Zjednoczone są potężnym  ogniskiem wolności, z którego pożar rew o
lucji przerzuca się na całą Europę. Przeznaczeniem  A m eryki jest stw o
rzenie zwycięskiej walki z „tyranam i starośw ieckim i”30.

W Księgach narodu polskiego i pielgrzym stw a polskiego Mickiewicz 
pow tarza opinię o „Ameryce — która stała się ziemią wolności, ziemią 
św iętą”. Przeciwstaw ia ją prześladowanej przez despotów Europie. Ideały 
am erykańskie — podkreśla Mickiewicz — są dla Polaka bliskie, „Polak 
powiada narodom: Tam  Ojczyzna, gdzie źle; bo gdzie ty lko w Europie 
jest ucisk Wolności i walka o nię, tam  jest walka o Ojczyznę, i za, tę  
w alkę bić się wszyscy pow inni” 31. Mickiewicz nazywał w Księgach St. 
Zjednoczone ziemią wolności pisząc: „I psuły się narody, tak, że spom ię
dzy nich znalazł się ty lko  jeden człowiek, obywatel żołnierz. Ten nam a
wiał, aby zaprzestano wojować dla Interesu, a raczej broniono Wolności 
bliźnich i pojechał sam  na wojnę do ziemi wolności do Am eryki. Czło
wiek ten  nazywa się L afayette” 32. Na m arginesie w arto  dodać, że Mic
kiewicz w większym stopniu niż Lelewel eksponuje heroistyczny w ątek 
procesu historycznego. Na pytanie co to jest historia w ścisłym  znaczeniu 
odpowiada. „Jest opowiadaniem  czynów ludzkich i w ypadków lub zdarzeń 
przyrodzonych, m ających wpływ na czyny ludzkie” 33.

K ontakt z Polonią am erykańską przede wszystkim  z Horodyskim  
pow oduje zamieszczanie przez Mickiewicza w Pielgrzym ie Polskim  na
stępującego dialogu:

25 Ib. s. 190.
26 F. Stasik, Polska emigracja polityczna w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

1831—1861, Warszawa 1973, s. 57.
27 Ob. J. Lelewel, Listy emigracyjne, t. IV (1849—1861), Wrocław 1959, s. 40, 63, 

188, 207, 209, 229, 346.
28 Ob. W. Weintraub, Mickiewiczowskie proroctwa o Ameryce i Jego angielskie 

paralele [w:] Księga pamiątkowa ku czci Konrada Górskiego, Toruń 1967.
29 A. Mickiewicz, Dzieła, t. 2, Warszawa 1945, Wyd. Narodowe, s. 255 n.
3» Weintraub, o.c. s. 223.
31 A. Mickiewicz, Dzieła. Pisma prozą, t. VI, cz. II, cyt. wyd. 1950, s. 51.
32 Ib. s. 14.
33 Ib., t. VII, S. 127.
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„A kolega skąd przybywa? — Zapytał Maciek obyw atela Żmudzina..
— Z Am eryki — odpowiedział telszewianin. — Zajrzałem  tam ; ale 

obywatele Am erykanie handlu ją tylko, a o wojnie za wolność ludów 
nie myślą, więc wróciłem do Europy; może dostanę kilka talarów , parę 
pistoletów, pójdę do k raju  bić się z M oskalami” 34. W „Trybunie Ludów ” 
w artyku le  z 14 IV 1849 Przestroga dem okratom  am erykańskim  M ickie
wicz wyśmiewa handlarskie m etody walki z reakcją  ty lko  za pomocą 
pieniędzy, kończąc stw ierdzeniem  „Radzimy Am erykanom , by fundu
szów, przeznaczonych na zakup głów m onarchicznych użyli na uzbroje
nie Polaków i Włochów będących ofiaram i m onarchizm u, i na dostar
czenie im środków, by się mogli dostać do wojsk generała Bema, generała 
Dembińskiego, legionu polskiego we W łoszech” 35.

Jak słusznie zauważył W iktor W eintraub, w twórczości Mickiewicza 
funkcjonuje zarówno m it A m eryki jako k ra ju  wolności -oraz jako mo
locha kapitalistycznego. Ten ostatni oddziaływał coraz silniej, k iedy 
daw ały znać o sobie rozczarowania wynikłe z chłodnego stosunku rządu 
i społeczeństwa am erykańskiego do rew olucji europejskich 1830, 
1848/49 r.36.

Znacznie intensyw niej od Mickiewicza załam anie starego m itu am e
rykańskiego ukształtowanego przez oświeceniową i rom antyczną recepcję 
rew olucji am erykańskiej przeżywał Cyprian Norwid. Żywił on, podobnie 
jak inni rom antycy, ku lt dla Am eryki jako k ra ju  dem okracji politycznej 
i społecznej, którego m isją jest rozpowszechnienie w świecie ideałów 
wolności. Norwid po trzy letn im  pobycie w Paryżu (1849— 1852) w yjechał 
do St. Zjednoczonych i zamieszkał w Nowym Jorku. Pracow ał m.in. przy  
organizowaniu W ystawy Światowej 1853 r. Starcie ideału dem okracji 
am erykańskiej z rzeczywistością zrodziło nowe rozczarowania. W liście 
do Michała Kleczkowskiego stw ierdził m.in. „wyjechać m usiałem , iż 
w taką popadłem melancholię, która mało m nie od obłąkanego od
różniała" 37.

N eutralne stanowisko rządu am erykańskiego wobec w ojny turecko- 
- rosyjskiej wielu polskich em igrantów traktow ało  jako zdradę ideałów 
rew olucji am erykańskiej. Norwid daleki był od takiego Skrajnego sądu. 
Uważał, że A m erykanie są wolni, k ieru ją się republikańskim i zasadami 
i mogą sobie pozwolić na politykę prorosyjską zgodną ze swym i in tere
sami państw ow ym i38.

Przejaw  kultu  dla rewolucji am erykańskiej dostrzegam y u Norwida 
w poemacie Rzecz o wolności słowa:

„Nie rodzimość to bowiem języka zrobiła 
W Ameryce parlament, ale Słowo — siła,
Tworząc świat cały nowy, jak niebieskie ciała 
Za dni pierwszych, gdy Twórczość byty wymawiała.
Nie język, prze-najczystszy genezą korzeni 
Washingtonowi orła dał i garść promieni,

34 A. Mickiewicz, Dzieła, t. VI, cz. II, Warszawa 1950, s. 131.
35 Ib., t. XII, s. 110.
36 Ob. W. Weintraub, Three Myths of America in Polish Romantic Literatur 

[w:] Studies in Polish Civilization, Ed. by Damian S. Wandycz, Columbia 1971, 
s. 280—95.

37 Cyt. za W. Weintraubem, Czy Ameryka była dla Norwida infernem, „Kultura”
1963, nr 4, s. 44.

38 Ib.
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Lecz ten, co ze wszech-figur i ze wszech-przymiotów,
Ze wszystkich łkań, ze wszystkich uciszeń i grzmotów 
Czyni ogromną aurę wolności sumienia:
Wysokość sfery-słowa, nie-wartość korzenia” 39.

Norwid po doświadczeniach osobistych podważył tradycy jny  m it St. 
Zjednoczonych ja,ko k raju  wolności. Tragiczna sytuacja M urzynów i s tra 
cenie ich przyw ódcy Johna Browna w strząsnęły Norwidem, k tóry  nie 
mógł zrozumieć, jak w kraju  wolności może dojść do egzekucji Browna. 
Jego hum anistyczna wrażliwość m oralna zajaśniała pełnym  blaskiem 
w  wierszu Do obywatela Johna Brown:

„Przez Oceanu ruchome płaszczyzny 
Pieśń Ci, jak mewę, posyłam o! Janie 
Ta lecieć długo będzie do ojczyzny 
Wolnych — bo wątpi już: czy ją zastanie!
Czy te, jak promień Twej zacnej siwizny,
Biała — na puste zleci rusztowanie:
By kata Twego syn rączką dziecinną 
Kamienie ciskał na mewę gościnną!

Więc, nim Kościuszki cień i Waszyngtona 
Zadrży — początek pieśni przyjm, o! Janie 
Bo pieśń nim dojrzy, człowiek nieraz skona,
A niźli skona pieśń, naród pierw wstanie” 49.

Norwid współczuł także Indianom. Źródła ich klęski widział w starciu 
trad y cyjno-plem iennej ku ltu ry  z b ru talną cyw ilizacją przemysłową. 
Zwracając uwagę na am erykańską zdolność do pracy, jej rozmach i w y
dajność krytykow ał jednocześnie zmaterializowanie, które pozbawia czło
wieka, radości swobodnej twórczości, jaką powinna być praca.

Mit A m eryki jako bezdusznego molocha kapitalistycznego, godzącego 
w ideały rew olucji am erykańskiej, będące bardziej projekcją ludzkich 
tęsknot niż rzeczywistością historyczną, przew ija się bardzo silnie w p u b 
licystycznej twórczości polskich em igrantów  w  St. Zjednoczonych w okre
sie m iędzypowstaniowym  1831— 1863. Ju lian  Fontana w swym  liście 
z 25 VI 1850 do Stanisław a Koźmiana pisał ,,Ten podły business, k tóry  
ich zrobił czym są, nie narodem , ale trzodą ludzi, nieznanego nigdzie 
indziej dobrobytu, to  prawda, ale nigdzie nie znanych gburskich, na j
paskudniejszych obyczajów, nigdzie nieznośniejszej niegrzecznośei, 
egoizmu i hipokryzji. Wolę Polskę w grobie, aniżeli gdyby miała powstać 
do bytu podobnego tutejszem u. Jest to gangrena, narodowa. Ich całe 
życie ogranicza się do jedzenia, picia i robienia pieniędzy [...] ich cel 
ostateczny, aby mieć kieszeń pełną, piękne domy, meble, konie i żony” 41.

W alery Salakowski w liście z 8 IX 1863 do gen. Józefa Wysockiego 
podkreślał ,,Tutaj życie jest nudne, zdaje się iż każden człowiek li ty lko  
dla pieniędzy żyje. Jest to przykry  widok dla Europejczyka., nie widząc 
w  ty m  kraju  bodźca nawet do myśli, tym  mniej czynów nad dolar. T rud
no wierzyć, że to ojczyzna W ashingtona [...]. N ajtrudniej jest dla w y
gnańców, którzy już ze znękanym  um ysłem  lądują i w ten wieczny 
taniec wokoło dolara wciągnięci zostaną” 42.

39 C. Norwid, Pisma wszystkie, t. 3, Poematy, Warszawa 1971, s. 603 n.
40 Tegoż, Pisma wszystkie, cyt. wyd. t. 1, Wiersze, s. 302.
41 Bibl. PAN. Oddział Kraków. Rkps. 2210, t. IV, k. 70—71.
42 Cyt. za Stasikiem, o.c.
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Emigranci, którzy potrafili wrosnąć w społeczeństwo am erykańskie 
i osiągnąć sukcesy zawodowo-m aterialne na ogół nie wypowiadali takich  
skrajnych sądów. Rzeźbiarz H enryk Dmochowski np. nie czuł się rozcza
rowany do k raju  rewolucji am erykańskiej. P isał o Am erykanach, że „są 
to ludzie rozumni, praktyczni, skrom ni, mało mówiący; dolary lubią 
i duszą w bankach, a niełatw o puszczają” 43.

Bardziej dojrzały sąd o rew olucji am erykańskiej i jej konsekw en
cjach posiadał Ju lian  Gordon, powstaniec, pisarz i podróżnik. W sw ym  
literackim  reportażu Podróż do Nowego O rleanu przedstaw ił swój pogląd 
na deklarację niepodległości z 1776 r. Gordon był krytycznym  obserw a
torem  życia amerykańskiego. W skazywał, że rew olucja am erykańska nie 
rozwiązała przede wszystkim  problem u m urzyńskiego i indiańskiego. 
Z' pogardą pisał o licytacji żywym towarem , o krw aw ych nadużyciach 
w walce z M urzynami. Był pod dużym  urokiem  k u ltu ry  m urzyńskiej 
i jej obyczajów. Gordon przypom niał bohaterskie k a rty  udziału M urzy
nów am erykańskich w wojnie secesyjnej. Pisząc o problem ie indiańskim  
w St. Zjednoczonych zaznaczył „Cywilizacja nowoczesna nie ma litości 
dla obcej rasy stojącej na, przeszkodzie do jej szybkiego postępu” 44. In
dianie dla Gordona to grupa etniczna o bogatej historycznej kulturze, 
ludzie mężni i gościnni. Z niechęcią przyjm ow ał Gordon także pragm a
tyzm  am erykański sprzeczny z jego rom antyczną tradycją  powstańczej 
Polski, stąd w zakończeniu cytowanego reportażu  czytam y m.in. „ani do 
klim atu miejscowego, ani do zwyczajów, obyczajów nie mogłem się przy
zwyczaić tęskniąc zawsze za starym  św iatem ” 45.

