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LISTY SYGURDA WINIOWSKIEGO
DO JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO
(18771881)
Opracowa³a
KAZIMIERA ZDZIS£AWA SZYMAÑSKA
(Akademia im. Jana D³ugosza w Czêstochowie)

Wród obfitej korespondencji, jak¹ otrzymywa³ Józef Ignacy Kraszewski, znajduje
siê zespó³ 16 listów Sygurda Winiowskiego, pochodz¹cych z lat 18771881. Ich rêkopisy
przechowywane s¹ w Bibliotece Jagielloñskiej (rkps 6540 IV). Listy Winiowskiego do
Kraszewskiego nie by³y dot¹d publikowane, nie doczeka³y siê równie¿ opisu. Ca³y ten
blok zas³uguje na uwagê, wzbogaca bowiem wiedzê o pisarzach zas³u¿onych dla polskiej
literatury, ujawnia ich serdeczn¹ przyjañ, wspó³pracê w dziedzinie publicystyki i kultury,
meandry dzia³alnoci konspiracyjnej.
Sygurd Winiowski (18411892), nies³usznie zapomniany dzi reporta¿ysta, powieciopisarz, nowelista i t³umacz, zaprzyjani³ siê z drezdeñskim samotnikiem po powrocie z Australii i Nowej Zelandii, gdzie spêdzi³ 10 lat (18621872), podró¿uj¹c po ca³ym
kontynencie i pracuj¹c w ró¿nych zawodach 1. Nie uda³o siê dotrzeæ do ¿adnych informacji na temat pocz¹tku znajomoci korespondentów. Zak³adamy, ¿e nawi¹zali oni kontakt
dziêki Teodorowi Tomaszowi Je¿owi (w³ac. Zygmuntowi Mi³kowskiemu), wujowi Sygurda, przyjacielowi autora Starej bani, póniej jego biografowi 2.
Je¿ admirowa³ ¿ywy temperament Winiowskiego, jego ciekawoæ wiata, odwagê,
odpowiedzialnoæ, gor¹cy patriotyzm. To on skierowa³ m³odzieñca pragn¹cego walczyæ
o wolnoæ ludów do kompanii Giuseppe Garibaldiego. Winiowski bra³ udzia³ w bitwie
nad rzek¹ Volturo (12 X 1860). Nastêpnie uczy³ siê w polskiej szkole wojskowej w Coni
(Cuneo), utworzonej przez Ludwika Mieros³awskiego. Ogarniêty zw¹tpieniem w rych³y
wybuch powstania rodaków przeciw zaborcom, wyjecha³ na Wschód.
Je¿ doceni³ talent twórczy Winiowskiego, jakim ten niespodzianie zab³ysn¹³, powróciwszy z Australii. W roku 1872 opublikowa³ on w lwowskiej Gazecie Narodowej pierwsze felietony podró¿nicze, zebrane wkrótce w ksi¹¿ce Dziesiêæ lat w Australii (1873), równie¿ reporta¿e z krótkich wyjazdów do Austrii i Szwajcarii. W nastêpnych latach, przebywaj¹c w Anglii oraz we Francji, mieszkaj¹c w Stanach Zjednoczonych, goszcz¹c na Kubie
i w Kanadzie, pisa³ wartociowe teksty do periodyków lwowskich i warszawskich. Jego
prace publicystyczne i literackie wzbudzi³y ¿ywe zainteresowanie czytelników, równie¿
uznanie wielu redaktorów periodyków, wydawców i pisarzy, m.in. Kazimierza W³adys³a1
Zob. J. T u w i m, B. O l s z e w i c z, Przedmowa. W: S. W i  n i o w s k i, Koronacja króla
wysp Fid¿i oraz inne nowele. Obrazki i szkice podró¿nicze. Do druku przygotowali i przypisami
opatrzyli ... Warszawa 1953.  R. P r z y b y ³ o w s k a - B r a t k o w s k a, S. B r a t k o w s k i, Zjawisko: Winiowski. Wstêp w: S. W i  n i o w s k i, Na kraj wiata po z³oto i przygody. Warszawa 1979.
2
Zob. T . T. J e ¿, Wspomnienia o J. I. Kraszewskim. Warszawa 1888.
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wa Wójcickiego, Gracjana Ungera, Agatona Gillera, Ignacego Maciejowskiego (Sewera),
Henryka Sienkiewicza, Adama P³uga (w³ac. Antoniego Pietkiewicza). Wójcicki oraz Giller s³u¿yli pocz¹tkuj¹cemu pisarzowi rad¹ i pomoc¹ 3.
Z pierwszych listów Winiowskiego do Kraszewskiego wnosimy, ¿e adept sztuki literackiej czu³ siê zaszczycony ¿yczliwoci¹ mistrza. Nestor polskiej literatury imponowa³
mu talentem, ogromnym dorobkiem artystycznym, gor¹cym patriotyzmem, jak równie¿
tym, ¿e jego dzie³a zdoby³y miêdzynarodow¹ popularnoæ 4.
Podró¿uj¹c po wiecie, Winiowski widzia³ tragediê ludów skazanych przez kolonizatorów (zaborców) na utratê to¿samoci, na polityczny niebyt. Dlatego usi³owa³ informowaæ Europê, a tak¿e Stany Zjednoczone o ¿ywotnoci polskiej kultury, o aktywnoci artystycznej wielu wybitnych pisarzy. W licie z 19 II 1877, rozpoczynaj¹cym blisko 5-letni¹
korespondencjê, stara³ siê nak³oniæ Kraszewskiego do publikowania w londyñskim Athenaeum sprawozdañ o ¿yciu literackim w Polsce. Wyrazi³ gotowoæ bezp³atnego t³umaczenia tekstów na jêzyk angielski (ów jêzyk zna³ doskonale). Cel swój osi¹gn¹³: B. Boles³awita podj¹³ wspó³pracê z Athenaeum, rzetelnoci¹ informacji o polskim pimiennictwie deprecjonowa³ polemiczne wypowiedzi prasowe krytyków angielskich, zamieszczane
m.in. w Westminster Review 5.
Na pocz¹tku znajomoci Winiowski zwierza³ siê Kraszewskiemu z w³asnych dylematów twórczych. W¹tpi³, czy posiada zdolnoci literackie, czy w sytuacji funkcjonowania na polskim rynku pimienniczym setek osób o miernym talencie ma prawo powiêkszaæ to grono. Skar¿y³ siê drezdeñskiemu samotnikowi na k³opoty z publikowaniem swych
tekstów w prasie angielskiej. Z radoci¹ powiadamia³ adresata o nawi¹zaniu znajomoci
i wspó³pracy z amerykañskimi twórcami oraz czasopismami, m.in. z New Ulm Herald,
New York Tribune, Sun, The New Herald.
W latach 18731874 Winiowski wspó³pracowa³ w Stanach Zjednoczonych z Mart¹
Walker Cook (18071874), redaktork¹ New York Tribune, poetk¹, mi³oniczk¹ muzyki
Chopina, popularyzatork¹ literatury polskiej (przet³umaczy³a na jêzyk angielski m.in. Irydiona i Nie-Bosk¹ komediê Zygmunta Krasiñskiego oraz studium Juliana Klaczki Poezja
polska w XIX wieku [...]). W artykule wspomnieniowym Marta Walker Cook, zamieszczonym w Tygodniku Ilustrowanym, pisa³:
Gdy osiad³em w Minnesocie, ka¿da poczta, przedzieraj¹ca siê przez zawieje i powodzie
stepowe, przynosi³a mi cenne dla pioniera dary w postaci ksi¹¿ek i magazynów  oraz cenniejsze jeszcze listy, pe³ne rad zdrowych i sympatycznych pytañ o los pustelnika. [...] Zawsze i wszêdzie przypomina³a mi obowi¹zki ci¹¿¹ce na nielicznych Polakach osiad³ych w Ameryce [...] 6.

Wyznanie to zmusza do refleksji: galicyjski globtroter wysoko ceni³ altruizm, dzia³ania ukierunkowane na wzmacnianie postaw wyrozumia³oci i tolerancji wobec obcych.
Winiowski zaprzyjani³ siê z Henrym Wadsworthem Longfellowem (18071882),
poet¹ amerykañskim. W drodze do Kanady (1879) odwiedzi³ go w Bostonie, by wrêczyæ
mu swoje przek³ady jego najcelniejszych poematów oraz szkic o literaturze polskiej. W obszernym artykule og³oszonym w Gazecie Lwowskiej (1879, nry 228233) zrelacjonowa³ przebieg tego spotkania, wymianê pogl¹dów na temat twórczoci polskich romanty3
Dwa listy S. W i  n i o w s k i e g o do K. W. Wójcickiego, z 5 IV i 4 VI 1873, przechowywane s¹ obecnie w Bibliotece Jagielloñskiej (rkps 7833). O roli A. Gillera w przygotowaniu tekstów
Winiowskiego do druku wspominaj¹ P r z y b y ³ o w s k a - B r a t k o w s k a i B r a t k o w s k i (op.
cit., s. 6) oraz T u w i m i O l s z e w i c z (op. cit., s. 26).
4
Zob. J. B a c h ó r z, Zdziwienia Kraszewskim. W zb.: Zdziwienia Kraszewskim. Red. M. Zieliñska. Wroc³aw 1990, s. 145146.
5
W Gazecie Lwowskiej (1879, nry 161162) Winiowski og³osi³ interesuj¹cy artyku³ pt.
G³os angielski. O polskim pimiennictwie, oceniaj¹cy szkic angielskiego krytyka zamieszczony
w Westminster Review.
6
S. W i  n i o w s k i, Marta Walker Cook. Tygodnik Ilustrowany 1876, nr 53, s. 422.
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ków oraz rozwoju literatur europejskich, zw³aszcza polskiej, czeskiej i rosyjskiej. Podkrela³, ¿e Longfellowa interesuje struktura mentalna narodów s³owiañskich, idea panslawizmu, ponadto  myl przywiecaj¹ca takim kierunkom, jak liberalizm i nihilizm. Winiowski
korespondowa³ z Longfellowem w latach 18791880. Niejednokrotnie poredniczy³ miêdzy nim a Helen¹ Modrzejewsk¹, która zjedna³a sobie sympatiê i podziw amerykañskiego Mickiewicza 7.
Modrzejewska debiutowa³a w Ameryce 20 VIII 1877, wystêpuj¹c w California Theatre w San Francisco. Odnios³a olbrzymi tryumf maj¹cy zapocz¹tkowaæ trwaj¹c¹ przez
nastêpne 30 lat z gór¹ jej wspania³¹ karierê na tamtejszych scenach. Winiowski stara³ siê
rozs³awiaæ kunszt polskiej aktorki. W licie do Kraszewskiego z 11 VI 1879 wspomnia³,
¿e opublikowa³ w pimie Sun, maj¹cym 130 000 prenumeratorów i najpoczytniejszym
po Heraldzie, d³ugi artyku³ o niej. Ogarniêty entuzjazmem relacjonowa³:
Modrzejewska obieca³a do³o¿yæ starañ, aby zagraæ na jubileuszu Czcigodnego Pana w Krakowie [...]. Roztr¹bi³em to we wszystkich polskich gazetach, ¿eby j¹ wziêli za s³owo.

Istotnie, 3 X 1879, w drugim dniu pobytu Kraszewskiego w Krakowie, Modrzejewska uczestniczy³a w jego obchodach jubileuszowych, graj¹c w Miodzie kasztelañskim obok
Antoniny Hoffman, Jana Królikowskiego i Aleksandra £adnowskiego 8. By³a do ³ez wzruszona t¹ uroczystoci¹. Korespondent Kraszewskiego nie móg³ uczestniczyæ w niej. Powiêci³ jubilatowi szkic podró¿niczy pt. Od Nassau do Cienfuegos; w obszernej dedykacji
z³o¿y³ mu wyrazy ho³du 9.
Winiowski chwali³ zamys³ Modrzejewskiej popularyzowania w Stanach Zjednoczonych dramatów Aleksandra Fredry i Juliusza S³owackiego. Natomiast irytowa³o go nietaktowne zachowanie aktorki i jej mê¿a, Karola Ch³apowskiego, wzglêdem Amerykanów,
brak wdziêcznoci za ich gocinnoæ. W prasie amerykañskiej znalaz³ artyku³y, w których
polsk¹ artystkê nazywano awanturnic¹ i gro¿ono jej kompromitacj¹. Pisz¹c w Gazecie
Polskiej (1879, nr 129) o wyjedzie Modrzejewskiej z Ameryki do Anglii oraz o planowanych przez ni¹ kolejnych podró¿ach (Pary¿, Kraków), nie kry³ niechêci do impresaria
artystki, Harryego Sargenta (sprytny, ale cokolwiek ordynaryjny). Zdaniem Winiowskiego, komunikaty reklamowe publikowane przez Sargenta (afisze, transparenty, fotografie, barwne ulotki) szkodzi³y Modrzejewskiej: budzi³y zawiæ miejscowych aktorek, stanowi³y powód do plotek i b³azeñstw gryzipiórków amerykañskich.
Winiowski liczy³ siê z przykrymi skutkami odstêpstw od norm przyjêtych w danym
kraju. Podró¿uj¹c po wiecie, pozna³ przedstawicieli ró¿nych kultur i cywilizacji, zg³êbia³
uwarunkowania ludzkich zachowañ, mechanizmy formowania siê stereotypów. Ze szczególn¹ wyrozumia³oci¹ odnosi³ siê do siermiê¿nych pionierów amerykañskich, których ceni³ za pracowitoæ, odwagê i uczciwoæ 10.
Wiadomo, i¿ swoje wczeniejsze s¹dy o Amerykanach ³agodzi³ póniej Henryk Sienkiewicz. W licie do Edwarda Lubowskiego w listopadzie 1876 napisa³:
Amerykanie s¹ tak dzielni ludzie, tyle maj¹cy lojalnoci, prawoci i cnót prawie niepojêtych u nas, ¿e przyzwyczaiwszy siê do ich szorstkoci, niepodobna siê po prostu w nich nie
rozkochaæ [...] 11.
Zob. J. S z c z u b l e w s k i, ¯ywot Modrzejewskiej. Warszawa 1979, s. 277, 286. Modrzejewska odwiedzi³a Longfellowa w jego domu w Cambridge pod Bostonem 23 IV 1879. Korespondowa³a te¿ z tym amerykañskim poet¹.
8
Zob. Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Ch³apowskiego. Wybór i oprac.
J. G o t, J. S z c z u b l e w s k i. T. 1. Warszawa 1965, s. 286.  B a c h ó r z, op. cit., s. 112.
9
S. W i  n i o w s k i, Od Nassau do Cienfuegos. Szkic podró¿niczy. Gazeta Polska 1879,
nry 222238. Dedykacja w nrze 222.
10
S. W i  n i o w s k i, Stanowisko Polaków wzglêdem innych narodowoci w Ameryce. Gazeta Nowojorska 1874, nry 2021.
11
Cyt. za: J. K r z y ¿ a n o w s k i, Henryka Sienkiewicza ¿ywot i sprawy. Warszawa 1966, s. 67.
7
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Oceniaj¹c listy Winiowskiego do Kraszewskiego, wypada wzi¹æ pod uwagê szczególne zainteresowanie korespondentów sztukami plastycznymi. Obaj spêdzili m³odoæ
w dworkach szlacheckich na Kresach Wschodnich. Harmonijny wiat bujnej przyrody
uwra¿liwi³ ich na niuanse kolorystyczne, na rozmaitoæ kszta³tów i wieloæ sk³adników
uniwersum. Rzec mo¿na: umieli patrzeæ, zdobyli te¿ umiejêtnoæ pos³ugiwania siê kodami
natury i kultury.
Kraszewski  jak wiadomo  uprawia³ rysunek i malarstwo (w czasach drezdeñskich
przeznacza³ na nie niedziele) 12. Admirowa³ dzie³a wybitnych artystów pêdzla. W roku
1869 wyrazi³ entuzjastyczn¹ opiniê o kondycji sztuk plastycznych w Polsce:
Mamy dzi mo¿e wiêcej utalentowanych i wykszta³conych malarzy i rysowników ni¿
poetów i pisarzy, wiêcej znakomitych obrazów ni¿ ksi¹¿ek. ¯ycie przesz³o z papieru na p³ótno
i mo¿e i dlatego, ¿e na nim zrozumia³ym ca³emu wiatu wypisuje siê jêzykiem, nie przestaj¹c
byæ narodowym 13.

Zainteresowanie t¹ dziedzin¹ sztuki wykazywa³ równie¿ Winiowski. O¿ywia³ swoje
felietony podró¿nicze odrêcznymi rysunkami. Zwiedza³ polskie i zagraniczne galerie sztuk
plastycznych. Kompetentnie pisa³ o malarstwie europejskim i amerykañskim 14. W Stanach
Zjednoczonych anga¿owa³ siê w reklamowanie dzie³ polskich mistrzów pêdzla. O gorliwym zachêcaniu Amerykanów do obejrzenia projektowanej wystawy Bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki donosi³ Kraszewskiemu w listach z 11 VI i 12 VIII 1879. W przekonaniu Winiowskiego w³acicielem Grunwaldu by³ wówczas Micha³ von Blumenfeld, astronom amator mieszkaj¹cy w Odessie, dobry znajomy Kraszewskiego. B. Boles³awita goci³
w jego domu podczas podró¿y na Krym. Dedykowa³ mu i jego ¿onie Marii z Szymanowskich powieæ Chata za wsi¹ (1852). Blumenfeld pisa³ z Warszawy listy zapowiednie
i przyrzek³ negocjatorowi 25% czystego dochodu za wystawienie jego obrazu w Ameryce.
Grunwald mia³ byæ przywieziony z Berlina i pokazany w Nowym Yorku, w Filadelfii,
Bostonie, Chicago i Saint Louis.
Jak wynika z prac wspó³czesnych nam historyków sztuki, Bitwê pod Grunwaldem
kupi³ od Matejki w lutym 1878 bankier warszawski Dawid Rosenblum. Cena obrazu wynosi³a 45 000 z³otych reñskich (wraz z darowanym nabywcy szkicem olejnym). Rosenblum  wedle ustaleñ Krystyny Sroczyñskiej 
ju¿ w listopadzie wystawi³ obraz w Wiedniu i przez nastêpne dwa lata obwozi³ go po stolicach
Europy [...]. Wielkie dzie³o odby³o triumfalny pochód do Warszawy, Wiednia, Budapesztu,
Lwowa, Petersburga i nawet Berlina, budz¹c powszechny podziw 15.