W tradycyjnej konwencji rom antycznej historiografii, skrępow anej 
ograniczeniami carskiej cenzury tra k tu je  o rewolucji, am erykańskiej 
Encyklopedia Powszechna O rgelbranda z 1866 r. W haśle o St. Zjednoczo
nych A m eryki wyeksponowano stopniowe narastan ie  buntu  am erykań
skich kolonii przeciw dominacji angielskiej, rolę pomocy francuskiej 
dla powstańców oraz udział w pow staniu Kościuszki, Pułaskiego i in
nych Polaków 46.

Setna rocznica opublikowania deklaracji o niepodległości St. Zjedno
czonych oficjalnie obchodzona była przede wszystkim  wśród politycznych 
em igrantów polskich. W Paryżu powołano specjalny kom itet obchodu 
wspomnianej rocznicy z udziałem  m.in. ks. W ładysława Czartoryskiego 
i hr. Jana Kantego Działyńskiego. Do współpracy K om itet zaprosił Nor
wida, k tó ry  skwitował zaproszenie szyderstw em . Obok uroczystej aka
demii K om itet spowodował wybicie m edalu z podobizną Kościuszki i Wa
shingtona 47.

W Krakowie, gdzie także, podobnie jak  w innych ośrodkach Galicji, 
obchodzono uroczyście setną rocznicę niepodległości St. Zjednoczonych, 
Stefan Buszczyński wydał pracę A m eryka i Europa, poświęcając ją pa
mięci Pułaskiego, Kościuszki i Niemcewicza 48. Część pierwszą wspom
nianej pracy poświęcił autor przedstaw ieniu historii am erykańskiej rewo
lucji w duchu jaw nej hagiografii.

43 Ib. s. 191.
44 J. Gordon, Podróż do Nowego Orleanu, Lipsk 1867, s. 150.
45 Ib. s. 201.
40 Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda, ·t. 28. Warszawa 1866, s. 632—40,
47 Weintraub, Czy Ameryka była dla Norwida infernem, s. 57.
48 Studium historyczne i finansowe z krytycznym na sprawy społeczne poglądem, 

Kraków 1876.
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„Zdobądźmy się na odwagę — pisze we wstępie — i powiedzmy so
bie, że m y Europejczycy w porównaniu z mieszkańcami Północnej Ame
ryki jesteśm y nędznym i niewolnikami, żeśmy barbarzyńcę. Miejmy tyle 
odwagi. Zrzućm y z siebie zarozumiałość i pychę! To będzie nasz pierwszy 
krok do prawdziwego postępu” 49. Rewolucji am erykańskiej i jej dziełu 
Buszezyński przeciwstawia chronicznie chorą Europę. Jego zdaniem, am e
rykańska deklaracja niepodległościowa „otw orzyła nową erę dla ludz
kości”. Wolnościowe idee am erykańskie w Polsce wyprzedziła Konfede
racja  Barska. „Tymczasem w Am eryce wolność znalazła najgodniejszego 
przedstaw iciela w osobie W ashingtona. Młode ludy w zrastały w siłę i na 
nowej ziemi nowa wznosiła się potęga. Je j przeznaczeniem  było prze
chować wolność w  nieskażonej czystości i niedołężnej Europie dać z sie
bie p rzykład” 50.

M iędzynarodowe skutki rew olucji am erykańskiej widzi Buszczyński 
w pow staniu Rzeczypospolitej H aiti oraz w sukcesach ruchu narodowo
wyzwoleńczego w Ameryce Łacińskiej. W śród przyczyn rew olucji am ery
kańskiej na czoło Buszczyński wysuw a czynniki ideowo-psychologiezne: 
miłość nieograniczonej wolności, w zajem ną ufność, braterstw o. Olbrzy
mią ro lę w kształtow aniu nastrojów  rew olucyjnych — zdaniem  jego —  
odgryw ała prasa, uchwały kongresu W irginii, powołanie przez zgroma
dzenie M assachusetts 12 tys. ludzi gotowych do m arszu w każdej chwili 
(tzw. m inutnicy) oraz uchwały kongresu w Filadelfii (deklaracja praw  
z 1774 r.). Po bitw ie na polach Concord i Lexington zgodnie z uchwałam i 
kongresu z 10 V 1775 cały naród gotował się do w ojny z w yjątkiem  
partii lojalistów. „Jak  zwykle w  takich przew rotach — pisze Buszczyń- 
ski — um ysły zaćmione długim  niew olnictw em  i przejęte duchem despo
tyzm u, błędnym  lub nikczemnym  rozumowaniem, w mowach i pismach 
sta ra ły  się zwrócić obywateli z drogi ich powinności. Anglicy zakładali 
dum ę sw oją na, ujarzm ieniu nieszczęśliwych, uważali za honor stłum ić 
pow stający naród. Bezprawie, jakiego dopuszczali się względem A m ery
kanów, nazyw ali swoim prawem, wzbogacenie się Anglii szczęściem dla 
kolonii, jej potęgę bezpieczeństwem wspólnym ” 51.

Wiele uwagi poświęca Buszczyński politycznem u znaczeniu twórczo
ści Thom asa Paine’a, któy w 1776 r. wydał głośną broszurę pod ty tu łem  
Common sense.

Ideowy sens obchodu setnej rocznicy rew olucji am erykańskiej 
przedstaw ił Buszezyński w następującej konkluzji. „Dobiega wiek od 
owej wielkiej chwili, w której Nowy Świat dał hasło wolności wszystkim 
narodom  i pierwszy sw e więzy skruszył na zawsze. My dotąd jęczymy 
w niewoli. Będziemy bez zarum ienienia patrzeć w oczy braciom  naszym 
zza morza? Będziemyż dalej dźwigać azjatyckie jarzm o ubrane w bły
skotki hańbiącej nas dyplomacji? Będziemyż zawsze śmieciem, na które 
pogardliw ie plują uczniowie Talleyrandów, M etternichów, Nesselrodów, 
Palm erstonów ? Nie dajm y bezkarnie deptać po sobie, okażmy Ameryce, 
żeśm y godni krwi, którą za siebie, za nas i potomków naszych przele
w ała” 52. Tragedia Indian nie interesow ała Buszczyńskiego. Niewolnictwo 
M urzynów natom iast trak tow ał jako przeszczep europejski sprzeczny 
z duchem  konstytucji am erykańskiej. W ewnętrzne uw arstw ienie spo
łeczne Am erykanów  i konflikty społeczne, które znajdow ały m.in. w y

49 Ib. s. 12.
50 Ib. s. 34.
51 Ib. s. 145.
52 Ib. s. 157.
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raz w buntach żołnierzy pozbawionych należytego zaopatrzenia., także 
n ie interesow ały Buszczyńskiego.

Rewolucja am erykańska i jej insty tucje — zdaniem Buszczyńskiego
— są dla Europy przeżywającej kryzys polityczny i społeczny jedynym  
środkiem  ratunku  przed socjalizmem, stąd  Europejczycy pow inni starać 
się adaptować wspom niane insty tucje dla swych potrzeb. „Europa (z m a
łym i w yjątkam i) — pisze — przedstaw ia obraz przerażający. Duch 
ujarzm iony — zbiorowy um ysł obłąkany — cielsko rozpasane na wszel
kiego rodzaju nam iętności — despotyzm  rządzących, ciemnota powszech
na — chęć użycia u wszystkich — dwie najsilniejsze potęgi: banki i dzien
nikarstw o w rękach chciwych, przedajnych kosmopolitów — opinia, p u 
bliczna w ręku faryzeuszów — fanatyzm  — upór — zarozumiałość. 
Osiem milionów uzbrojonych m orderców — motłoch gotowy na wszel
kie zbrodnie — sto m iliardów  długu — wreszcie gnuśna obojętność — 
niewolnicze poddanie się obcemu status quo — to jest dzisiejsza Europa! 
Socjalizm może jej zadać ostatni cios, Z duchowego obłędu, z zepsucia 
i upodlenia wyprowadzi ludzkość ty lko  prawdziwa rozum na wolność 
oparta na praw ach narodów ” 53.

Od tej nacjonalistycznej w ersji m itu  amerykańskiego, w skra jnej po
staci w yraźnie skierowanego przeciw ruchowi socjalistycznem u Europy 
zachodniej, odbiega lite ra tu ra  i publicystyka historyczna polskiego po
zytywizm u o bardziej am biw alentnym  stosunku do St. Zjednoczonych. 
L iteratu ra  ta  głosi postulat oczyszczenia „wiedzy pozytyw nej” z wszel
kiej m etaforyki, m etody poznania naukowego opartego na zasadach em - 
piryzm u, odrzuca wartość poznawczą wypowiedzi oceniających, w zoruje 
się na metodach nowożytnego przyrodoznawstw a. Na czoło ruchu pozy
tywistycznego w ysunęło się środowisko warszaw skie a zwłaszcza w y
chowankowie Szkoły Głównej: A. Świętochowski, B. Prus, P. Chm ielow
ski, J. Ochorowicz, K. K raushar, W. Smoleński. Głosili oni odwrót od 
rom antyzm u w  imię postępu społecznego, zwalczali społeczno-ekono
miczne zacofanie k raju , występow ali z hasłem  „pracy u podstaw ” (tj. 
nad ludem  i dla ludu), niesienia pomocy klasom upośledzonym, postulo
wali dem okratyzację stosunków  społecznych, świecki światopogląd, 
em ancypację kobiet, rów noupraw nienie Żydów.

W latach osiemdziesiątych dynam izm  warszawskiego pozytywizm u 
zaczął słabnąć, akcenty k ry tyk i społecznej były coraz rzadsze. Rozwija
jący się socjalistyczny ruch  robotniczy stw arzał nową wizję postępu spo
łecznego, podkreślając ograniczoność pozytyw istycznych rozwiązań. Hi
storiografia doby pozytyw istycznej rozwijała, się w obrębie tzw. szkół 
historycznych: krakow skiej, lwowskiej, w arszaw skiej. Szkoła krakow ska 
przeciw staw iając się ruchom  wolnościowo-liberalnym  i dem okratycznej 
tradycji polskiego rom antyzm u nie interesow ała się problem atyką re 
wolucji am erykańskiej.

Skromne zainteresow anie przejaw iała tą  tem atyką także szkoła lwow
ska, w przeciw ieństw ie do szkoły warszaw skiej, k tó ra  główne zaintereso
wania skupiała wokół XVIII w., (T. Korzon, W. Smoleński) zwracając 
uwagę na historię gospodarczą i k u ltu ry  oraz m iędzynarodową sytuację 
Polski epoki Oświecenia. Setna rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej 
przypadająca w  r. 1894 stała się przyczyną ożywienia zainteresowań po
stacią Tadeusza Kościuszki a wraz z nią problem atyką rew olucji am ery
kańskiej i jej m iędzynarodowego znaczenia.

53 Ib. s. 330.
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Setna rocznica rew olucji am erykańskiej była, w K rólestw ie Polskim  
przemilczana ze względów cenzuralnych. Prasa w arszaw ska nie infor
mowała o niej. Mimo rozgoryczenia wynikającego z biernego i obojęt
nego stosunku am erykańskiej opinii publicznej do pow stania stycznio
w ego54 powstawały nowe źródła zainteresowań am erykanistycznych 
związane z coraz intensyw niejszą em igracją zarobkową. W arto zaznaczyć, 
że Kom itetowi Centralnem u Polskiem u udało się zebrać w całych St. 
Zjednoczonych jedynie 16 tys. dolarów, k tóre składały się w 80%  z ofiar 
złożonych przez em igrantów  polskich i innych narodowości. Rząd am e
rykański odrzucił propozycję cesarza Francji wspólnej in terw encji 
w spraw ie polskiej. W instrukcji sekretarza S tanu Williama. H. Sewarda 
do W illiama Daytona w Paryżu  z 11 V 1863 znajdujem y ,,uzasadnienie” 
historyczne polityki indyferentyzm u w spraw ie polskiej powołujące się 
na au to ry tet ojca narodu, Washingtona,, k tóry  ze względu na interesy 
państw owe St. Zjednoczonych oraz charakter i zwyczaje różnych grup 
etnicznych społeczeństwa am erykańskiego postulował rezygnację z ja
kichkolwiek zagranicznych przym ierzy i in te rw e n c ji55.

W tej atm osferze rozgoryczenia a także żywych polemik publicy
stycznych inspirowanych przez warszawskich pozytywistów w yjechał do 
St. Zjednoczonych H enryk Sienkiewicz, k tó ry  w latach 1876—78 w Li
stach z podróży do A m ery k i50 dał obszerną relację o życiu am erykań
skim, o tragedii Indian 57 i M urzynów oraz osadnictwie polskim w S ta
nach. Sienkiewiczowska w izja rew olucji am erykańskiej jest w ielostronna, 
pełna blasków i cieni. Zdaniem  Sienkiewicza, poczucie więzi narodowej, 
k tórem u początek dała rew olucja am erykańska, było w 1876 r. w St. 
Zjednoczonych nadal w stadium  zalążkowym. „A m erykanie [...] uważają 
się przy tym  za najpierw szy naród na świecie, tym czasem  większa część 
w ykształconych przybyszów skłonna jest raczej tw ierdzić, że w S ta
nach Zjednoczonych istnieje państwo, ale nie ma narodu w ścisłym 
europejskim  tego słowa znaczeniu. W edług powyższej opinii jest to  
wielki zbiór ludzi wszelkich narodowości handlujących, sprzedających, 
pracujących na roli lub w przem yśle, urządzonych w wielką spółkę, zor
ganizowanych w pewien kształt państw ow y pod takim i a takim i p ra
wami, a,le pozbawionych wszelkich cech, jakim i zwykle odznacza się każ
dy  jednolity  naród '’ 58.