Pierwsz¹ wystawê p³ócien Matejki w Stanach Zjednoczonych urz¹dzono dopiero
w r. 1897, a wiêc po mierci Kraszewskiego i Winiowskiego. Nasuwaj¹ siê pytania: czy¿by Blumenfeld za namow¹ Rosenbluma wiadomie wprowadzi³ w b³¹d Winiowskiego,
aby wykorzystaæ jego pozycjê za oceanem? czy wszystko wiedz¹cy Kraszewski orientowa³ siê w sytuacji? Jak pisze Sroczyñska, Rosenblum zamierza³ kupiæ od Matejki rów12
Zob. A. B. B r z o s t o w s k i, Ze wspomnieñ o Kraszewskim (18801887) w dziesi¹t¹ rocznicê jego zgonu. Rocznik (Sambor) 1897, s. 202. I nadbitka.
13
B. S u c h o d o l s k i, Dzieje kultury polskiej. Wyd. 2. Warszawa 1986, s. 242. Zob. te¿
S.  w i e r z e w s k i, Kraszewski  malarz. Problemy 1962, nr 3.
14
Zob. S. W i  n i o w s k i: Listy z wystawy filadelfijskiej. Tygodnik Ilustrowany 1876,
t. 2, nry 2829; Z wystawy paryskiej. Biesiada Literacka 1878, nr 132, s. 21; Sztuka z kordonem
wystawowym. Kurier Warszawski 1878, nr 125; Malarstwo w Anglii. Gazeta Lwowska 1879,
nry 1314.
15
K. S r o c z y ñ s k a, Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki. Warszawa 1976, s. 42. Zob. te¿
M. S z y p o w s k a, Jan Matejko wszystkim znany. Warszawa 1976, s. 273 .  J. M. M i c h a ³ o ws k i, Jan Matejko. Warszawa 1979, s. 10.
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nie¿ Ho³d pruski ukoñczony w r. 1882, artysta jednak podarowa³ to dzie³o Krakowowi. Co
wiêcej  malarz wytoczy³ proces ¿ydowskiemu finansicie o obrazê. Matejko  oglêdnie
mówi¹c  nie lubi³ ¯ydów i powody obrazy mog³y byæ przesadzone.
Kraszewski szybko uwiadomi³ sobie, ¿e jego korespondent jest cz³owiekiem spolegliwym, otwartym, szczerym patriot¹, obywatelem wiata. Niejednokrotnie goci³ go w swoim drezdeñskim domu, zwierza³ siê z problemów zdrowotnych i wydawniczych, s³u¿y³
rad¹ w sprawach literackich, osobistych oraz wiatopogl¹dowych. Rzecz szczególnie interesuj¹ca: rozwia³ w¹tpliwoci Winiowskiego, czy tworzenie legionu polskiego w Konstantynopolu podczas wojny rosyjsko-tureckiej (18771878) mo¿na uznaæ za czyn rozs¹dny i czy uczuciami patriotycznymi m³odych Polaków, zg³aszaj¹cych siê do wojska, nie
manipuluj¹ rodzimi karierowicze polityczni oraz obcy agenci. Powierzy³ mu nawet funkcjê doradcy organizatorów legionu.
Wolno s¹dziæ, ¿e drezdeñski samotnik, który nie da³ siê wci¹gn¹æ do tzw. Konfederacji Narodu Polskiego zorganizowanej we Lwowie w r. 1876 i do rz¹du narodowego utworzonego 26 VII 1877 w Wiedniu, z ksiêciem Adamem Sapieh¹ na czele, uleg³ propagandzie lwowskich polityków demokratycznych grupuj¹cych siê w tzw. Kole. Ko³o, zawi¹zane jesieni¹ 1876, wesz³o w kontakt z rz¹dem tureckim. W³adys³aw Plater, pogrobowiec
Wielkiej Emigracji, fundator Muzeum Polskiego w Raperswilu 16, upowa¿niony przez demokratów lwowskich rozsy³a³ memoria³y do gabinetów europejskich. W roku 1877 Plater korespondowa³ z B. Boles³awit¹ i spotyka³ siê z nim. Wed³ug Stanis³awa Burkota Kraszewski sta³ siê ma³ym kó³kiem w wielkiej machinie polityki europejskiej  gier miêdzy
Austri¹, Prusami, Francj¹ i Rosj¹ 17. Sytuacjê polityczn¹ w tym okresie trafnie oceni³
Henryk Wereszycki:
Kiedy na wiosnê 1877 r. wybuch³a wojna na Wschodzie, zaraz rozpocz¹³ siê werbunek do
legionu polskiego w Turcji. Przedsiêwziêcie to nie mia³o jednak szans powodzenia, poniewa¿
zajêli siê nim w Konstantynopolu ludzie nie ciesz¹cy siê dobr¹ opini¹; wród nich najwybitniejsz¹ rolê odgrywa³ niejaki Zwierkowski, najprawdopodobniej szpieg rosyjski. Dlatego te¿
powa¿niejsi dzia³acze polscy w Turcji zabiegali o sprowadzenie do Stambu³u jakiej bardziej
reprezentacyjnej osoby. Na rany Chrystusa, przysy³ajcie, co ¿ywo, grubego szlachcica i pieni¹dze  pisano zaraz po wybuchu wojny z Konstantynopola do Gillera, jednego z g³ównych
inicjatorów Ko³a 18.

Agaton Giller  bo o nim tu mowa  by³ dzia³aczem politycznym znanym w wiecie
(po powstaniu styczniowym przebywa³ na emigracji w Pary¿u, Genui, Drenie, Lipsku
i Bendlikonie pod Zurychem). Prawdopodobnie z jego upowa¿nienia Kraszewski powierzy³ Winiowskiemu wa¿ne zadanie strategiczne. Winiowski wyrazi³ gotowoæ wyjazdu
do Turcji. Zna³ dobrze kraje ba³kañskie: jako gimnazjalista odby³ piesz¹ wêdrówkê z rodzinnej Galicji do Rumunii i Turcji (18581859). Mówi³ niele jêzykami: rumuñskim,
bu³garskim i tureckim. Mia³ równie¿ dowiadczenie wojskowe. W licie z 5 XII 1877 napisa³ do Kraszewskiego:
mog¹ liczyæ na mnie jak na Zawiszê o tyle przynajmniej, ¿e polizê w ogieñ, znam ¿ycie obozowe i nie lêkam siê tarapat.