Ruchy m igracyjne X V III—XIX w. w ytw orzyły — zdaniem  Sien
kiewicza — specyficzne cechy obyczajowości am erykańskiej. Do nich na
leży m.in. wysoka pozycja kobiety w rodzinie. „Szacunek jakim  tu oto
czona jest kobieta, łatwo w yjaśnia się tym, że mówiąc wciąż językiem  
handlow ym  — popyt tu  na płeć piękną daleko jest większy od podaży. 
Kobiet w ogóle w  Am eryce jest mało, w nowo zaludniających się zaś 
okolicach tak mało, że zaledwie jedna na dwudziestu lub trzydziestu 
mężczyzn przypada” 59

Religijność am erykańska — według pisarza — nie m iała głębszych 
filozoficznych korzeni, więcej w niej ru ty n y  i mechanicznego przyzw y
czajenia niż prawdziwego uczucia. Zasługą rew olucji am erykańskiej jest 
ukształtow anie w St. Zjednoczonych nie tylko dem okracji państw owej,

54 Ob. Stasik, o.c., s. 270-3.
55 Ib. s. 311.
56 Ob. H. Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki, t . I-II, Warszawa 1950.
57 Ob. tegoż, Sachem, Warszawa 1889.
58 Sienkiewicz, Listy t. I, s. 95 n.
59 Ib. s. 105.
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ale obyczajowej. Opiera się ona na poszanowaniu wszystkich form  pracy  
społeczno-użytecznej.

W ielkim  cieniem na rew olucję am erykańską kładzie się — według 
Sienkiewicza — tragiczna zagłada Indian am erykańskich. „Rasa ta dziel
na, choć dzika, ginie nieubłaganie na całej (przestrzeni Stanów. Z cywili
zacją, k tóra zresztą pod najgorszą postacią im  się przedstaw ia, pogodzić 
się nie um ieją, i nie mogą, więc cywilizacja ta ściera ich z powierzchni 
ziemi również nieubłaganie, jak b ru ta ln ie” 60.

Ogólna ocena bilansu rew olucji am erykańskiej u Sienkiewicza jest 
pozytywna, i optym istyczna. „W edług m nie — pisze — A m eryka ze swy
m i insty tucjam i i obyczajam i jest to  k raj niezm iernie pouczający. Bądź 
co bądź zostało tu  rozwiązane jedno ogromne zadanie socjalne. Oto 
czterdzieści milionów ludzi z rozm aitych, często nieprzyjaznych sobie 
w  Europie narodowości żyje tu  prawnie, zgodnie, swobodnie. Ponieważ 
każda rzecz na świecie ma, swoje złe i dobre strony, być może więc, że 
i owa swoboda, ma swoje plam y słoneczne. Ale też słońce mimo plam  nie 
p rzestaje  być słońcem dającym  ciepło i życie” 61.

W rok po pierwszej publikacji Listów z podróży do Am eryki w d ru 
karn i krakowskiego „Czasu” ukazały się listy  Jeffersona do Kościuszki 
opracowane przez Franciszka Paszkow skiego62.

Pow ażny wkład do dorobku polskiej historiografii w  zakresie analizy 
naukow ej dziejów rew olucji am erykańskiej wniósł czołowy przedstaw i
ciel warszawskiego pozytywizmu Tadeusz Korzon. W 1894 r. opierając 
się na  zbiorach Muzeum Narodowego w Rapersw ilu opracował on obszer
ną biografię Kościuszki, w której znaczny fragm ent poświęcił rew olucji 
am erykańskiej 63. Rewolucyjna Am eryka była dla Kościuszki — zdaniem 
Korzona — nowym światem  pojęć, zasad ustro ju  społecznego i bujnego 
życia ideowo-politycznego. Źródła, rew olucji upatryw ał Korzon w de- 
m okratyzm ie ruchu osadniczego, pozbawionego arystokratyczno-feudal- 
nych kompleksów europejskich. K onflikt z koroną bry ty jską został za- 
ihamowany w okresie wojny z Francją. Po podpisaniu pokoju paryskiego 
w  1763 r. był on nieuchronny w  związku z próbą przerzucenia na osad
ników  kolonii am erykańskich kosztów tej wojny. Korzon za literatu rą  
anglosaską i francuską podkreślał rolę b itw y pod Lexington z 19 IV 1775 
i  uchw ały kongresu kontynentalnego z 26 V tegoż roku w podjęciu dzia
łań  w ojennych przeciw koronie. Kościuszko przyjechał do walczącej 
A m eryki nie jako najem nik, ale kierow any pobudkam i ideowymi. Wielki 
w pływ  w yw arła na, niego deklaracja S tanu W irginia oraz deklaracja nie
podległości zredagowana przez Jeffersona.

Korzon bardzo wysoko oceniał wkład Kościuszki do zwycięstwa arm ii 
am erykańskiej. Widział on także słabości rew olucji: nikły stopień orga
nizacji m ilicji stanowej, konflik ty  W ashingtona z kongresem  i różnorod
ny charakter grup społecznych, biorących w niej udział. M iędzynarodo
we oddziaływanie rewolucji am erykańskiej polegało — zdaniem Ko
rzona — na popularyzacji zasad nowoczesnego republikanlzm u, propa
gowaniu ideałów demokracji politycznej (co praw da nie obejm ujących 
M urzynów i Indian), oraz tolerancji religijnej i obyczajowej.

60 Ib. s. 135.
61 Ib. t. II, s. 236 n.
62 Listy Jeffersona prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do 

Tadeusza Kościuszki, Kraków 1879.
63 T. Korzon, Tadeusz Kościuszko, Biografia z dokumentów wysnuta, Kraków 

1894, s. 170—5.
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„Rewolucja am erykańska — przypom ina Korzon sąd o niej Kościusz
ki — daje przykład wojowania bez pieniędzy, skoro tylko rząd ma sta
ranność o opatrzenie w odzież, obuwie żołnierza” 64. Do tem atyki rewo
lucji am erykańskiej wrócił Korzon w tomie II H istorii nowożytnej w y
danej w 1903 r. w K rakow ie65.

W tom ie tym  autor zwrócił uwagę na, życie osadników am erykańskich, 
ich dużą autonom ię, wyrobiony system  samoobrony, energię, dzielność 
i  znaczne zainteresow anie oświatą. Idea jedności kolonii am erykańskich 
wyprzedziła am erykańską rewolucję. Sform ułował ją genialny samouk 
Franklin. Korzon w  cytowanej pracy zw racał szczególną uwagę na go
spodarcze aspekty rewolucji am erykańskiej. Podkreślał, że korona h a 
mowała sw obodny rozwój rzemiosła am erykańskiego i am erykańskiego 
eksportu. Plastycznie opisywał sukcesy i niepowodzenia arm ii W ashing
tona oraz genezę trak ta tu  paryskiego z 1783 r. Rosnąca w  wojnie o nie
podległość rola arm ii rodziła prom onarchiczne tendencje sprzeczne 
z duchem jeffersonowskiej deklaracji. Wiele miejsca poświęcił Korzon 
na opis sporu  między republikanam i a federalistam i (zwolennikami zjed
noczenia Stanów). Rewolucja am erykańska nie podkopała potęgi W. B ry
tanii, k tóra przeżywając wielki przew rót techniczny zdynamizowała 
swój handel. Eksport angielski wzrósł z 3,7 mln funtów w 1784 r. do· 
12 mln funtów  na  początku XIX w. 66. Problem  m urzyński, indiański oraz 
postawa proangielskich lojalistów nie interesow ały Korzona.

Do tem atu  udziału Kościuszki w rew olucji am erykańskiej Korzon 
w racał wielokrotnie. W napisanym  w atm osferze rew olucyjnej W arszawy 
w 1905 r. haśle dla W ielkiej Encyklopedii Powszechnej Ilustrow anej 
stw ierdził m.in. „Kościuszko był pierwszym  [polskim] przybyszem, był 
dla nas Kolum bem  odkryw ającym  Am erykę, w prawdzie n ie  jako ląd 
nowy, lecz jako nowy świat pojęć i zasad życia społecznego [...]. Z jed
noczone S tany  przypom inały mu urzędową form ułę uniwersałów polskich 
«we wszystkich państw ach Rzeczypospolitej». Z głową tedy uzdrowioną 
od zabobonów szlachty polskiej, z sercem mężnym, do bohaterstw a w dro- 
czonym, wszedł Kościuszko w Nowym Jorku  na okręt w lipcu 1784 r. 
popłynął do Francji, a stam tąd dostał się w swoje rodzinne strony” 67.

O tym, jak rew olucyjna atm osfera W arszawy sprzyjała wzrostowi 
zainteresow ań rew olucją am erykańską świadczy także sposób jej in te r
pretacji w Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda. W haśle o St. Z jed
noczonych (t. XIV) poddano krytyce kolonialną politykę W. B rytanii pro
wadzoną od 1719 r.: kontrolę m anufaktur, nakaz zakupów towarów an
gielskich, monopol floty angielskiej w obsłudze im portu towarów euro
pejskich. W. B rytania prowadziła okru tne w ojny z Indianam i, których 
koszt stara ła  się przerzucić na osadników am erykańskich. Po zrelacjo
now aniu bezpośrednich powodów, k tóre doprowadziły do w ojny o n ie
podległość Stanów, podkreśla się we wspom nianym  haśle znaczenie po
mocy zew nętrznej dla rewolucji am erykańskiej. Idzie o bezpośrednią po
moc Francji i Hiszpanii oraz życzliwą neutralność Holandii, Szwecji, 
Danii i Rosji. Rewolucja zapewniła Am eryce Północnej niepodległość, 
złam ała przewagę Anglii na morzu, a w narodach europejskich rozbu

84 Ib. s. 174.
65 T. Korzon, Historia nowożytna, t. II — Od 1649 do 1788 r., Kraków 1903.
66 Ib. s. 139.
67 Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, t. XXXVIIII, z. 305a, Warsza
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dziła ideę wolności i równości. W walkach poległo 70 tys. osób, a w y
datki w ojenne wyniosły 135 min dolarów.

Znane swoje oceny rewolucji am erykańskiej powtórzył Korzon w bro
szurze Kim i czem był Kościuszko 68 oraz w zagajeniu akadem ii zorga
nizowanej w W arszawie przez K om itet Kościuszkowski w stulecie śm ierci 
Kościuszki w październiku 1917 r.69. Uroczystości Kościuszkowskie 1917 r. 
organizowano z m yślą o wdzięczności dla St. Zjednoczonych, których p re 
zydent Woodrow Wilson, deklarował poparcie dla idei niepodległości Pol
ski. W takiej atm osferze przypom nienie w kładu Polaków do rew olucji 
am erykańskiej miało w yraźny polityczny i ideologiczny kontekst, sp rzy
jający hagiograficznym  ujęciom am erykańskiej w ojny o niepodległość. 
,,S tany Zjednoczone Am eryki Północnej — mówił na wspom nianej aka
demii Korzon — nie upatryw ały  celu ani pobudki w  podboju ziemi, 
w zdobywaniu złota lub srebra po starośw iecku. Spierały  się wyłącznie
o  prawo niepłacenia podatków nakładanych bez własnego przyzwolenia 
obyw ateli” 70. Korzon wielokrotnie w swym  przem ówieniu podkreślał 
idealizm przywódców i żołnierzy am erykańskiej rew olucji owianej du
chem zasad hum anizm u epoki Oświecenia. „Kościuszko — podkreśli Ko
rzon — odczuwał wadę niewolnictwa m urzyńskiego, ciążącą na konsty
tu cji Stanów Zjednoczonych i podawał przyjacielow i swem u [Jefferso
nowi] uwielbianem u prawodawcy popraw kę swoją w najdelikatniejszej 
form ie zapisu osobistego. Kw estia m urzyńska stała się wkrótce plagą, 
gdy wzrosła upraw a bawełny przy zwiększającym  się bogactwie p lanta
torów ” 71. Aktualność idei rew olucji am erykańskiej widział Korzon 
w tym, że bez wprowadzenia ich w życie w całej Europie nie wygasną 
źródła światowego konfliktu trw ającego od 1914 r.

Zwolennicy orientacji profrancuskiej, skupieni przede wszystkim w se
m inarium  Szymona Askenazego na Uniwersytecie Lwowskim, podjęli 
polemikę z Korzonem, z jego in terp re tac ją  rew olucji am erykańskiej 
i  udziału Kościuszki w am erykańskiej wojnie o niepodległość. Ostro za
atakow ał Korzona w 1912 r. uczeń Askenazego A leksander Skułkowski, 
k tó ry  m.in. zakwestionował ideowe przesłanki udziału Kościuszki w re
wolucji am ery k ań sk ie j72.

Askenazy w 1913 r. zorganizował obchód setnej rocznicy śmierci księ
cia Józefa Poniatowskiego. Była to swoista polemika z korzonowskimi 
tezami. W odpowiedzi na ten fakt ukazało się sporo drobnych przyczyn
ków poświęconych udziałowi Kościuszki i Pułaskiego w rewolucji am e
rykańskiej pióra, Jana Szopińskiego, Franciszka K oniecznego73, Tadeusza 
Korzona 74 i W acława Sobieskiego 75.

68 Warszawa 1907.
09 [T. Korzon], T. Kościuszko. Zagajenie akademii kościuszkowskiej 15 X 1917, 

Warszawa 1917.
70 Ib. s. 5.
71 Ib. s. 10.
72 Ob. W. Sobieski, Zagadnienie Kościuszkowskie (Obchody a prawda dziejowa) 

[w:] Pamiętnik IV Zjazdu Historyków Polskch w Poznaniu. Referaty t. I, Lwów 
1925, s. 6.

73 Ob. J. Szopiński, Udział Kościuszki i Pułaskiego w rewolucji amerykańskiej 
[w:] Przegląd polsko-amerykański, Poznań 1912—1913; F. Konieczny, Tadeusz Ko
ściuszko, Życie, Czyny, Duch, Poznań 1917.

74 Ob. T. Korzon, Vademecum Kościuszkowskie, „Kwart. Hist.” XXXI Lwów
1917, s. 387—9.

75 Ob. W. Sobieski, Idee przewodnie Kościuszki, Kronika Uniwersytetu Jagiel
lońskiego 1916—1917, Kraków 1918.

http://rcin.org.pl



Rewolucja amerykańska w myśli polskiej 85

Najpoważniejsze jednak znaczenie dla erudycyjnego pogłębienia te 
m atu m iały studia w archiwach am erykańskich przeprowadzone przez 
W ładysława Kozłowskiego w latach 1892— 1896. W spomniany historyk 
przetłum aczył z języka francuskiego dzieło A. Tocqueville’a Dawny 
ustrój a rewolucja, w którym  czytam y m.in. ,,Żaden A m erykanin nie 
wątpi, że religia sprzyja trwałości praw  i porządku społecznego. Nie ma 
jednak k raju  na świecie, w którym  najśm ielsze nauki polityczne filo
zofii XVII w. były zastosowane tak  szeroko, jak w Ameryce, tylko dok try 
ny przeciwne religii nie znajdują tam  powodzenia wbrew bezgranicznej 
wolności p rasy” 76.

W 1911 r. Kozłowski opublikował bardzo interesujące studium  O stat
nie lata am erykańskiej służby Kościuszki (1781— 1784). Autor pokazał 
w nim przyczyny rew olucji am erykańskiej, zrelacjonował przebieg w oj
ny  o niepodległość, koncentrując się na opisie działań w ojennych na 
obszarze stanów  południowych. Podkreślał, że przeniesienie działań do 
tych stanów  łączyło się ze staw ką Anglików na pomoc torysów  am ery
kańskich i Indian. Kozłowski eksponował rolę działań partyzanckich 
w w alkach o niepodległość St. Zjednoczonych. Szczególną estym ą obda
rzał „ludzi z głębi lasów” dowodzonych przez Clarka. Przeciw staw ił się 
w ystępującem u w historiografii am erykańskiej kultow i W ashingtona. 
„W ashington — pisał — nie był jeszcze ideałem  bezcielesnym [idzie
o  jego spór z gen. Gatesem i Gretnem ], piękną postacią historyczną 
uświęconą post factum  przez bieg wypadków, lecz człowiekiem z krw i 
i  kości, którego błędy — a, nie brakło ich w jego długim  zawodzie — 
ciążyły na spraw ie ogólnej, jak błędy każdego innego, lecz w tym  więk
szej proporcji, im rozleglejsze posiadał dowództwo i w pływ y” 77.

Po w nikliw ym  przedstaw ieniu wzajem nych stosunków pomiędzy gen. 
Gatesem  a Kościuszką i udziału Kościuszki w działaniach gen. Greena 
Kozłowski podkreślał, że przyszły wódz insurekcji nie chciał się anga
żować w spory am erykańskich dowódców. Dostrzegał on wiele negatyw 
nych zjawisk. Egoistyczny interes plantatorów  i kupców ograniczał św iad
czenia na rzecz arm ii W ashingtona, co rodziło nastro je niezadowolenia 
i  buntu. Sukces republikanizm u am erykańskiego został u trw alony dzię
ki popraw kom  do konstytucji Jeffersona i rew olucji francuskiej. Praca 
Kozłowskiego została spopularyzowana, przez Polonię A m erykańską do
piero w 1942 r . 78.

O ryginalną in terpretację  udziału Tadeusza Kościuszki w rew olucji 
am erykańskiej dał Szymon Askenazy w odczycie wygłoszonym na aka
demii Kościuszkowskiej zorganizowanej w październiku 1917 r. przez 
Polonię londyńską. Askenazy przeciwstawił się łączeniu konfederacji 
barskiej z wojną o niepodległość Stanów. K onfederacja m iała bowiem 
ch arak te r konserw atyw ny „godzący bardziej w króla niż w  Rosję” . 
S tąd  nie było miejsca w K onfederacji dla Kościuszki, k tó ry  reprezen
tow ał nowocześniejszy typ  patriotyzm u polskiego aniżeli patriotyzm  P u 
łaskiego. „W yodrębniała go samorzutność jego służby, a zwłaszcza, wyż
szy ton duszy, na surow ą modłę nowych czasów i Nowego Św iata . 
Rodzaj jego cnoty dobrze z pierw otnym  kolonialnym  godził się pury- 
taństw em ” 79.

76 A. de Tocqueville, Dawne ustroje a rewolucja, Warszawa 1907, s.
77 W. Kozłowski, Ostatnie lata amerykańskiej służby Kościuszki (1781—1784), 

„Przegl. Hist .” XIII, Warszawa 1911, s. 75.
78 Ob. L. M. Kozłowski, Washington and Kościuszko, Chicago 1942.
79 Sz. Askenazy, Tadeusz Kościuszko, Warszawa 1917, s. 10.
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Askenazy, podobnie jak Kozłowski, podkreśla dystans Kościuszki wo
bec personalno-prestiżow ych konfliktów  generałów  am erykańskich. Na
tom iast „Kościuszko, opuszczając Am erykę w 1784 r., obok pewnych po
jęć polityczno-wojskowych m niej w starym  świecie skutecznych, za
brał skarb  doświadczenia, hartu , powagi, w jego osobie bezcenny dla 
Polsk i” 80.

W 1893 r. przebyw ał w St. Zjednoczonych, w związku ze światow ą 
w ystaw ą w Chicago i zjazdem  etnologów, w ybitny  m arksista polski L ud
w ik Krzywicki. Spojrzał on na rew olucję am erykańską i jej dzieło po 
nowemu. W odróżnieniu od dotychczasowych ujęć polskich historyków  
zwrócił uwagę na klasow o-burżuazyjny charak ter rew olucji am erykań
skiej. Wskazał, że kategorii zysku kapitalistycznego podporządkowana 
jest realizacja wielu szczytnych haseł wolnościowych Jeffersona. 
W ostrydh i nam iętnych reportażach przedstaw ił on tragedię Indian, Mu
rzynów  i wielu em igrantów  eu rope jsk ich81. Szczególną uwagę zwrócił 
na konsekw encje rew olucji am erykańskiej dla dynamicznie rozwijającego 
się rolnictw a, szczególnie dla procesu jego uprzem ysłow ienia82.

„A m erykańska .Inspekcja Pracy — pisze K onstanty  Krzeczkowski —· 
korzystając z jego [Krzywickiego] pobytu zwróciła się do niego z prośbą
o  wygłoszenie odczytów dla robotników Polaków -im igrantów  — o związ
kach zawodowych, o konieczności organizowania się itp. Inspekcji w te j 
nieoficjalnej prośbie szło o to, że robotnicy polscy przybyw ający do 
A m eryki nie zorganizowani dają się łatw o wyzyskiwać, obniżają zarobki
i  stopę życiową w arstw y  robotniczej rdzennej. Krzywicki wykonał to  
zadanie jak najściślej, pomimo że groziło mu, w razie dojścia wiadomo
ści do władz rosyjskich, dużym i represjam i. Nie zwracał na to uwagi. 
Całe przecież życie jego ówczesne było pełne takich niebezpieczeństw” 83.

Popularny zarys dziejów rew olucji am erykańskiej, z inspiracji socja
listów  Krakowa, przedstaw ił W ładysław Gumplewicz korzystając z p ra 
cy Ju styna  W insora N arrative and critical History of America i cytow a
nych studiów Korzona o K ościuszce84.

W LATACH DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

Zainteresowania problem atyką rew olucji am erykańskiej, jak w ogóle 
zagadnieniam i polityki zagranicznej i w ew nętrznej St. Zjednoczonych, 
poważnie wzrosły po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 r. 
W opinii publicznej istn iało  wówczas głębokie przekonanie o decydującej 
roli Stanów w pokonaniu państw  centralnych  i o sym patiach prezydenta 
W ilsona dla niepodległościowo-republikańskich aspiracji polskich. Zain
teresow anie to wzm agały ożywione kon tak ty  z kilkum ilionową Polonią 
A m erykańską, k tóra w latach I w ojny światow ej przeżyła okres ożywio
nej działalności politycznej zm ierzającej do odbudowy niepodległego 
państw a polskiego. Rewolucja am erykańska i konstytucja am erykańska 
s ta ły  się naczelnym  tem atem  ze względu na swoiste potrzeby ruchów

80 Ib. s. 11.
81 Ob. L. Krzywicki, Za Atlantykiem, Warszawa 1895.
82 Ob. tegoż, Kwestia rolna, Warszawa 1903.
83 K. Krzeczkowski, Zarys życia i pracy Ludwika Krzywickiego [w:] Ludwik 

Krzywicki. Praca zbiorowa poświęcona jego życia i twórczości, Warszawa 1938, 
s. LIX.

84 W. Gumplewicz, Dzieje założenia Stanów Zjednoczonych Północnej Ameryki, 
Kraków 1904.
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społeczno-politycznych, które w adaptacji system u am erykańskiego w i
działy antidotum  na groźbę rozprzestrzenienia się idei rew olucji paź
dziernikowej. Polska opinia publiczna po pomocy żywnościowej lat 
1919— 1921 żyła nadzieją na wielką pomoc gospodarczą bogatej Am eryki, 
która była w  stan ie umocnić pozycję m iędzynarodową Drugiej Rzeczypo
spolitej na  forum  międzynarodowym. W 1918 r. M irosław Gąsiorowski 
pisał: ,,Idea, suwerenności ludu nie jest w S tanach Zjednoczonych jakąś 
teoretyczną zasadą, lecz stanowi żywą prawdę, która kieruje funkcjono
waniem  całego organizm u państwowego” 85.

W 1922 r. K onstanty Buszczyński, syn Stefana autora cytowanej p ra 
cy Am eryka i Europa, przedstaw ił nową wizję rew olucji am erykańskiej 
w krótkim  szkicu W rażenia z A m ery k i86. Jego zdaniem, St. Zjednoczone 
po zwycięstwie w 1918 r., k tóre było zwycięstwem zasad rew olucji am e
rykańskiej, muszą bronić tych zasad przed anarchizm em  europejskim .

,,Ameryka, odniosłaby zwycięstwo, nie skończyła swego zadania, bo 
oto w Europie po prepotencji w ładzy budzi się anarchizm , niszczący 
wszelkie postaw y kulturalnego życia, negujący też praw a m oralne, roz
pętał się dziki szał niewolnictwa, k tó ry  chce znęcać się, a dla którego 
wszelka k u ltu ra  jest zawadą, wszelkie praw o krępow aniem  «wolności», 
k tóre wedle niego oznacza, że nie wszystko «wolno». Brak w ykształce
nia, grube obyczaje, niskie instynkty  to  są ty tu ły  do pełnopraw nego oby
watelstwa, zaś schlebianie im — ty tu łem  do władzy. Czy ludność, zde
praw owana poprzednim  ustrojem , a rozbestw iona wojną zdoła przejąć 
od A m eryki zdrowe zasady życia społecznego?” 87.