Plany legionowe Winiowskiego i jego protektorów spe³z³y jednak na niczym:
16
Zob. F. Z i e j k a, Kraszewski a Muzeum Narodowe Polskie w Raperswilu. Pamiêtnik Literacki 1966, nr 1.
17
S. B u r k o t, Kraszewski w Krakowie. W zb.: Literatura  kulturoznawstwo  uniwersytet.
Ksiêga ofiarowana Franciszkowi Ziejce w 65 rocznicê urodzin. Red. B. Dopart, J. Popiel, M. Stala.
Kraków 2005, s. 112.
18
H. W e r e s z y c k i, Historia polityczna Polski 18641918. Wyd. 2 krajowe, popr. i rozszerz.
Wroc³aw 1990, s. 49.
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3 III 1878 Rosja z Turcj¹ zawar³y pokój. Mocarstwa europejskie doprowadzi³y na kongresie berliñskim 13 VII 1878 do nowego uregulowania kwestii wschodniej.
Roczna przerwa w wymianie wiadomoci przez Winiowskiego i B. Boles³awitê (1878)
jest trudna do wyjanienia. Prawdopodobnie kilka listów nie zachowa³o siê. O tym, ¿e
Winiowski czu³ siê moralnie zobowi¹zany do walki wolnociowej oraz ideologicznej,
wiadcz¹ jego listy z roku 1879. Informowa³ korespondenta o drukowaniu w amerykañskiej prasie artyku³ów demaskuj¹cych fa³szyw¹ filantropiê Romanowów wobec Polski
oraz tekstów omieszaj¹cych b³êdne za³o¿enia ruchu nihilistycznego w Rosji i na rosyjskiej Ukrainie.
W tym okresie Kraszewski interesowa³ siê socjalizmem mimo odmiennego w³asnego
stanowiska ideowego. Kiedy m³odzi socjalici krakowscy  z okazji jubileuszu pisarza 
wystosowali do niego odezwê i przes³ali mu wiersz ho³downiczy 19, nie odpowiedzia³ na
nie. W roku 1882 opublikowa³ powieæ Szalona, w której  jak ocenia Józef Bachórz 
metodami ³atwej kompromitacji ods¹dzi³ od czci i wiary [...] nihilistów (socjalmonarchistów). [...] Szalona by³a na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XIX w. rewelacj¹ skandalizuj¹c¹ 20.
Psychiczn¹ wiê miêdzy Winiowskim a B. Boles³awit¹ pog³êbia³a ich wrogoæ wobec zaborców. Mia³a ona  bez w¹tpienia  pod³o¿e rodzinne. Wiêzy pokrewieñstwa ³¹czy³y Sygurda Winiowskiego z Teofilem Winiowskim, skazanym na mieræ we Lwowie
w r. 1847 przez rz¹d austriacki. Ciotka pisarza, Albina z Winiowskich Migurska, pojecha³a za narzeczonym (przysz³ym mê¿em) Wincentym Migurskim, dzia³aczem patriotycznym, wygnañcem, na Syberiê. Tam zmar³a i ona, i dwoje jej ma³oletnich dzieci 21. Najstarsza córka Kraszewskiego, Konstancja, ¿ona Boles³awa £oziñskiego, powstañca styczniowego, równie¿ przebywa³a z mê¿em i dzieæmi (bliniakami) na Sybirze. W roku 1871, po
samobójczej mierci mê¿a, zmar³a w drodze powrotnej do kraju 22.
Mieszkaj¹c w Ameryce, Winiowski penetrowa³ tamtejsze zbiory biblioteczne i archiwalne w poszukiwaniu dokumentów dotycz¹cych uczestnictwa Tadeusza Kociuszki
i Kazimierza Pu³askiego w walce o niepodleg³oæ Stanów Zjednoczonych. Wówczas spod
jego pióra wysz³y bogate merytorycznie artyku³y og³oszone w prasie polskiej, np. Testament Kociuszki w Ameryce (Nowiny 1879, nr 42), Pami¹tki po Kociuszce (Przyjaciel Domowy 〈Lwów〉 1880, nr 13), Kociuszko w Ameryce (Gazeta Lwowska 1880,
nry 162189), Pu³aski w Ameryce (Gazeta Lwowska 1880, nry 112).
Nie znamy przyczyn urwania siê korespondencji Winiowskiego z drezdeñskim samotnikiem. Jak wynika z ostatnich listów (1881), Kraszewski namawia³ przyjaciela do
powrotu na ziemiê ojczyst¹. Winiowski nie kry³ swej awersji do stosunków galicyjskich.
Razi³a go ugodowoæ rodaków wobec austriackiego zaborcy, brak tolerancji religijnej,
niegodziwy system administracyjny, s¹dowy i ekonomiczny. Oskar¿a³ miejscowych zie19
B. K r z y w o b ³ o c k a (Cezaryna Wojnarowska. Warszawa 1979, s. 83) przytacza tekst
wiersza:
I pozbêdziem siê powoli
Trwaj¹cej zgnilizny,
Bóg wielki do¿yæ pozwoli
Wskrzeszenia ojczyzny!
Z brudnej pleni siê otrz¹sn¹
Nasze dawne dzieje
[. . . . . . . . . . ]
Co za radoæ bêdzie z wiosn¹
A¿ siê dusza mieje!
20
B a c h ó r z, op. cit, s. 153154.
21
Zob. A. P ³ u g, Sygurd Winiowski. K³osy 1881, nr 841, s. 87.  A. K u c z y ñ s k i, Syberia. 400 lat polskiej diaspory. Wroc³aw 1998, s. 145146.
22
Zob. B a c h ó r z, op. cit., s. 143.  K u c z y ñ s k i, op. cit., s. 277.
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mian i kapitalistów o egoizm klasowy, o bezlitosny wyzysk ch³opów i robotników, naruszanie bezpieczeñstwa pracy.
Winiowskiego interesowa³ zawsze przemys³ górniczy, zw³aszcza naftowy (pracowa³
jako górnik w Nowej Zelandii i w Australii, redagowa³ tam gazetê górnicz¹ The Ravenswood Miner). Pisa³ o górnictwie w Stanach Zjednoczonych i w Polsce 23. Wyra¿a³ pogl¹d, ¿e mieszkañcy Galicji stanowili pierwszy front w rozwoju przemys³u naftowego
na wiecie. Zamys³ rozwijania tego przemys³u w ojczynie sk³oni³ podró¿nika do powrotu
do kraju (1882). Sta³ siê wówczas w³acicielem rozleg³ych terenów naftowych (okolice
Stanis³awowa i Ko³omyi).
Mimo zaabsorbowania prac¹ zwi¹zan¹ z przemys³em naftowym pisywa³ jeszcze przez
pewien czas do Gazety Lwowskiej oraz do Biblioteki Pamiêtników i Podró¿y. Przet³umaczy³ dzie³o Thomasa Carlylea Sartor resartus. Zaprzyjani³ siê wtedy z Janem Kasprowiczem 24.
Listy Sygurda Winiowskiego do drezdeñskiego samotnika ocala³y dziêki staraniom rodziny adresata i Aleksandra Boles³awa Brzostowskiego, który pracowa³ przy porz¹dkowaniu archiwaliów. Natomiast listy Kraszewskiego do galicyjskiego podró¿nika
nie zachowa³y siê i nie uda³o siê ustaliæ, jaki spotka³ je los.
Blok przedstawianej tu korespondencji (kolejne karty opatrzone s¹ numerami 133) 
stanowi¹ listy pisane na zwyk³ym papierze (po ka¿dym licie podajê format karty oraz
w³aciwoci papieru, atramentu itp.). Stan manuskryptów jest stosunkowo dobry. Odczytanie tekstów epistolarnych utrudniaj¹ czasem drobne uszkodzenia zapisu (wyblak³e litery, zamazania). Koperty, niestety, nie zachowa³y siê. Ustalenie adresu nadawcy, zw³aszcza
gdy przebywa³ on w Anglii, u³atwia dok³adna informacja pomieszczona przed nag³ówkiem lub u do³u tekstu (nazwa miasta, dzielnica, ulica, numer domu).
Pisowniê oraz interpunkcjê listów dostosowa³am do praktykowanych dzi zasad. Uzupe³ni³am opuszczone litery, rozwinê³am w nawiasie kwadratowym skróty. Pozostawi³am
lub  jeli to by³o konieczne  wprowadzi³am wielkie litery w pisowni zaimków odnosz¹cych siê do adresata.
Winiowski datowa³ listy wed³ug nowego stylu. W zapisie dat ujednolicona zosta³a
interpunkcja oraz kolejnoæ poszczególnych cz³onów zgodnie ze schematem: miejsce, dzieñ,
miesi¹c, rok.

1
Warszawa, Nowolipki 3
19 lutego 1877
Wielmo¿ny Pan J. I. Kraszewski
Wielmo¿ny Panie!
Londyñskie Ateneum zamieszcza z pocz¹tkiem ka¿dego roku sprawozdania z ruchu literackiego wszystkich krajów europejskich, nie wykluczaj¹c Czech,
Wêgier, Portugalii  wszystkie s³owem uwzglêdniaj¹c kraje oprócz Polski.
Przed tygodniem pos³a³em im wiêc reprymendê i omieli³em siê zarazem zwróciæ ich uwagê, ¿e w braku znakomitego pisarza angielskiego, który by móg³ pisaæ
23
Zob. S. W i  n i o w s k i: Ze wspomnieñ górniczych. Wêdrowiec 1878, nry 9095; Listy
Amerykanina z Galicji. Gazeta Polska 1878, nry 45, 49; Najnowsze odkrycia nafty w Galicji. K³osy
1881, nry 851853.
24
Zob. T u w i m, O l s z e w i c z, op. cit., s. 24.
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tego rodzaju krótkie sprawozdania, Wielmo¿ny Pan zapewnie siê podejmiesz tej
pracy. Zarazem mia³em ofiarowaæ swoje us³ugi do t³umaczenia jej na jêzyk angielski, gdyby uda³o mi siê namówiæ Wiel[mo¿nego] Pana do pisania tych artyku³ów. Wiedzia³em, ¿e chodzi zapewne o znakomity podpis, gdy¿ Abund, Vambery
itp. znakomitoci pisz¹ tego rodzaju sprawozdania 1.
Odpowied od Ateneum, a raczej Athenaeum, za³¹czam 2. W razie gdyby
pismo to zg³osi³o siê do Wiel[mo¿nego] Pana i ugoda pomiêdzy Wami przysz³a do
skutku, chêtnie podejmê siê przek³adu, bez ¿adnej nadziei honorarium, albowiem
to bezustanne i ogólne nieuwzglêdnianie Polski dogryz³o mi do ¿ywego.
Adres Wiel[mo¿nego] Pana ¿¹dany przez redakcjê pos³a³em 3. By za Wiel[mo¿ny] Pan nabra³ pojêcie, jakiego rodzaju sprawozdañ oni wymagaj¹, radzê Mu zajrzeæ do styczniowych numerów Ateneum  mianowicie z 24-go (literatura moskiewska). Wêgiersk¹, w³osk¹ itp. umieszczono podobno w ostatnim numerze grudniowym.
Z wysokim szacunkiem zostajê
s³ug¹ uni¿onym
Sygurd Winiowski
Karty 12, formatu 210×130 mm, zapisane jednostronnie. Papier bia³y, cienki, po¿ó³k³y; atrament czarny, zrudzia³y.
Chodzi tu prawdopodobnie o Edmonda Abouta, francuskiego krytyka literatury i sztuki. Nie
uda³o siê ustaliæ, kim by³ Vambery.
2
O pozytywnej reakcji Kraszewskiego na list londyñskiego Athenaeum czytamy w Kronice
tygodniowej Tygodnika Ilustrowanego z r. 1877 (nr 63, s. 146147). Zob. te¿ W. K r a j e w s k a,
Angielsko-polskie zwi¹zki literackie. W: S³ownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz,
A. Kowalczykowa. Wroc³aw 1991, s. 2226.
3
J. I. Kraszewski mieszka³ wówczas w Drenie przy ul. Nordstrasse 28 (niegdy 27). Od
roku 1960 mieci siê tam Muzeum J. I. Kraszewskiego. Potem (od r. 1879) pisarz mieszka³ w willi pod nrem 31, zakupionej za pieni¹dze uzyskane z jubileuszowych wydañ i t³umaczeñ jego ksi¹¿ek.
1