Rozpatryw ana w płaszczyźnie wyżej przedstaw ionego poglądu poli
tycznego au tora  rew olucja am erykańska stała się idealnym  modelem roz
woju społecznego, k tóry  przeciwstawiał się z jednej strony  ekstrem iz- 
rnowi rew olucji francuskiej, z drugiej zaś anarchizm ow i europejskiem u, 
a konkretnie rew olucji październikowej. Zdaniem  Buszczyńskiego, w w oj
nie o niepodległość St. Zjednoczonych „duch wolności i ruch rew olu
cy jny  objął szerokie w arstw y narodu” . Jest to  oczywiste uproszczenie. 
Zdaniem  am erykańskich historyków rew olucji, zaledwie 1/3 ludności 
am erykańskich kolonii angażowała, się w wojnie. Znaczne w pływ y mieli 
lojaliści, którzy aktyw nie wspomagali wojska angielskie. Poza tym  w  la
tach siedemdziesiątych XVIII w. trudno mówić o narodzie am erykań
skim. Rozpoczął się wówczas dopiero proces jego powstawania. Buszczyń- 
ski podkreśla słusznie, że w latach rewolucji, Kongres był ty lko  punk 
tem  zbornym  dla reprezentantów  sfederowanych, niezależnych stanów, 
au to ry tet jego był bardzo słaby. Sytuacja taka. zarysowała się już w cza
sie wojny, gdy „największe usiłowania samego W ashingtona nie m ogły 
być ziszczone, w skutek b raku  jedności i podporządkowania się poszcze
gólnych stanów ” 88. O atrakcyjności rew olucji am erykańskiej decydował, 
zdaniem  Buszczyńskiego, fakt, że „uzyskano niepodległość i trw ałe  fun 
dam enty  nowego państw a i narodu, bez gwałtow nych wstrząsów w e
w nętrznych. Było to  możliwe dzięki wspólnej wartości m oralnej lud
ności oraz prawości charakteru  kierujących mężów” 89. Rewolucja, obaliła

85 M. Gąsiorowski, Ustrój Konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Warszawa
1918, s. 7.

86 K. Buszczyński, Warszawa z Ameryki, wyd. drugie rozszerzone z dodatkami 
szkicu historii Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1922.

87 Ib. s. 8 n.
88 Ib. s. 110.
89 Ib. s. 113.
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daw ny ustrój społeczny oparty  na nom inacjach rządowych, uprzyw ile
jow aniu pewnych klas. W prowadziła demokrację, gw arantując każdem u 
wolność indyw idualną i możność wybicia się w społeczeństwie w  m iarę 
swych sił i w artości m oralnej” 90.

Mit dem okracji am erykańskiej upowszechniała większość historyków  
Drugiej Rzeczypospolitej, in teresujących się tem atyką am erykańską. 
Adam Szelągowski w  trzecim  w ydaniu swej H istorii now oży tne j91 nie 
używa w ogóle pojęcia „rew olucja am erykańska”. Pisze natom iast o s ta r
ciu w ojennym  m iędzy kolonializmem bry ty jsk im  a wolnościowym i de
m okratycznym  duchem  osadników am erykańskich, światłych, re lig ij
nych, pracow itych i o tw artych  na wszelką innowację. Do tem atu  stosun
ku Polski wobec rew olucji am erykańskiej wrócił W acław Sobieski 
w Dziejach P o lsk i92. Sobieski czuje się kontynuatorem  in terp re tac ji re 
wolucji am erykańskiej sform ułow anej przez Staszica. Przeciw staw ia więc 
tę rew oluję rew olucji francuskiej. Ostro k ry tyku je  króla Stanisław a 
Augusta Poniatowskiego za jego stosunek do Rosji i konfederacji barskiej, 
k tóra była pierwszym  polskim  powstaniem  narodowym. T rak tu jąc  o roli 
Kościuszki pisze m.in. „Ten głośny bojownik rew olucji am erykańskiej 
miał w yraźny program  dem okratyczny. Sam i dem okraci am erykańscy 
zwali go «najczystszym  synem  wolności». F rancja  rew olucyjna nadała 
mu świeżo ty tu ł obyw atela honorowego. W yróżniał się na kontynencie, 
bo zaczerpnął ideę wolności wprost ze źródła, z sym boliki a tlan tyc
kiej i nie potrzebował naśladować haseł francuskich, jak to  czynili 
tw órcy 3 m aja” 93. O strą polemikę z am erykańską legendą Kościuszki 
podjął ponownie Adam Skałkowski w 1924 r . 94.

K rytykow ał on przede wszystkim  biografie Korzona; Kościuszko dla 
Skałkowskiego, n ie  był żadnym  polskim  Kolumbem, nie kierow ał się 
ty lko  względami ideowymi. Ponieważ walką A m erykanów  interesow ał 
się Stanisław  August Poniatowski, stąd pow stała możliwość w yjazdu Ko
ściuszki do A m eryki Północnej. Popularność na gruncie am erykańskim  
zawdzięczał Kościuszko nie w ybitnym  zasługom wojskowym , ale raczej 
zaletom towarzyskim, um iejętności unikania sytuacji konfliktow ych. 
Skałkowski przeciw staw ił się także porów nyw aniu Kościuszki do Wa
shingtona. „W ashington — pisał — miał silne  oparcie o religię, rodzinę, 
jędrne i p rak tyczne społeczeństwo. Kościuszko był typem  na poły ham le
towskim, zdolny w praw dzie do czynu, a le  i pełen rozterki, sprzeczności, 
rozdźwięków, bez realnego na św iat spojrzenia” 9o. Dbał on o swoje in
teresy  m aterialne, prestiżowe, czego potwierdzeniem  jest koresponden
cja z Jeffersonem . S tąd też, zdaniem  Skałkowskiego, obok dziejów ży
cia Kościuszki należałoby napisać historię jego legendy. Do tego w ątku 
rozważań Skałkowskiego naw iązuje praca K rystyny  Šredniow skiej 96.

Nową aurę  wokół problem atyki am erykanistycznej stw orzyła wizyta 
w  St. Zjednoczonych w 1925 r. szefa polskiej dyplom acji Aleksandra 
Skrzyńskiego. „Polska dem okracja — podkreślał Skrzyński — jest obiek
tyw nie zmuszona do wzorowania się na am erykańskiej, do czerpania

98 Ib.
91 A. Szelągawski, Historia nowożytna, wyd. trzecie przejrzane i poprawione, 

Warszawa 1923
92 W. Sobieski, Dzieje Polski, t. II — Od. r. 1695 do r. 1865, Warszawa 1924.
93 Ib. s. 57.
94 A. Skałkowski, Kościuszko w świetle nowszych badań, Poznań 1924.
95 Ib. s. 28.
96 K. Śreniowska, Kościuszko bohater narodowy, Warszawa 1973.
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z niej wzorców, do akomodowania się do wystaw ionych przez nią pro
gramów. Polska demokracja n ie ty lko  chce, lecz musi być najw iern ie j
szą sojuszniczką am erykańskiej” 97. W 1926 r. Polska, uroczyście obcho
dziła 150 rocznicę rew olucji am erykańskiej. W lu tym  tegoż roku z inicja
tywy A m erykańsko-Polskiej Izby Przem ysłowo-Handlowej został powo
łany C entralny Kom itet Obchodu 150 lat wolności Ameryki. Kom itet 
zorganizował liczne uroczystości, defilady, pochody, akademie, odczyty, 
zawody sportowe, koncerty. Celem nawiązania kontaktów  społeczeństwa 
polskiego z am erykańskim  w ysłano około 21 tys. arkuszy adresowych 
z 5 m in podpisów głównie młodzieży polskiej, żołnierzy, pracowników 
umysłowych. W ybito także m edal pam iątkow y i wysłano okolicznościowe- 
depesze.

K om itet Obchodu 150 lat wolności A m eryki ogłosił adres do narodu 
am erykańskiego eksponując w  nim  znaczenie rew olucji am erykańskiej 
dla Polski oraz tradycji przyjaźni polsko-am erykańskiej98.

Na Ratuszu M iejskim w  obecności prezydenta Ignacego Mościckiego
i  posła St. Zjednoczonych Johna Stetsona zorganizowano centralną aka
demię, po zakończeniu k tórej na placu T eatralnym  odbyła się defilada 
wojskowa, oddziałów Strzelca, hufców harcerskich i młodzieży szko lnej99.

Podstaw ow y refera t na. w spom nianej akadem ii trak tu jący  o dziejach 
rew olucji am erykańskiej i jej recepcji w Polsce wygłosił H enryk Moś
cicki. Zwrócił on uwagę na więź między am erykańską deklaracją nie
podległości i polityką prezydenta Wilsona. „D eklarację niepodległości, 
twór miecza W ashingtona i Kościuszki, słowem i czynem zastosował
i  urzeczyw istnił względem Polski prezydent Woodrow Wilson. Żądanie 
odrodzenia naszej ojczyzny w ystaw ił św iatu  w  słynnym  orędziu do 
senatu am erykańskiego 22 stycznia 1917 r .” 100. Mościcki wyolbrzym iał 
znaczenie działalności Wilsona z punktu  widzenia, powstania niepod
ległego państw a polskiego, a także przesadzał, mówiąc o wpływie rewo
lucji am erykańskiej na koncepcje Stanisław a Augusta Poniatowskiego. 
O statni król sym patyzując niew ątpliw ie z W ashingtonem  szukał jedno
cześnie poparcia dworu Jerzego III. Natom iast trudno  się n ie zgodzić 
ze stanow iskiem  Mościckiego, kiedy pisze, że hasła dem okratyczne mło
dej republiki am erykańskiej znajdow ały żywy oddźwięk w  literaturze 
politycznej i w  reform atorskich pom ysłach S taszka, Kołłątaja, oraz że 
,,każdy w yraz wiekopomnego ak tu  niepodległości dźwięczał w duszy 
polskiej, jak  mowa rodzinna”.

Mościcki przypom niał także stereo typ  Polaka funkcjonujący wśród 
Am erykanów  w  latach siedem dziesiątych XVIII stulecia. Składał się na 
niego stereotyp butnego szlachcica oraz prym ityw nego, żyjącego w pół- 
zwierzęcych w arunkach ,,kołtuniastego” chłopa. Stereotyp ten  podważała 
obecność w am erykańskiej arm ii Kościuszki kapitana Mieszkowskiego, 
poruczników: Grabowskiego, Kossowskiego, Uzdowskiego i in. W legionie 
Pułaskiego służyli m.in. kpt. Jan  Zieliński, Maciej Rogowski, płk Michał 
Kowacz i por. Karol Litom ski. W ojna o niepodległość St. Zjednoczo
nych — zdaniem  Mościckiego — w yw arła istotny wpływ na Insurekcję

97 A. Skrzyński, Mowy i przemówienia ... wygłaszane w czasie pobytu w Stanach 
Zjednoczonych, Warszawa 1925, s. 80.

98 „Robotnik” 4 VII 1926, nr 131, Dzień święta Ameryki w Polsce.
99 „Robotnik” 5 VII 1926, nr 182.
100 Dzwon Wolności, s. 35.
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Kościuszkowską, jej próby wprowadzenia do arm ii mas chłopskich
i  plebsu miejskiego 101.

Inny historyk, także zwolennik rządów Józefa Piłsudskiego, Michał 
Sokolnicki podkreśla.!, że „Tradycje Stanów Zjednoczonych wiązały się 
z ludam i walczącymi o wolność, z ideą rew olucji francuskiej, pa trio 
tyzm em, a przeciw staw iały je starem u ustrojowi, św iętem u przym ierzu, 
sam ow ładztw u i uciskowi słabszych. Przekonania polityczne rozw ijały 
się w te j zorganizowanej dem okracji niezależnie od względów, układów, 
przesądów polityki europejskiej” 102. Najpoważniejszą pracą naukow ą 
poświęconą wyłącznie rew olucji am erykańskiej było studium  Adama 
Szelągowskiego 103 będące rozwinięciem zainteresow ań przedstaw ionych 
w Dziejach powszechnych i cyw ilizacji104.

Szelągowski wiele uwagi poświęcił specyfice procesu form owania się 
narodu i państw a am erykańskiego polegającej m.in. na b raku  jedności 
etnograficznej, religijnej i politycznej, b raku  głębszych tradyc ji h isto
rycznych. Naród am erykański integrowała bardziej od więzi historycznej 
w iara w przyszłość, konieczność samopomocy w zagospodarowaniu w iel
kich przestrzeni. Rewolucja am erykańska mogła, obyć się bez terroru , 
ponieważ osią walki był despotyzm  obcy w przeciw ieństwie do Francji, 
gdzie był nim  despotyzm własny, królewski. „W A m eryce — podkreśla 
Szelągowski — podobnie i we Francji, tak  samo poniekąd jak  u nas, 
w  Rosji dzisiejszej, początkiem nowego społeczeństwa jest i byw a rewo
lucja, za.wód nowego państwa, jeśli n ie nowego narodu” 103. Jako  etapy 
dojrzew ania rewolucji am erykańskiej Szelągowski wyróżniał: a) zatarg 
konsty tucyjny  między koloniami a rządam i angielskim i; b) deklarację 
izby w irginskiej z 16 V 1769 (prawo wyłącznego opodatkowania., idea 
związku kolonii am erykańskich); c) rzeź bostońską 1770 r.; d) powstanie 
K om itetów  Korespondencyjnych i zwołanie pierwszego kongresu kon
tynentalnego w Filadelfii w 1774 r.; e) opublikowanie deklaracji n ie
podległości z 4 VII 1776 r.

D eklaracja ta  stała się, zdaniem Szelągowskiego, fundam entem  ca
łego państw a amerykańskiego. Jego narodziny były  procesem  pełnym  
w ew nętrznych sprzeczności i tendencji dezintegracyjnych. K onfrontacja 
m arzeń z rzeczywistością rodziła wiele rozczarowań. Szelągowski porów
nując doświadczenie am erykańskie z pierwszym i latam i Drugiej Rzeczy
pospolitej przypom ina słowa Hamiltona — przywódcy tzw. federalistów 
am erykańskich, wskazujących na potrzebę silniejszej w ładzy Kongresu
i  silniejszej egzekutywy. „Zaczynaliśmy tę  rew olucję z bardzo m ętnym
i  niejasnym  wyobrażeniem  o zadaniach rządu” 106. Brakowało wówczas 
ludzi, idei, doświadczenia politycznego i stabilizacji gospodarczej. Szalała 
inflacja a wielu Am erykanów żyło w przekonaniu istnienia, „sezonowego 
państw a”.

Drugi kongres kontynentalny zwołany do Filadelfii 21 II 1787 zajął 
się poszukiwaniem dróg napraw y w w arunkach konfliktu między arysto
kratycznym  południem  a. dem okratyczną północą. Szło o zakres praw a 
głosu, problem  niewolnictwa i praw a dla naturalizowanych. Kom promi

101 Ib. s. 22.
103 Ib. s. 49.
103 A. Szelągowski, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej USA, Tworzenia pań

stwa i konstytucji, Warszawa 1929.
iw T . I-IV , Lwów 1913—18.
105 Szelągowski, Stany Zjednoczone, s. 23.
106 Ib. s. 155.

http://rcin.org.pl



Rewolucja amerykańska w myśli polskiej 91

sowym rozwiązaniem  sprzecznych tendencji była konstytucja am ery
kańska uchwalona w 1787 r. Nikt z historyków  polskich nie podkreślał 
zasług W ashingtona dobitniej od Szelągowskiego. Pisał on: „W czasie 
kryzysu wojennego W ashington trzym ał w garści życie i duszę nie tylko 
arm ii, ale i całego narodu, jeżeli okręt, jak sam  pisał, nie poszedł na 
dno, to zawdzięczał to ty lko sternikow i, k tó ry  nim kierow ał” 107.

Szelągowski — pisząc o rew olucji am erykańskiej — otwarcie wska- 
zywał na swoje poglądy polityczne, k tó re  kierow ały jego zainteresow a
niami. Polski naród przeżywający kryzys konsty tucy jny  po przewrocie 
m ajowym  może wiele nauczyć się od Am erykanów , od ich konstytucji, 
um acniając pozycje prezydenta Polski. ,,Sejm okracja” lat dwudziestych 
przypom ina am erykańskie kongresowe lobby — grupy nacisku. Polacy 
winni także pamiętać o ograniczeniach konstytucyjnych, jeśli konsty
tucja nie ma się przekształcić w pusty  symbol. ,,Siła, moc konstytucji 
am erykańskiej — pisał Szelągowski — zaw iera się .do dziś dnia nie 
w praw ach i swobodach, jakimi A m erykanie z dawna się posługiwali, 
naw et pod panowaniem  obcym, angielskim , lecz w tych samoogranicze- 
niach, w tych hamulcach, jakie nałożyli na siebie, na cały naród, przy 
pomocy nowo ułożonej po odzyskaniu niepodległości konsty tucji”108.

Zasłużony historyk Polonii A m erykańskiej Mieczysław Haiman 
w 1931 r. opublikował szkice historyczne o udziale Polaków w walce 
o niepodległość A m eryki Północnej. Szkice te — o różnej wartości nau 
kowej — przypom niały zasługi wielu żołnierzy am erykańskiej rewolucji 
pochodzenia polskiego, służących w tzw. M ilicji Kolonialnej lub ochot
niczej arm ii zawodowej 109. W 1931 r. W ładysław Konopczyński opubli
kował obszerną biografię Pułaskiego 110, w k tó re j wiele miejsca poświęcił 
jego udziałowi w rew olucji am erykańskiej. Pułaskiego do arm ii am ery
kańskiej zaangażował Franklin. Będąc w St. Zjednoczonych generałem 
kaw alerii, Pułaski m usiał stale konfrontować swoje doświadczenia z kon
federacji barskiej z nowymi wymogami walki ze św ietnie uzbrojoną 
arm ią angielską. W Pułaskim  dostrzega Konopczyński twórcę am ery
kańskich oddziałów partyzanckich, żołnierza, k tórem u am erykańska 
ziemia nie szczędziła wielu rozczarowań i goryczy. Był on jednak ,,dla 
drzem iących w letargu, przytłoczonych klęskam i rodaków nauczycielem 
heroizm u” m .

Do tem atu  rew olucji am erykańskiej Konopczyński wrócił wraz 
z Kazim ierzem  Piw arskim  w W ielkiej H istorii Pow szechnej112. W y
m ienieni autorzy, podobnie jak Szelągowski, pom ijają problem m urzyń
ski i indiański w rew olucji. Nic n ie  piszą o zróżnicowaniach społecznych 
wśród zwolenników niepodległych St. Zjednoczonych. Zafascynowani są 
„dem okracją narodu, hierarchicznie zorganizowanego” (były to  echa 
haseł S tronnictw a Narodowego w  Polsce). „Jedynie dzięki tem u, że 
konwencja obradowała przy drzwiach zam kniętych z dala od ulicy 
(w „ciem nym  konklaw e” jak mówiła z przekąsem  owa ulica) udało jej 
się w ybrnąć z anarchii,, uniknąć despotyzm u i mocny a m ądry rząd na
rodowi am erykańskiem u ofiarować” 113. W konstytucji am erykańskiej

107 Ib. s. 129.
108 Ib. s. 108.
109 M. Haiman, Polacy w walce o niepodległość Ameryki, Chicago 1931.
110 W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski, Życiorys, Kraków 1931.
111 Ib s. 402.
112 Ob. K. Piwarski, W. Konopczyński, Wielka Historia Powszechna, t. V —

Czasy nowożytne. Część II — Wojny religijne, i absolutyzm, Warszawa 1938.
113 Ib. s. 472.
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widzą au to rzy  wzór tego, jak można godzić wolność obywateli z potęgą 
państwa, jedność narodową z poszanowaniem swobód m iejscow ych” 114.

Do problemów rew olucji am erykańskiej wrócił także H enryk Moś
cicki wraz z Janem  Cynarskim  w Historii najnow szej 115. Obaj ci h istorycy 
nie trak tu ją  rew olucji am erykańskiej jako wydarzenia zapoczątkowu
jącego czasy najnowsze. Jest nim  dla nich rew olucja francuska. ,,W koń
cu XVIII w. na początku XIX wieku — piszą — Stany Zjednoczone 
były jeszcze rolniczym państwem, bez jaskraw ych przeciw ieństw  spo
łecznych. W ielki przem ysł znajdował się dopiero w zarodku. Nie było 
ani m iliarderów, królów naftowych, węglowych, bawełnianych, ani wiel
kich mas bezdomnego i bezrobotnego proletariatu . W takich w arunkach 
możliwa była patriarchalna demokracja, idealizowana zresztą nieco przez 
dem okrację europejską, źle orientującą się w stosunkach am erykań
skich” 116. Było to spojrzenie na rewolucję am erykańską z perspektyw y 
wielkiego kryzysu lat trzydziestych oraz rozczarowań w ynikłych z po
lityki neutralności Stanów wobec konfliktów europejskich w yw ołanych 
agresyw ną postawą państw  faszystowskich. Encyklopedie dwudziestole
cia m iędzywojennego w haśle poświęconym St. Zjednoczonym wydoby
wały różne aspekty rew olucji am erykańskiej. I tak  Ilustrow ana Encyklo
pedia Trzaski, Everta, i Michalskiego istotę rew olucji widziała w walce 
ludności kolonii o dem okratyczną republikę federacyjną z kolonializmem 
bry ty jsk im  117.

W W ielkiej Ilustrow anej Encyklopedii Powszechnej G utenberga pod
kreślono, że poczucie wspólności St. Zjednoczonych wyrosło w walce 
z Indianam i i Francuzam i, natom iast konflikt z koroną b ry ty jską  po
czucie to pogłębił. W okresie batalii konstytucyjnej doszło w Stanach 
do wielkiego starcia politycznego między konserw atystam i a kierunkiem  
dem okratycznym , na którego czele stał Jefferson 118. Najnowocześniejszą 
in terpretację  rew olucji am erykańskiej znajdujem y w latach Drugiej 
Rzeczypospolitej w Encyklopedii Ultima Thule. Przypom niano tu ta j bez
względność i okrucieństw o kolonii wobec ludności indiańskiej oraz histo
ryczną genezę podziału na północne i południowe stany. ,,W przeciwień
stwie do dem okratycznej i pury tańskiej północy, ewolucja południa szła 
w kierunku arystokracji” 119.

Lata II w ojny światow ej nie sprzyjały zainteresowaniom  problem a
tyką dziejów rew olucji am erykańskiej. Mieczysław Haiman  po opubli
kowaniu w 1938 r. p racy  The Fall of Poland in Contem porary American 
Opinion (Chicago 1935) wydał w 1943 r. nowe studium  Kościuszko in 
The Am erican Revolution (New York City) oparte na wcześniej znanych 
dokum entach historycznych.

HISTORIOGRAFIA RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Pierw szy po wojnie now y szkic historyczny trak tu jący  o rewolucji 
am erykańskiej przedstaw ił W ładysław Dzwonkowski 120. Z metodologi,cz-

114 Ib.
115 H. Mościcki, J. Cynarski, Historia najnowsza, Warszawa 1939.
118 Ib. s. 628.
117 Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta, Michalskiego, pod. red. S. Lema, 

t. 48, Warszawa 1928, s. 175.
118 Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. Wydawnictwo Gutenberga, 

Kraków, t. XVI, 1930 [?], s. 191.
119 Encyklopedia Ultima Thule, Warszawa 1938, s. 68, t. X.
1M W. Dzwonkowski, Powstanie i rozwój Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1947.
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nego punktu  widzenia nie jest to praca uwzględniająca założenia m a
terializm u historycznego, chociaż zawiera wiele nowych akcentów w po
rów naniu z przedw ojenną lite ra tu rą  przedm iotu. Zdaniem autora, bę
dącego pod urokiem  osobowości W ashingtona, am erykańska wojna o nie
podległość nie była powstaniem ludowym, bowiem tylko trzecia część 
mieszkańców ówczesnych kolonii angielskich popierała czynnie wspom
nianą wojnę. Pozostała część sym patyzowała z koroną lub zachowała 
postawę neutralną. Rewolucja, am erykańska — podkreślał Dzwonkow- 
ski — była w ogóle bardzo mało rew olucyjna i radykalna. Insty tucje  
demokracji burżuazyjnej rozw ijała ona stopniowo i ewolucyjnie. Autor 
pom inął problem  m urzyński, indiański i konflikty społeczne, rozgry
wające się wśród zwolenników niepodległości St. Zjednoczonych. Znacz
nie głębszą analizę społeczno-ustrojowych aspektów rewolucji am ery
kańskiej dał K onstanty Grzybowski w studium  Dem okracja Stanów 
Zjednoczonych121. Istotą rew olucji był — zdaniem Grzybowskiego — 
konflikt antykolonialny. Jego rozwiązanie pozwoliło na powstanie spo
łeczeństwa bardziej dem okratycznego i wyrobionego politycznie. W pierw 
szym okresie istnienia tego burżuazyjnego społeczeństwa, na czoło w y
sunęły się nie antagonizm y m iędzy burżuazją a proletariatem , ale 
antagonizm y między wsią a miastem, m iędzy arystokrajcą i ziemiań- 
stw em  a zdemokratyzowanym  mieszczaństwem. Do tradycji przedwo
jennych opracowań dziejów rewolucji am erykańskiej sięgnął Józef Cha- 
łasiński w studium  K ultura  am erykańska 122. Szczególną uwagę zwrócił 
on na konstytucję am erykańską. „K onstytucja Stanów Zjednoczonych — 
pisze — określająca ustrój nowego państw a nie mogła się opierać na 
tradyc ji narodu am erykańskiego, k tó ry  dopiero zaczynał się formułować. 
Jej podstawą był rozum i zdrowy rozsądek działający w ram ach ów
czesnego układu sił i interesów społecznych w klim acie ścierania się idei 
wolności i au tory tetu , dem okracji i arystokracji, centralizacji i decen
tralizacji władzy państwowej. Twórcy nowego państw a byli pod wpły
wem teorii podziału władzy M ontesqieu i filozofii Locke’a” 123.

Chałasiński w przeciw ieństwie do Szelągowskiego pominął tradycje 
sam orządu osadników am erykańskich i jego wpływ na. konstytucję.