2
Warszawa, Nowolipki 3
25 lutego 1877
Szanowny Panie!
List Jego dowiód³ mi, ¿e Szan[owny] Pan wybaczy³e ton pierwszego mojego
listu, który omieli³em siê napisaæ chocia¿ obcy Mu, stylem cokolwiek nowo-wiatowym, wprost zmierzaj¹c do businessu. Wprawdzie wypada³o mi wtedy ju¿ podziêkowaæ Mu za ³askawe uwzglêdnienie pacho³ka pióra, kusz¹cego siê nawet
w Australii i Ameryce o skromne miejsce w rzêdzie ludzi s³u¿¹cych Krajowi 1.
Przyjemnoæ ³askawego podziêkowania zostawi³em sobie jednak do dnia, w którym bêdzie mi wolno z³o¿yæ je osobicie. Pielgrzymka do Drezna, g³ównie ¿eby
spe³niæ obowi¹zek ci¹¿¹cy na ka¿dym Polaku i z³o¿yæ Panu ho³d mój, nale¿y do
programu mojego niniejszego pobytu w Europie. Wkrótce zamierzam wyjechaæ
do Anglii 2; Drezno musi ogl¹daæ mnie w swoich murach i odwa¿ê siê zmusiæ
Szan[ownego] Pana wys³uchaæ wyrazy wdziêcznoci za ³askaw¹ wzmiankê o mo-
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ich pracach, której podobno zawdziêczam wiêcej ni¿ w³asnej zas³udze, albowiem
gdziekolwiek siê obrócê, pochwa³a Pana s³u¿y za polecenie.
Co do interesu z Ateneum, dodam, i¿ adres Pana maj¹ i ¿e zapewne zwróc¹
siê wprost do Pana w swoim czasie. Zamierzam mieszkaæ w Londynie a¿ do wystawy francuskiej, mo¿e d³u¿ej nawet, póki interesa nie pozwol¹ mi wróciæ do
Ameryki na sta³e 3. Nie zaniecham zawiadomiæ Szan[ownego] Pana o moim adresie londyñskim, ¿eby Pan móg³ przys³aæ mi swoj¹ pracê do przet³umaczenia. Gdyby j¹ Pan napisa³ po francusku, zapewne sama redakcja Aten[eum] j¹ prze³o¿y.
Upraszaj¹c o zachowanie mnie w ³askawej pamiêci,
zostajê z wysokim szacunkiem,
s³uga Sygurd Winiowski
Numera Ateneum z 31 grudnia i 27 stycznia dojd¹ do Szan[ownego] Pana
zapewne w dzieñ lub dwa po licie. Pochodz¹ one ze zbioru redaktora Wêdrowca 4, który prosi o zwrot ich po u¿yciu pod adresem Nowolipki nr 3.
K. 34, formatu 205×130 mm, zapisane jednostronnie. Papier bia³y, po¿ó³k³y, subtelnie kratkowany; atrament czarny, zrudzia³y.
1
Winiowski publikowa³ teksty w ró¿nych krajach. Do dzi nie znana jest liczba jego wierszy,
artyku³ów, reporta¿y, korespondencji napisanych po angielsku. Zawsze jednak akcentowa³, ¿e jest
Polakiem.
2
Galicyjski podró¿nik wielokrotnie przebywa³ w Anglii. Najd³u¿ej goci³ w Londynie na prze³omie lat 1877 i 1878. We lwowskim Tygodniku og³osi³ cykl Listów z Anglii (1877, t. 5, nry 33
48). W Gazecie Polskiej (1878, nr 253) opublikowa³ te¿ interesuj¹cy artyku³ pt. Z ¿ycia angielskiego. John Bull w domu. Zwróci³ uwagê na typowe cechy wspó³czesnych mu Anglików. Razi³a go ich
pycha, chciwoæ, kastowoæ, poni¿anie ludzi biednych, zw³aszcza obcokrajowców.
3
Wystawa francuska odby³a siê w Pary¿u w kwietniu 1878. Winiowski ocenia³ prezentowane kolekcje dzie³ sztuki, obserwowa³ zwi¹zki kulturalne przedstawicieli ró¿nych narodów (pisa³ na
ten temat w Biesiadzie Literackiej 〈1878, nry 132134〉). Spotyka³ siê wówczas z H. Sienkiewiczem w Café de la Regance na placu Komedii Francuskiej.
4
W roku 1877 redaktorem naczelnym Wêdrowca by³ F i l i p S u l i m i e r s k i (18431885),
geograf, literat, wspó³za³o¿yciel Kasy im. J. Mianowskiego (zob. Z. P i a s e c k i, Stanis³aw Witkiewicz w Wêdrowcu Artura Gruszeckiego. Opole 1992, s. 1011).

3
Londyn, 13 kwietnia 1877
Wielmo¿ny Panie!
Omielony ³askawym Jego poleceniem, posy³am mój adres londyñski z prob¹, aby Pan bez wahania raczy³ mnie u¿yæ do wszelkich us³ug, je¿eliby Mu wypada³o sprowadzaæ cokolwiek z Anglii lub skomunikowaæ siê tu z kimkolwiek.
Przy tej sposobnoci przepraszam Go tak¿e, je¿eli zg³osi³ siê do Niego ktokolwiek z hotelu, w którym mieszka³em w Drenie. W hotelu tym zapomnia³em
skórzan¹ poduszkê, nie maj¹c¹ wartoci pieniê¿nej. Grat ten by³ jednak ze mn¹
w Australii i w Ameryce 1 , wiêc go szanujê cokolwiek zabobonnie. Otó¿ pisa³em do gospodarza hotelu, by odes³a³ go do domu Wielmo¿nego Pana, gdzie 
jeli zawadzaæ nie bêdzie  proszê kazaæ go rzuciæ na strych lub do piwnicy.
Gdybym kiedy znów dozna³ szczêcia dalece, abym móg³ zajrzeæ do domu Pana,
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przypomnê Jego odwiernej o tym fancie i wynagrodzê jej z wdziêcznoci¹ k³opot zadany.
Polecaj¹c siê ³askawej pamiêci Jego
pozostajê z wysokim powa¿aniem
wielbicielem i s³ug¹
Sygurd Winiowski
K. 56, formatu 205×130 mm, zapisane jednostronnie. Papier jak w licie poprzednim; atrament czarny.
1
Po powrocie z Australii do Europy i licznych podró¿ach po rodzimym kontynencie Winiowski zamieszka³ w Ameryce (najpierw w Chicago, potem w stanie Minnesota, kolejno na pograniczu dzikiej Dakoty i w Nowym Jorku). Uzyska³ obywatelstwo amerykañskie. Przez jedn¹ kadencjê zasiada³ w legislaturze stanu Minnesota.

4
London S.E. 147 Stamford Street
Natulor Road, 22 kwietnia 1877
Szanowny Panie!
Racz Pan przyj¹æ moje szczere i uni¿one podziêkowania za swój list z 16-go
b.m., na który nie odpisa³em wczeniej, wiedz¹c, jak cennym jest czas Pana dla
Niego i narodu. Niewymownie mnie cieszy, ¿e ten dziegieæ przyniós³ mu ulgê 1.
Teraz i klimat przyczynia siê zapewne do pokrzepienia Pana, gdyby Pan tylko nie
przepracowywa³ siê. Co do ostatniego punktu, w¹tpiê, aby czyjekolwiek uwagi
skutkowa³y, kiedy nie skutkuje pamiêæ, jak zdrowie Pana niezbêdne nam wszystkim, choæby wobec faktu, ¿e cokolwiek mielimy wy¿szego, znik³o, postarza³o siê
lub umilk³o; nowe pokolenie nie wyda³o nic oprócz miernoci uk³adaj¹cych szpalty i tomy, jak murarz buduje ciany, z pewn¹ zrêcznoci¹, nie siêgaj¹c¹ jednak
ponad rzemios³o i pozbawion¹ iskierki geniuszu. Pan jeden przechowujesz tradycjê sztuki i powiêcenia, i pracy nie utylitarnej tylko  wiêc ka¿dy z n a s ma
prawo domagaæ siê, aby mózg Jego nie cierpia³ w nadludzkich wysileniach i nie
wywiera³ wp³ywu na cia³o. S¹ to w³asnoci narodowe, ¿e tak powiem, a nawet ten
dziegieæ leczniczy obchodzi bardzo liczne grono.
Dziêkujê Szan[ownemu] Panu za pochwa³ê Barba 2. Wiem ja, ¿e w podobnych obrazkach mam ju¿ rutynê i umiem im nadaæ cechê prawdy, bo czerpiê j¹
z ¿ycia, które tyle zmian mi pokaza³o, jak nieczêsto siê zdarza. Niestety, ponad
prace tego rodzaju nie mogê siê podnieæ, a nawet tych obrazków nie miem nadu¿ywaæ, aby nie wpaæ w manierê, nie znudziæ wydawców i czytelników. Grono
czytaj¹cych u nas szczup³e jest, wiêc ³atwo przesyciæ ogó³ tematami zamorskimi.
Co do t³umaczenia takich rzeczy na angielski, zauwa¿am, ¿e w Ameryce pisa³em podobne obrazki po angielsku, umieszczaj¹c je, oraz nowelki z ¿ycia wschodnioeuropejskiego, w w³asnej gazetce i pismach prowincjonalnych. Nieboszczka
p. Walker Cook 3 zagustowa³a w nich i otworzy³a mi wstêp do New York Tribune, gdzie niele p³acili. Po jej mierci zerwa³em z Trybun¹, albowiem ta umieci³a rzeczy nieprzychylne Polakom i mojej odpowiedzi nie wydrukowa³a. Póniej próbowa³em inne wielkie gazety, ale bez osobistego wp³ywu w redakcjach nie
mog³em siê doczekaæ nawet przeczytania moich manuskryptów, pomimo ¿e wie-
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dziano, i¿ Trybuna ju¿ drukowa³a moje prace. Rzecz to naturalna wobec konkurencji we wszystkich ga³êziach lekkiej anglosaskiej literatury. Znu¿ony da³em pokój tym próbom, póki nie osiedlê siê stale w Ameryce, co s¹ pia desideria 4, które
nieprêdko przyjd¹ do skutku. Do prowincjonalnych pism nie warto pisaæ; le p³ac¹, prace nie siêgaj¹ poza szczup³e kó³ko czytelników, a wielkie pisma gardz¹
tego rodzaju pisarzem. Co do Anglii, to przy miertelnej nie konkurencji ju¿, ale
walce o pomieszczenie manuskryptów, co bardziej za przy szowinizmie Anglików 5 nie³atwo cudzoziemcowi znaleæ nak³adcê. Nawet w Ameryce powiedziano
mi raz foreigner has no business (cudzoziemiec nie powinien) porywaæ siê do
angielskiego autorstwa. Ja te¿ nie mylê czyniæ tego w Anglii. Po polsku te¿ zamierzam pisaæ bardzo ma³o, nie maj¹c pola oprócz podró¿y ani poczuwaj¹c siê do
dostatecznej fantazji, aby tworzyæ ludzi, sceny i intrygi.
Co do owej nieszczêliwej poduszki, bardzo proszê nie k³opotaæ siê ni¹. Pisa³em do gospodarza, ¿eby do Pana j¹ odes³a³ i rad bêdê, je¿eli to uczyni, choæ i rad
bêdê, je¿eli nie uczyni, albowiem bêdê móg³ kl¹æ Niemca. Czasem sumienie mnie
kole za moj¹ niechêæ do tych ludzi, wiêc ka¿dy figiel z ich strony ³agodzi te wyrzuty 6.
Gracjan 7 pisa³ do mnie przed kilku dniami, znów skar¿¹c siê na k³opoty
z p. Jenike 8. Nie lubiê tych skarg, bo to wró¿y le Tygodnikowi 9 i wydawcy,
którego bardzo lubiê i którego dobrobyt mnie obchodzi.
Co do powietrza tutejszego, trafnie je opisa³e. Raz mamy mg³ê, raz kapuniaczek, raz krupy, czêsto wszystko razem, a rzadko s³oñce  raz w trzy dni, na dwie
godziny. W B r i t i s h M u s e u m nie by³em dot¹d 10. Ogólnie nie mogê siê zabraæ do pisania, czuj¹c wstrêt do niego, genre 11, nie mog¹c siê zdobyæ na inny,
i têskni¹c za Nowym wiatem. Je¿eli wojna i czynnoæ w warsztatach morskich
wybuchnie, mam zamiar wzi¹æ siê na powrót do mojego rzemios³a  ciesielki.
Polecaj¹c siê ³askawej pamiêci Szanownego Pana, zostajê s³ug¹ uni¿onym
i przychylnym
Sygurd Winiowski
K. 78, formatu 205×130, zapisane obustronnie. Papier po¿ó³k³y; atrament czarny.
1
W licie do brata Kajetana z 16 IV 1877 J. I. K r a s z e w s k i napisa³: Ca³¹ zimê ciê¿ko
przechorowa³em. Ju¿ myla³em, ¿e mnie kaszel dobije. Pierwszego dnia Wielkanocy spotka³em siê
z kim: »Czemu pan nie spróbujesz kapsu³ek z dziegciem?« Zacz¹³em tedy braæ goudron w kapsu³kach i kaszel jak rêk¹ uj¹³. Cyt. z: Listy do rodziny 18631886. Cz. 2: Na emigracji. Oprac.
S. B u r k o t. Wroc³aw 1993, s. 208.
2
S. W i  n i o w s k i napisa³ obrazek o wiernym koniu, pt. Mój Barb. Utwór drukowano
w odcinkach w Kurierze Warszawskim (1877, nry 6974).
3
Jak wynika z artyku³u W i  n i o w s k i e g o Marta Walker Cook (zob. przypis 6 do wstêpu),
pisarka podarowa³a Muzeum Narodowemu Polskiemu w Raperswilu swój poemat i dwa obrazy
m³odszej córki.
4
Pia desideria (³ac.)  pobo¿ne ¿yczenia.
5
Winiowski postrzega³ szowinizm kolonistów angielskich w Australii oraz w Kanadzie.
Twierdzi³, ¿e w stosunku do ludów kolonialnych s¹ oni najbezwzglêdniejsi, najmniej humanitarni.
¯yj¹ z rabunku kolorowych tuziemców.
6
O niechêci Winiowskiego do Niemców czytamy w jego tekstach australijskich. Wp³yw na
ten stan mia³a niew¹tpliwie arogancja kolonizatorów niemieckich wobec aborygenów oraz sytuacja
polityczna Polski (zabory). Natomiast K r a s z e w s k i ocenia³ krytycznie tendencje rozwojowe literatury niemieckiej; pisa³, ¿e proza niemiecka choruje na tendencjê, naucza, gromi, ³aje [...]. Zarywa ona trochê na kazanie (Gazeta Polska 1873, nr 276). Kilkakrotnie w swoich korespondencjach
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(Tygodnik Ilustrowany 1868, nr 2, 1879, nr 190; K³osy 1870, nr 242) dawa³ wyraz oburzeniu
z powodu antypolskich tendencji w powieci G. F r e y t a g a Soll und Haben (Leipzig 1855).
7
G r a c j a n U n g e r (18531911), drukarz, ksiêgarz, nak³adca. Przej¹³ dzia³alnoæ wydawnicz¹ po przybranym ojcu, Józefie Ungerze, znanym drukarzu warszawskim. Kontynuowa³ wydawanie Wêdrowca (do r. 1878) i Tygodnika Ilustrowanego (do 1883). W latach 18761882 wydawa³ Biesiadê Literack¹, a w r. 1881 za³o¿y³ tygodnik beletrystyczny Romans i Powieæ.
8
L u d w i k J e n i k e (18181903), dziennikarz, t³umacz. Wspó³pracowa³ z Gazet¹ Warszawsk¹ i z Bibliotek¹ Warszawsk¹. W latach 18531859 redagowa³ Ksiêgê wiata wydawan¹ przez
Z. Merzbacha. Od r. 1859 by³ wspó³za³o¿ycielem i od 1886 redaktorem Tygodnika Ilustrowanego.
9
Chodzi o Tygodnik Ilustrowany, czasopismo literackie i kulturalno-spo³eczne, wychodz¹ce w Warszawie w latach 18591939, za³o¿one przez J. Ungera.
10
British Museum  najwiêksze muzeum i biblioteka w Wielkiej Brytanii, otwarte w 1759 roku.
11
Genre (fr.)  rodzaj, gatunek; tu mo¿e w sensie: kwestia gustu.

5
London S.E. 147 Stamford et Waterloo Road
23 kwietnia 1877
Szanowny i ³askawy Panie!
Przyznam siê, ¿e zabieram siê z niemia³oci¹ do podziêkowania za ostatni
dowód Jego dobroci i grzecznoci  przedmiot by³ tak b³ahy, ¿e ledwie omieli³em
siê wspomnieæ o nim. Wspomnia³em, s¹dz¹c, i¿ Pan pozwoli, aby le¿a³ gdzie pomiêdzy gratami na strychu. Przys³anie go by³o ze strony Pana ³ask¹, której nie
spodziewa³em siê zupe³nie, ofiar¹ czasu i trudu, do której nie mia³em prawa. Anglicy nazwaliby j¹ all right royal favor 1, i w istocie tylko wyj¹tkowi ludzie umiej¹
w ten sposób zobowi¹zywaæ, a odbieraj¹cy ³askê powinien przyj¹æ j¹ z krótkim
podziêkowaniem. Wiêc dziêkujê bez dalszych narzekañ na trud zadany sobie przez
Pana, prosz¹c tylko o doniesienie  je¿eli Pan raczy zaszczyciæ mnie kiedykolwiek listem  ile odebranie tego fantu i wys³anie go do Londynu kosztowa³o. W ¿adnym razie nie móg³bym nadu¿ywaæ Jego ³aski tak dalece, aby nie zwróciæ wydatków natychmiast po otrzymaniu wiadomoci.
Poniewa¿ przyniesiono mi ów pakiet w³anie, gdy wyszed³em, ¿eby wrzuciæ
do skrzynki list mój poranny do ³askawego Pana, wiêc nie mog³em w nim ju¿
podziêkowaæ Mu za dowód grzecznoci i pamiêci, o którym nigdy nie zapomni
Szanownego Pana uni¿ony i przychylny s³uga
Sygurd Winiowski
K. 919, formatu 205×130 mm, zapisane jednostronnie. Papier bia³y, po¿ó³k³y; atrament
czarny.
1

All right royal favor (ang.)  icie królewski gest.

6
147 Stamford Street, Waterloo Road, London S.E.
30 kwietnia 1877
Szanowny i ³askawy Panie!
Poniewa¿ Pan pragnie widocznie daæ mi dowód uprzejmoci, wiêc nic mi nie
pozostaje oprócz podziêkowañ za trud, wydatki, a co wiêcej grzecznoæ i wzglêdy
dla mojej pokornej osoby.