Rozwój m arksistowskiego historyzm u w Polsce w latach pięćdzie
siątych, pogłębiony po 1956 r. próbam i wykorzystania kwestionariusza 
pytań badawczych postulowanych przez inne kierunki historiozoficzne, 
spowodował nowe spojrzenie na rew olucję am erykańską, stale zresztą 
modyfikowane. Klasowy punkt widzenia dom inuje w Historii powszech
nej 1789— 1870 Mieczysława Żywczyńskiego 124. „Wzrost im perializmu 
brytyjskiego — pisze Żywczyński — próby traktow ania Am eryki jako 
kolonii, m ającej ty lko obowiązki wobec metropolii, ale pozbawionej 
rów nych z tą  ostatnią praw, próby — podejmowane w kra.ju, m ającym  
już silną burżuazję, w dodatku przejętą hasłam i Oświecenia — m usiały 
doprowadzić do w ojny domowej, z powodów zaś raczej drugorzędnych 
doprowadziły do niepodległości USA, państw a typowo burżuazyjnego” 125.

121 K. Grzybowski, Demokracja Stanów Zjednoczonych, Kraków 1947.
122 J. Chałasiński, Kultura amerykańska. Formowanie kultury narodowej w Sta

nach Zjednoczonych. Wyd. I, Warszawa 1962.
123 Ib. s. 13. Należy dodać, że Wiesław Furmańczyk i Iwona Sowińska wydali

wybór tekstów czołowych przedstawicieli amerykańskiego Oświecenia: Samuela
Johnsona, Benamina Franklina, Johna Dickinsona, Thomasa Jeffersona, Georga 
Washingtona i Johna Adamsa pt. Myśli amerykańskiego Oświecenia, Warszawa 1964.

124 Wyd. drugie, Warszawa 1967.
125 Ib. s. 576.
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Zdaniem  Żywczyńskiego, tylko Anglosasi ukonstytuow ali w Am e
ryce Północnej własne państw o dopiero w 1789 r. Pow stało ono z kolonii, 
k tó re  przeciw ko Anglii złączył wspólny in teres ekonomiczny i ogólny 
zapał. Między Stanam i istn iały  natom iast ogromne rozbieżności gospo
darcze, społeczne, polityczne. S tany północno-wschodnie, w których na j
wcześniej w ytw orzyła się klasa bogatej burżuazji, dynamicznie rozw ijały 
swoje rzemiosło, przem ysł i handel. S tany zachodnie i południowe m iały 
charak ter przew ażnie rolniczy. Skupiły one obok drobnych farm erów  
silne grupy wielkich właścicieli ziemskich gospodarujących w oparciu
o m asy M urzynów — niewolników 120. Na aspekty  społeczno-gospodarcze 
rew olucji am erykańskiej zwrócił uwagę W ładysław Rusiński w Zarysie 
historii gospodarczej powszechnej 127.

Zdaniem  Rusińskiego, wojna o niepodległość St. Zjednoczonych nie 
zm ieniła ich dotychczasowej s tru k tu ry  gospodarczej i społecznej. Nie 
spowodowała ona poważniejszych stra t, ponieważ opuszczone dobra 
lojalistów  przejęte zostały przez patriotów, zwolenników nowego pań
stw a, zaś działania wojenne stym ulow ały rozwój przem ysłu, gorączkowe 
poszukiwania surowców i nowych rozwiązań technicznych. Już pod ko
niec XV III w. w południowych Stanach w skali masowej przystąpiono 
do upraw y bawełny.

Do tem atyki gospodarczych przyczyn rozwoju terytorialnego mło
dego państw a am erykańskiego nawiązuje popularnonaukow y szkic W ie
sława Fijałkowskiego, Wuj Sam tyje 128, w którym  autor podkreśla, że 
po uzyskaniu niepodległości powstały spółki spekulantów, którzy ku
powali tanio skonfiskowaną ziemię, dzielili ją  na drogo sprzedaw ane 
działki. W Nowej Anglii (w 6 stanach na wybrzeżu Oceanu A tlantyckiego 
na północ od Nowego Jorku) wybuchło powstanie oburzonych tym  zde
mobilizowanych żołnierzy. Później w r. 1787 kongres uchwalił ustaw ę, 
k tó ra  sankcjonowała zabór ziemi na północ i zachód od granicy. 13 
dotychczasowych kolonii przekształcono w skonfederow ane państwo. 
W spom niana ustawa zintensyfikowała b ru talną akcję zagłady Indian.
O ich sytuacji w latach poprzedzających w ybuch rew olucji pisze także 
w popularnym  studium  Tom ahawki i m uszkiety Stanisław  G rzybow ski129. 
Przypom ina on, że już w czerwcu 1754 r. zwołano do A labam y słynny 
kongres delegatów kolonii angielskich w  Am eryce oraz sprzym ierzonych 
z nim i Irokezów. Celem kongresu było uchwalenie wspólnych środków 
obrony i zatw ierdzenie sojuszu z Indianami. Na wspom nianym  kongresie 
F rank lin  wystąpił z projektem  połączenia wszystkich kolonii w jedno 
państw o i nadanie mu konstytucji. Ponieważ procesy integracji kolonii 
były jeszcze słabo rozwinięte, p ro jek t Franklina nie spotkał się 
z aprobatą 130.

Zofia. Libiszowska w cytow anym  studium  Opinia polska wobec rew o
lucji am erykańskiej w XV III w. przedstaw iła zróżnicowany stosunek 
różnych politycznych kierunków  epoki stanisławowskiej do am erykań
skiej w ojny o niepodległość. Zainteresowanie wspomnianą w ojną było 
w Polsce powszechne, inform acje natom iast były z drugiej ręki, głównie 
z prasy  francuskiej. Dorobek ideowy rew olucji każdy kierunek odczy
tyw ał inaczej. K onserw atyści widzieli w niej potwierdzenie szlacheckiej

126 Ib. s. 155.
127 Czasy nowożytne i najnowsze (1520—1939), Warszawa 1970.
128 W. Fijałkowski, Wuj Sam tyje, Warszawa 1970.
129 Z dziejów Ameryki Północnej XV—XVIII w., Warszawa 1965.
130 Ib. s. 194.
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wolności, byli konfederaci barscy — obronę wolności i walkę z kolo
nialnymi wojskami. Obóz um iarkow anych reform atorów , postulujący 
dziedziczną m onarchię widział w rew olucji potwierdzenie słuszności 
własnego program u, wreszcie republikow anie-dem okraci — zwycięstwo 
swych zasad. Polska, am erykanistyka powojenna zajęła się także w ery - 
fikajcą tradycyjnych  mitów o bohaterach rew olucji am erykańskiej.

Sławom ir Sierecki w szkicu biograficznym  o Jerzym  W ashingtonie131 
przypom niał, że wódz rew olucyjnej arm ii am erykańskiej wychował się 
wśród licznej służby i niewolników. W alczył w szeregach m ilicji kolo
nialnej przeciw  Francuzom  i Indianom. Lubił ziemiański model życia, 
pasjonował się końmi i polowaniem. W boju wykazywał, mimo wielu 
porażek, w ielki talen t dowódczy, upowszechniając m.in. wysoko cenioną 
przez Engelsa tak tykę w ojny partyzanckiej. W swym  testam encie 
W ashington wypowiedział się zarówno przeciw  m onarchii, jak i przeciw  
nastrojom  rew olucyjnym . K onstytucja uchwalona przy jego czynnym  
współudziale była w yrazem  konserw atyw nej stabilizacji dzieła rew olucji 
na skutek wprowadzenia autokratycznych upraw nień prezydenta oraz 
przyjęcia zasady cenzusu majątkowego, wykształcenia i osiadłości, za
chowania niew olnictw a i dyskrym inacji rasowej. W ashington m iał 
istotne zastrzeżenia wobec rew olucji francuskiej i stąd St. Zjednoczone 
ku rozgoryczeniu radykałów  w 1793 r. opublikowały deklarację n e u tra l
ności. Sierecki staw ia podstawowe pytanie — czy W ashington był 
przywódcą rew olucji am erykańskiej, czy ty lko antykolonialnej w ojny
o niepodległość?

Ja n  Kopczewski zajął się życiorysem Kazimierza P u łask ieg o 132. 
Siedząc przede wszystkim  jego udział w rew olucji am erykańskiej, K op
czewski podkreślał, że poglądy zaprezentow ane w deklaracji z 14 VII 
1776 wyprzedzały stan świadomości w ielu przywódców w ojny o n ie
podległość. K onfrontacja system u w artości i nawyków Pułaskiego ze 
zwyczajami panującym i w arm ii am erykańskiej prowadziła do wielu 
bolesnych przeżyć i rozczarowań. Pułaski — m istrz elastycznej im pro
wizacji — znalazł się w konflikcie z am erykańskim  legalizm em  i pow ol
nym  system em  adm inistracyjnym . Kopczewski napisał także skrom 
niejsze studium  popularnonaukowe o K ościuszce133, którem u rzetelny  
wysiłek badawczy, tragicznie przerw any przez nagłą śm ierć poświęcał 
Stanisław  Herbst. Swoistą syntezą jego poglądów na udział Kościuszki 
w rew olucji am erykańskiej jest hasło w Polskim  Słowniku Biograficz
nym  134. Dla Kościuszki — zdaniem H erbsta — wyjazd do Stanów w y
nikał z ideowych przekonań i konieczności życiowych. Po w nikliw ym  
zreferow aniu w kładu Kościuszki do am erykańskiej m yśli wojskowej 
H erbst podkreśla.: ,,Z A m eryki wynosił Kościuszko doświadczenie w  orga
nizacji wojska milicyjnego, improwizacji wojska, zawodowego, um ie
jętności inżyniera polowego, kw aterm istrza, a przede w szystkim  fo rty - 
fikatora  żywiącego nadm ierną wiarę w moc obrony um ocnień polo- 
w ych” 133. S tanisław  H erbst zajął się w ydaniem  pośm iertnym  niezakoń- 
czonego studium  historycznego Jana Dihma,, Kościuszko nieznany (Wro
cław  1969). Dihm tylko incydentalnie wspom ina udział Kościuszki w re 

131 S. Sieracki, Jerzy Washington, Warszawa 1970.
132 J. S. Kopczewski, Kazimierz Pułaski, Warszawa 1973.
133 Tegoż, Tadeusz Kościuszko, Warszawa 1972.
134 S. Herbsit, Tadeusz Kościuszko [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XIV,

Wrocław 1972, s. 430—40.
135 Ib. s. 432.
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wolucji am erykańskiej, koncentrując uwagę na drugim  pobycie Koś
ciuszki w St. Zjednoczonych.

Na em igracji próbę syntezy dziejów rew olucji am erykańskiej p rzed
staw ił Paw eł Zarem ba 136, nie k ry jąc  swych założeń ideowo-politycznych: 
„W  wypadku A m eryki — wspólnego dzieła i wspólnego dziedzictwa 
całej Europy, k tó re  jest przedłużeniem  i ratunk iem  zarazem  dla wspól
ne j obu kontynentom  ku ltu ry  chrześcijańskiej — całkowita i zim na 
bezstronność jest ideałem  nieosiągalnym. Na. oceny i k ry tyk i w pływ ają 
także względy uczuciowe. Z nich w ypływ a podziw i troska. Z nim i się 
łączy niejedno pragnienie, oczekiwanie i nadzieja. Z nim też uczucie 
zawodu, ilekroć nadzieje pozostają niespełnione” 137. Zarem ba znający 
osiągnięcia erudycyjne am erykańskiej historiografii wrócił do starych 
rom antycznych in terp re tac ji rew olucji am erykańskiej, dając jednocześ
nie prezentystyczną w ykładnię deklaracji o niepodległości: ,,Było to — 
pisze — równocześnie wyzwanie rzucone ustalonem u porządkowi na 
całym  świecie, groźba gniewu ludu pod adresem  w szystkich rządów 
obecnych i przyszłych. Stąd płynie znaczenie symboliczne i ideowe 
am erykańskiej D eklaracji Niepodległości, k tóre n ie  przebrzm iało do 
dziś” 138.

W szkole m aterializm u historycznego wyrosła inna synteza rew olucji 
am erykańskiej pióra H enryka K a tz a 139. Nazwa „rew olucja” zdaniem 
K atza d la am erykańskiej w ojny o niepodległość znajduje uzasadnienie 
w przewrocie, w stosunkach politycznych, ekonomicznych i społecznych, 
jaki dokonał się w toku wojny. Przew rót polityczny znalazł wyraz 
w  zwycięstwie dem okratycznych zasad republikańskich. „Doszło do re 
form y praw a wyborczego, rozszerzono krąg osób korzystających z tego 
prawa, choć wszędzie zachowano taki lub inny cenzus m ajątkow y bądź 
podatkowy. [...] Silną podstawą tego przew rotu politycznego i społeczno- 
-obyczajowego były drastyczne zm iany w stosunkach rolnych. K onfiska
cie uległy ziemie Korony, wielkie domeny arystokratyczne i m ajątki 
lojalistów  [...]. Rolnictwo w północnej części k raju  mogło rozwijać się 
obecnie w swej form ie farm erskiej i kapitalistycznej, gdy na Południu, 
w szczególności w części wschodniej i przybrzeżnej, dominował nadal 
system  plantatorski, oparty  na pracy niewolniczej. Lecz ta  insty tucja 
uległa, atakowi fali rew olucyjnej” 140. Istotne znaczenie — podkreśla 
K atz — miało także rozdzielenie kościoła i w ładzy cyw ilnej i równo
upraw nienie religijne. Dzięki wszystkim  tym  zmianom  w St. Zjedno
czonych w arstw y średnie i niższe nie czuły przygniatającego ciężaru 
świeckiej i duchowej h ierarchii feudalnej.

Z tą  optym istyczną in terpretacją  bilansu rew olucji am erykańskiej 
nie uwzględniającą w pełni problem u m urzyńskiego, indiańskiego i zbun
tow anych, głodnych żołnierzy polem izuje esej W iktora Osiatyńskiego, 
W kręgu m itu am erykańskiego, k tóry  podkreśla, że prak tyka polityczna 
St. Zjednoczonych w pierwszym  ćwierćwieczu po zdobyciu niepodległości 
odbiegała od rzeczywistej demokracji. Dominujące w pływ y polityczne 
m iała koalicja bogatych kupców i bankierów  z Północy oraz p lan tato

136 J. Zaremba, Historia Stanów Zjednoczonych. Wyd. drugie przejrzane i uzupeł
nione, Londyn 1968; część pierwsza — Rewolucja, s. 3—96.

137 Ib. Od Autora, s. 1.
m Ib. s. 55.
139 H. Katz, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 1971. Rewolucja

amerykańska s. 122—57.
140 Ib. s. 156.
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rów z Południa, skupionych w obozie, tzw. federalistów. Sprzeciwiali 
się oni zbyt daleko idącej dem okratyzacji i dążyli do umocnienia kon
trolow anej przez siebie władzy centralnej. K onserw atyw ni federaliści 
odegrali decydującą rolę w  procesie przygotow ania konstytucji St. Z jed
noczonych” 141. Młodzi historycy, Izabella Rusinowa i Bogdan Grzeloński, 
przedstaw ili ostatn io  popularny zarys udziału Polaków w wojnie o nie
podległość St. Zjednoczonych w latach 1775— 1783 i w budowie młodego 
państw a am erykańskiego 142.

Kilka in teresujących studiów trak tu jących  o rew olucji i konstytucji 
am erykańskiej przedstaw ili w  ostatnim  10-leciu historycy państw a i p ra
wa. Iwo Jaw orow ski w swym  zarysie powszechnej h istorii państw a
i praw a podkreślił, że „K onstytucja Stanów Zjednoczonych pierwsza 
wprowadziła pojęcie norm y konstytucyjnej jako norm y nadrzędnej 
w stosunku do wszystkich innych norm  praw nych” 143. Obszerną analizę 
genezy i przebiegu rew olucji oraz charak terystykę konstytucji am ery
kańskiej przedstaw ił K arol K oranyi w t. IV Powszechnej historii państw a
i  p ra w a 144. K onstanty  Grzybowski w latach sześćdziesiątych wrócił do 
sw ych daw nych am erykańskich zainteresowań, zajm ując się doktryną 
polityczną rew olucji am erykańskiej. Jego zdaniem, wojna o niepodległość 
Stanów przyniosła nie ty lko  deklarację praw  oraz insty tucjonalny podział 
władzy, ale przede w szystkim  podkreślenie zasady suwerenności ludu. 
„S tany  Zjednoczone — pisze Grzybowski — powstały nie ty lko  w wojnie 
z Anglią, ale także w ostrym  konflikcie społecznym ” 145. Przywódcam i 
rew olucji byli przedstaw iciele klas posiadających: wielcy ziemianie, 
kupcy, przem ysłowcy natom iast zbrojnym  ram ieniem  rew olucji było 
pospólstwo m iejskie i farm erzy. K onstytucja am erykańska wyelim ino
w ała państw o z regulacji praw a własności, a system  wprowadzonych 
przez n ią cenzusów doprowadził do identyfikacji suwerennego ludu 
z „właścicielam i”.

Próbę m arksistowskiego ujęcia ideologii rew olucji am erykańskiej dali 
Jan  Baszkiewicz i Franciszek Ryszka w Historii doktryn  politycznych
i  p rawnych. Po zanalizowaniu s tru k tu ry  klasowej kolonii angielskich 
w  Am eryce Północnej piszą oni o rew olucji: „Nie była  to  jednak zwykła 
wojna o niepodległość z obcym rządem , ale i wojna domowa z ostrym i 
akcentam i w alki klas. Przeciw patriotom  wystąpili liczni lojaliści, zwo
lennicy zachowania związku z Anglią. Społeczną postawą lojalizm u były 
w ielkie rodziny (leading family): bogaci plantatorzy z Południa, obszar
nicy z Pensylw anii czy M assachusetts, wielcy kupcy z New Jersey. 
Bastionem  lojalizm u był Nowy Jork, ale we wszystkich koloniach w arstw a 
bogaczy w  dużej części zachowała rezerw ę wobec w ojny o niepodleg
łość” 146. Na postaw ę lojalistów w pływ ała nie ty lko  sentym entalna 
adm iracja dla s tare j ojczyzny, a le  ich powiązania z Bankiem Anglii,

141 W. Osiatyński, W kręgu mitu amerykańskiego, Warszawa 1971, s. 16.
142 B. Grzeloński, I. Rusinowa, Polacy w wojnach amerykańskich 1775—1783, 

1861—1865, Warszawa 1973.
143 I. Jaworowski, Zarys powszechnej historii państwa i prawa. Wyd. II, War

szawa 1963, s. 244.
144 K. Koranyj, Powszechna historia państwa i prawa, t. IV — Anglia i Sta

ny Zjednoczone XVII i XVIII w. oraz okres od Rewolucji Francuskiej do Rewolucji 
Październikowej, Warszawa 1967.

145 K. Grzybowski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1967, 
s. 403.

146 J. Baszkiewicz, F. Ryszka, Historia doktryn politycznych i prawnych, War
szawa 1970, s. 269 n.
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udziały w  brytyjskich kom paniach, powiązania z Lloydem, a p rzede  
w szystkim  obawa przed radykalizacją mas. W sam ym  obozie niepod
ległościowym Baszkiewicz i Ryszka widzą dw a podstawowe nurty : libe- 
ralno-w ielkoburżuazyjny (W ashington, Ham ilton, Madison) oraz demo- 
kratyczno-drobnom ieszczański (Jefferson). O statni z wym ienionych n u r
tów  głosił prawo do buntu , w ystępow ał przeciw  cenzusom i koncentracji 
w ładzy w ręku  prezydenta. Zwolennicy tego nu rtu  w  obawie przed 
republikańską m onarchią w prowadzili w 1789 r. dem okratyczne popraw ki 
do konsty tucji (gwarancje praw  obywatelskich, rozdział kościoła od 
państw a, rezygnację ze sta łe j armii).

Michał Szczaniecki w Pow szechnej historii państw a i praw a zazna
czył, że „konstytucja am erykańska była właściwie pierwszą w dziejach 
świata (pomijając konstytucje stanowe) konsty tucją pisaną, pierw szą 
konstytucją w sensie form alnym ” 147. Była ona wzorem dla konsty tucjo
nalizm u światowego (szczególnie dla państw  A m eryki Łacińskiej) opar
tym  na zasadzie suw erenności ludu i podziału w ład zy 148.

ZAKOŃCZENIE

Polska, lite ra tu ra  historyczna poświęcona rew olucji am erykańskiej 
jest bardzo skromna. Ma ona charak ter przyczynkarski. Źródeł tego stanu  
rzeczy należy szukać w  odległości geograficznej St. Zjednoczonych 
Am eryki, w trudnościach swobodnego rozw oju hum anistyki polskiej 
w czasach niew oli oraz w  mocnym  zakorzenieniu m itu am erykańskiego 
w polskiej opinii publicznej.

Pobieżny przegląd lite ra tu ry  polskiej poświęcony rew olucji am ery
kańskiej w skazuje na m ałą liczbę p rac  naukowych, które byłyby cał
kowicie jej poświęcone. W yjątkiem  jest studium  A. Szelągowskiego 
o narodzinach państw a i konstytucji am erykańskiej. Ani jedna poważ
niejsza praca polskiego historyka trak tu jąca  o rew olucji am erykańskiej 
nie została przetłum aczona na języki kongresowe. Drugim  dom inującym  
rysem  wspom nianych pra.c jest ich ubogie zaplecze dokum entacyjne. 
Przew ażają prace kom pilacyjne, popularnonaukow e nad odkrywczymi 
analizam i. Z wspom nianą cechą koresponduje rzucający się w oczy 
polonocentryzm  naszej am erykanistyki trak tu jącej o rewolucji. Zjawisko 
to da. się wytłum aczyć zagrożeniem niepodległości polskiej w  latach 
1776— 1794, jej u tra tą  w  latach 1795— 1918, nowym  zagrożeniem w la
tach Drugiej Rzeczypospolitej oraz ponowną u tra tą  w ostatniej wojnie 
światowej. Stąd też wielu autorów  pisze o rew olucji am erykańskiej na 
m arginesie biografii Kościuszki i Pułaskiego.

Rozwój historiografii stale  rozszerzał kw estionariusz pytań badawT- 
czych. W epoce Oświecenia kw estionariusz teil był bardzo wąski. Za
interesow ania m iały w yraźnie pragm atyczno-publicystyczny charakter. 
W epoce rom antyzm u bezkrytyczny kult k ra ju  wolności przekształcił się 
w rozczarowania.. Dynam iczny rozwój fortun kupiecko-plantatorskich, 
d ram at Indian i M urzynów oraz okrucieństw a w ojny secesyjnej w strząs
nęły starym , rom antycznym  m item  St. Zjednoczonych. W epoce pozy
tyw izm u i wielkiej em igracji zarobkowej poważnie wzrosło polskie za
potrzebowanie na znajomość historii rew olucji am erykańskiej i polskiego 
w niej uczestnictwa..

147 M. Szczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1973, s. 386.
148 Ib. s. 397.
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Polska am erykanistyka m arksistowska w ystartow ała bardzo późno. 
Ma ona jeszcze bardzo skrom ne osiągnięcia zarów no w  dziedzinie prac 
dokum entacyjnych, jak i monograficznych, syntetycznych.

In teresu jącym  problemem jest relacja m itu A m eryki Północnej 
funkcjonującego w  świadomości potocznej do ustaleń naukowych. Przez 
dziesiątki lat polska am erykanistyka aktyw nie współtworzyła ten  mit, 
w k tórym  m in . A m eryka występowała jako kra.j wolności. Rom antycy 
stw orzyli m it A m eryki molocha kapitalistycznego. Do m itu tego na
wiązuje publicystyka i socjologia trak tu jąca  o kryzysie społeczno-obycza
jowym  współczesnych St. Zjednoczonych.

THE AMERICAN REVOLUTION IN THE POLISH SOCIAL-HISTORICAL
THOUGHT

At the beginning of the article the author emphasizes that the Polish historical 
literature devoted to the American Revolution is very modest. In the period of 
Enlightenment the Polish public opinion followed with sympathy the successes of the 
American war for the independence of the country. At the same time all three great 
currents of the social-political thought in a peculiar manner accentuated several 
aspects of the American Revolution. The reformatory current, represented by Sta
szic and Kołłątaj, saw in the revolution an ispiration to activities tending to 
modernize the political-social relations prevailing in the Polish Republic, and par
ticularly to stimulate to activity the towns and townspeople. The spokesmen of the 
conservative Sarmatians saw in the revolution, above all, a victory of the republican 
principles. The Jacobins, on the other hand, perceived in the revolution the plebeian 
groups overthrowing not only the despotism of the English crown but also 
proclaming the principles of social equality.

The Polish romantics were enthusiasts of the work of the American Revolution. 
But disillusionment came soon in connexion with the emigration of soldiers of the 
November insurrection to America. The old myth of the land of freedom collided 
with the stereotype of the capitalist model. The spokesmen of the Polish positivism, 
in historiography as well as in fiction, treated with enthusiasm of the work of the 
American Revolution. The positivistic cult of work, technological progress, ąnd 
thrift was not inconsistent with the traditional American mythology. Among others, 
took interest in the Américain Revolution: Tadeusz Korzon, Szymon Askenazy, Wła
dysław Kozłowski and Ludwik Krzywicki.

In the historiography of the Second Polish Republic, in the literary output of 
Wacław Sobieski, Adam Szelągowski, Władysław Konopczyński, and Henryk 
Mościcki, we find many points of the neoromantic declaration of the American Re
volution, which met with severe criticism of Adam Skałkowski.

In the post-war Poland the works devoted to the American Revolution appeared 
comparatively late. Their authors were Konstanty Grzybowski, Mieczysław Żyw- 
czyński, Henryk Katz, and a historian of the younger generation, Izabela Rusin. 
These are controversial works, which place the Polish historiography in the face 
of necessity of working out its own synthesis of the history of the American Revolu
tion and its international significance.
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