LISTY SYGURDA WINIOWSKIEGO DO JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO

153

Poniewa¿ za Pan wspomnia³ o zw¹tpieniu, przebijaj¹cym siê w moich listach,
wiêc pozwalam sobie sprostowaæ Go. Nie zw¹tpi³em, gdy¿ nigdy nie wierzy³em.
Od dawna lubi³em utrzymywaæ zwi¹zek z ojczyzn¹, donosz¹c niekiedy o rzeczach
spotykanych na w³óczêdze 1. Ale by³ to rodzaj amatorstwa, wiêc mi³a praca. Gdy
siê da³em namówiæ do sta³ego pisania, wnet siê przekona³em, ¿e ani wiedza, ani
fantazja nie usprawiedliwiaj¹ tego zamachu. Miernoci mamy a¿ nadto, a kto wie,
czy ta obfitoæ nie tamuje drogi rzeczywistym talentom, gdy¿ zdawa³o mi siê w kraju, ¿e tak zwane mutual admiration societies 2 równie silnie tam rozwiniête jak za
dni, gdy Mickiewicz gromi³ delektuj¹cych siê nad wzajemn¹ wielkoci¹. Otó¿ to
przekonanie, ¿e bru¿d¿ê w zawodzie, w którym jako amator mogê czasem spe³niæ
co po¿ytecznego, lecz jako profesjonalista muszê nale¿eæ do t³umu miernoci,
nie pozwala³o mi w ostatnich czasach nic robiæ. Na szczêcie nast¹pi³ zwrot niespodziany w moich interesach osobistych, który mi pozwoli w czerwcu po¿egnaæ
Europê na dobre i powróciæ do w³asnego k¹tka w Ameryce, aby pracowaæ w sposób nie daj¹cy wziêcia, lecz daj¹cy chleb milionom miernych ludzi 3. Poniewa¿
przed wyjazdem nie bêdê ju¿ móg³ wyraziæ Panu osobicie czci mojej i podziêkowaæ za rozmaite ³aski, racz Pan wierzyæ listownemu zapewnieniu, ¿e nigdzie i nigdy nie zapomnê, co jako Polak i jako cz³owiek Jemu zawdziêczam. Z tym zapewnieniem zostajê Szanownego Pana s³ug¹ uni¿onym i przychylnym
Sygurd Winiowski
K. 1112, formatu 205×130, pisane jednostronnie. Papier bia³y, po¿ó³k³y, w zauwa¿aln¹ kratkê;
atrament czarny.
1
W roku 1877 S. W i  n i o w s k i og³osi³ w Tygodniku Ilustrowanym seriê interesuj¹cych
artyku³ów o ¿yciu polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych, np. Dom schronienia dla wyrobnic, zbudowany w Nowym Yorku przez T. A. Stewarta (t. 3, nr 55, s. 19); Radom i Kalisz w Ameryce
(nr 56, s. 4344); Piotr Kiolbassa, pose³ z Chicago (nr 76, s. 360362). Artyku³y o tematyce amerykañskiej publikowa³ te¿ w innych czasopismach warszawskich: w K³osach, Niwie, Tygodniku
Mód i Powieci i Wêdrowcu.
2
Mutual admiration societies (ang.)  towarzystwa wzajemnej adoracji.
3
Winiowski szybko aklimatyzowa³ siê w Stanach Zjednoczonych. Polubi³ zamo¿n¹ Amerykankê, prowadzi³ interesy handlowe.

7
147 Stamford Street, Waterloo Road, London S.E.
10 maja 1877
Szanowny Panie!
Wobec teraniejszych wypadków miem zapytaæ o zdanie Pana w sprawie legionu na Wschodzie. Tu i w Pary¿u grasuje choroba wyjazdu na Wschód, a ¿e
Lwów na ni¹ zapad³, donosi telegraf 1. Gazety pisz¹ tak¿e, ¿e hr. Plater ma wkrótce
wydaæ manifest do narodu polskiego w imieniu rz¹du narodowego (s i c). Kto sk³ada ten rz¹d? Kto obdarzy³ kilku ludzi prawem do tego tytu³u, zw³aszcza teraz, gdy
mamy w Galicji polski sejm i w³adze autonomiczne? S³owem, ca³a ta kwestia tworzy chaos, w którym nie mogê siê zorientowaæ.
Otó¿ prosi³bym Pana o zdanie, czy Pan pochwala tê myl legionów, czy wiadomo Panu, azali osoby w Królestwie, które maj¹ prawo odzywaæ siê w imieniu
narodu 2, uznaj¹ go jako rzecz na czasie, czy oprócz rewolucjonistów z profesji,
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pró¿nuj¹cych emigrantów, ludzi bez chleba i m³odzie¿y, co szkó³ nie chce koñczyæ, spieszy kto do legionu, który ma w K a r s i e 3 zdobyæ w o l n o  æ P o ls k i? Je¿eli Kraj pragnie mieæ legion, à la bonne heure 4, mnie i ka¿demu, co nie
wierzy w po¿ytek tej ruchawki, wypada milczeæ i spe³niaj¹c ¿yczenie wiêkszoci,
iæ i marnowaæ siê na Wschodzie. Ale je¿eli jest to znów jeden z owych niewczesnych podrygów, w których kilku zapaleñców terroryzuje ogó³ chory na Polskê i wypêdza m³odzie¿ z kraju, bez cienia przyrzeczeñ ze strony rz¹dów lub bez najmniejszej szansy powodzenia, mo¿e by siê godzi³o odezwaæ, ostrzec, kl¹æ, aby nie
marnowali si³, które w lepszej porze zdaæ siê mog¹. Ka¿dy mo¿e uczyniæ co chocia¿by w swoim kó³ku, ja móg³bym pohamowaæ amerykañskich przyjació³, którzy na wieæ o legionie porzuc¹ miejsca i puszcz¹ siê na szalon¹ pielgrzymkê.
Kryzys obecny nie pozwala nikomu milczeæ, a cieranie siê zdañ mo¿e tylko
wyjæ na dobre. Co do mnie, nie wierzê w po¿ytek legionu w Karsie ani gdziekolwiek. Kilka tysiêcy ludzi nic nie znaczy w naszych czasach, a je¿eli Europa zechce co dla nas uczyniæ, to wie, ile cierpimy i co chcemy, nawet bez tej demonstracji. Los Kozaków su³tañskich na ¿o³dzie królowej angielskiej w r. 1856 5 tkwi
mi w pamiêci  wywieziono biedaków do Australii, Ma³ej Azji  na kolonistów...
Bóg wie gdzie. Czy znów bêdziemy patrzyli na wychodstwo m³odzie¿y polskiej...
marnowanie krwi naszej dla mrzonek? Je¿eli Pan wie co o tym ruchu i mo¿e daæ
mi wskazówkê postêpowania, uprasza o kilka s³ów odpowiedzi
s³uga uni¿ony i pos³uszny
Sygurd Winiowski
K. 1314, formatu 205×130 mm, pisane jednostronnie. Papier bia³y, po¿ó³k³y; atrament czarny.
Kwestia legionu polskiego sta³a siê w Anglii niezwykle g³ona m.in. za spraw¹ Henryego
Alexandra Butlera-Johnsona, prawdopodobnie pozostaj¹cego w kontakcie z Benjaminem Disraelim
(zob. W i  n i o w s k i, Listy z Anglii, nr 37, s. 589.  W e r e s z y c k i, op. cit., s. 49).
2
Latem 1876 zawi¹za³ siê w Wiedniu tajny Rz¹d Narodowy. Ów Rz¹d tworzyli: Adam Sapieha, Aleksander Guttry, Tadeusz Oksza-Orzechowski i Artur Go³uchowski. Pe³nomocnikiem Rz¹du
na zabór rosyjski zosta³ Adam Szymañski, przywódca kó³ka m³odzie¿y patriotycznej. Dzia³alnoæ
Szymañskiego by³a bardzo krótka, bo ju¿ w marcu 1878 zosta³ aresztowany, a potem skazany na
zes³anie (zob. W e r e s z y c k i, op. cit., s. 51.  B. B u r d z i e j, Inny wiat ludzkiej nadziei. Szkice
Adama Szymañskiego na tle literatury zsy³kowej. Toruñ 1991, s. 2224).
3
Kars  miasto na Kaukazie. W roku 1877 nale¿a³o ono do Turcji. Na mocy rozejmu Rosji
z Turcj¹ 31 I 1878 oddane Rosji.
4
À la bonne heure (fr.)  w szczêliwej godzinie.
5
Chodzi tu o wojnê krymsk¹ z lat 18531856. Jak pisze H. Z i n s (Ekspansja i zmierzch
Imperium Brytyjskiego. Lublin 2001, s. 68): Wojna krymska kosztowa³a Angliê 25 tys. zabitych
i 70 mln funtów szterlingów wydatków wojennych.
1

8
Stamford Street, Waterloo Road
London S.E., 26 lipca 1877
Szanowny i ³askawy Panie!
Poniewa¿ p. Grajcan Unger wspomina w licie do mnie z 21 b.m., ¿e w tym
tygodniu bêdzie w Drenie, wiêc omielam siê prosiæ Szanownego Pana o dorêczenie mu za³¹czonego listu lub  gdyby ju¿ wyjecha³  zaadresowanie go do
Warszawy.
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Przepraszaj¹c usilnie, ¿e miem  tak czêsto nudziæ Go, pozostajê z najg³êbsz¹ czci¹ s³ug¹ uni¿onym i przychylnym
Sygurd Winiowski
K. 15, formatu 180×110, zapisana jednostronnie. Papier bia³y, grubszy, kredowy; atrament czarny.

9
Londyn, 28 listopada 1877
Kochany Panie!
Tak by³em niezdrów w przejedzie przez Niemcy, ¿e nie mog³em spe³niæ zamiaru zatrzymania siê w Drenie dni kilka. Dobrze zrobi³em, bo zaledwie doci¹gn¹³em do Londynu, a teraz jestem o tyle chory, ¿e wychodziæ i pracowaæ nie mogê.
Poniewa¿ mia³em bilet dla Niego od pana Wazowskiego 1, pozdrowienia od
Stan[is³awa] Smolki z Krakowa oraz od innych wielbicieli, wiêc omieli³em siê
rzuciæ kilka s³ów na pocztê w Emmerich 2. Przepraszaj¹c za mia³oæ, piszê siê jak
zawsze s³ug¹ uni¿onym i przychylnym
Sygurd Winiowski
44 Alfred street Colebrooke row London N.
K. 16, formatu 180×110 mm, zapisana jednostronnie. Papier bia³y, po¿ó³k³y, kredowy; atrament
czarny.
1
2

Nie uda³o siê ustaliæ, kim by³ ów Wazowski.
Emmerich  miasto nad Renem (zachodnie Niemcy).

10
44 Alfred Street Colebrooke Row
London N., 5 grudnia 1877
Szanowny i ³askawy Panie!
List Jego ucieszy³ mnie nie tylko jako dowód wybaczenia za niez³o¿enie sobie
uszanowania  czego pomimo najlepszej woli nie mog³em uczyniæ  lecz i ³askawego, nie zas³u¿onego przeze mnie, zajêcia siê mn¹. Teraz powróci³em ju¿ do
zdrowia; widaæ potrzebowa³em tylko spokoju i ciep³a. T³uk¹c siê w listopadzie,
konno i wózkami, i pieszo po karpackim podgórzu, przeziêbi³em siê fatalnie, co
mi siê jeszcze nigdy nie trafi³o 1. Snad ojczyste powietrze mniej s³u¿y niektórym
ludziom od cudzego. Nafciarze galicyjscy, których dziedzinê zwiedza³em wtedy,
przekarmiali mnie tak¿e, po n a s z e m u, a to mi najbardziej szkodzi.
Na Wschód pojecha³bym najchêtniej w wiecie. Znam R u m e l i ê 2 jako tako,
bo pomaga³em Karolowi Brzozowskiemu 3 przez pó³ roku budowaæ po niej telegrafy. Rozumiem po rumuñsku i od biedy r o z b i e r a ³ e m, co gadali Bu³garzy.
Po turecku rozumia³em tak¿e du¿o, ale prawdopodobnie zapomnia³em wszystko.
W Stambule bawi³em trzy miesi¹ce, znam Adrianopol, Gallipoli, Salonikê, Kseres, Laryssê itd. 4 Na pó³nocnej stronie Ba³kanów tylko naddunajsk¹ okolicê i Dobrud¿ê. Gdyby wiêc tak skromna osobistoæ mog³a siê przydaæ, mog¹ liczyæ na
mnie jak na Zawiszê o tyle przynajmniej, ¿e polezê w ogieñ, znam ¿ycie obozowe
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i nie lêkam siê tarapat. Moje dowiadczenie wojskowe ogranicza siê jednak na
3 miesi¹cach kampanii w neapolitañskiem (r. 1860), 3 miesi¹cach s³u¿by w legionie wêgierskim, tam¿e, i 4 miesi¹cach w wojskowej szkole genueñskiej pod Mieros³awskim. Co do warunków, trudno co napisaæ, zw³aszcza ¿e zabra³bym siê do
takiej rzeczy raczej z amatorstwa ni¿ dla zysku. Oczywicie, ¿¹da³bym od nich
najpierwej biletów na koleje i statki a¿ do placu bojów, czy w Europie, czy w Azji,
oraz zapewnienie powrotu. Gdyby koñ by³ niezbêdny, wypada³oby kupiæ szkapê.
Dla siebie wystarczy³by najzupe³niej ¿o³d równy p³acy porucznika lub kapitana na
placu boju, bo wydatki nad koszta utrzymania pokryjê chêtnie z w³asnej kieszeni.
Paszport mam amerykañski. Polecenia do sztabu g³ównego musia³bym dostaæ.
S³owem, w razie gdyby potrzebowali cz³owieka, co ruchliwoci¹ nadrobi braki fachowych znajomoci, niech sami os¹dz¹, w jakim charakterze go potrzebuj¹.
Je¿eli ma siê wieszaæ ko³o g³ównych sztabów i po miastach, musieliby wiêcej zap³aciæ, ale je¿eli chc¹, ¿eby trzyma³ siê obozów i nie szczêdzi³ siebie, nie potrzebowaliby dostarczyæ mi nad to, co ka¿dy oficer turecki mieæ musi. S¹dzê, ¿e 300
400 franków miesiêcznie pokry³oby koszt utrzymania cz³owieka i konia, a bêd¹c
przyzwyczajony byæ w³asnym stajennym, nie potrzebowa³bym forysia.
Dodam, ¿e po rumuñsku nauczy³em siê w Rumunii i mówi³em dobrze. Przypomnia³bym tê mowê ³atwo, gdyby wypada³o s³u¿yæ przy rumuñskiej armii. Po
moskiewsku rozumiem, ale nie mówiê.
Poniewa¿ rzeczy we Francji nieprêdko siê wyklaruj¹, s¹dz¹c z pozorów, wiêc
zostaje doæ czasu do namys³u, azali zdam siê tym panom i czy c h c i e l i b y zapewniæ mi niezbêdne wydatki osobiste w kompanii. Dziêkuj¹c za ³askaw¹ pamiêæ
i protekcjê, zostajê jak zawsze s³ug¹ uni¿onym i wielbicielem.
Sygurd Winiowski
K. 1719, formatu 180×110 mm, zapisane jednostronnie. Papier bia³y, po¿ó³k³y, kredowy; atrament czarny.
W Australii Winiowski mocowa³ siê z ¿ó³t¹ febr¹. Po powrocie do Europy, równie¿ mieszkaj¹c w Stanach Zjednoczonych, by³ podatny na choroby p³uc.
2
Rumelia  nazwa zdobytych na Bizancjum europejskich posiad³oci Turcji (Albania, Macedonia, Epir i Tesalia); po wyzwoleniu siê narodów ba³kañskich ograniczona do tureckiej czêci
Tracji.
3
K a r o l B r z o z o w s k i (18211904), pisarz, t³umacz, in¿ynier, wietny myliwy; uczestnik rewolucji w r. 1848 w Poznañskiem; w latach 18481883 na emigracji (od r. 1853 w Turcji);
w r. 1863 wzi¹³ udzia³ w nieudanej wyprawie T. T. Je¿a z Turcji na Podole na pomoc powstañcom;
po r. 1883 przebywa³ we Lwowie; autor wierszy, poematów i dramatów w stylu romantycznego
egzotyzmu.
4
Adrianopol, Salonika, Kseres, Laryssa  miasta w Grecji i Turcji. Gallipoli  pó³wysep
w Turcji.
1

11
New York, 16 maja 1879
Czcigodny Panie!
Wróciwszy do New Yorku z krótkiej wycieczki do Kuby 1, zastajê artyku³ mego
pióra, drukowany w New York Herald. Ten artyku³ posy³am Czcigodnemu Panu
i czyniê to nie bez powodu. Jest w nim bez w¹tpienia pe³no b³êdów, bo wiedzia³em niewiele z kwestii, o której mi polecono pisaæ, ale gdy miêdzy lepymi jedno-
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ocy króluj¹, wiedzia³em znów wiêcej w tej materii od zwyk³ych amerykañskich
¿urnalistów. Proszono mnie o niego, nalegano, wiêc napisa³em.
Ten artyku³ jest rodzajem historii nihilizmu, pod form¹ imaginacyjnej rozmowy z wymylonym nihilist¹. Tutejsza i angielska publicznoæ zajmuje siê bardzo
¿ywo nihilizmem, upatruj¹c w nim mieræ Moskwy, której ca³a prasa tutejsza przesta³a sprzyjaæ. Poniewa¿ za sprawa polska nic jej nie obchodzi, a nawet nie chc¹
nic drukowaæ w gazetach, co widocznie tê sprawê rozbiera, przyj¹³em zaproszenie
Heralda, aby udaj¹c nihilistê i Moskala, i broni¹c niby to nihilizm, pisaæ dla
niego o Moskwie. Przy tej sposobnoci znajdê (i ju¿ znalaz³em) tysi¹c sposobów
przedstawiania naszych cierpieñ i pokazywania wiatu, czym jest carat, rzetelnie,
co znacz¹ jego reformy, itd. Czcigodny Pan przekona siê z miejsc piórem podkrelonych w artykule, który dzisiejsz¹ poczt¹ wyprawiam, jak sprawa polska zawsze
mi sta³a w pamiêci dotychczas.
Czcigodny Pan wie, ¿e Polakowi bardzo trudno uzyskaæ wstêp do tak wa¿nego organu, jak New York Herald. W rozchodz¹cym siê dziennie w 147 000 egzemplarzach, i wszêdzie czytanego. Gdyby nie stosunki osobiste, styl mój angielski, który ich zadziwia w cudzoziemcu i bardzo siê im podoba, tudzie¿ ofiara pisania bez nagrody, byleby mi pozwolili ³ajaæ Moskwê, artyku³y w gucie do³¹czonego
nie znalaz³yby umieszczenia. Niniejszy mia³ takie powodzenie, ¿e odt¹d mam
w ka¿dym czasie wstêp do ³amów Heralda, w ten sposób spe³niam zamiar mego
¿ycia, polegaj¹cy na zdobyciu sobie stanowiska w prasie anglosaskiej o tyle, aby
wolno mi by³o podnosiæ g³os niekiedy o rzeczach polskich. Chocia¿ muszê to czyniæ pod ró¿nymi maskami, mniejsza o to, byleby pisaæ i owiecaæ opiniê zagraniczn¹.
miem prosiæ Czcigodnego Pana o przegl¹dnienie niniejszego artyku³u, wybaczenie g³upstw i [s³owo nieczytelne] w nim zawartego, pamiêtanie tylko, ile trudnoci zwalczy³em, ¿eby mi wolno pisaæ w Heraldzie, i w jakim duchu piszê,
tudzie¿, ¿e odt¹d mi wolno atakowaæ carat w szeregu artyku³ów broni¹cych niby
to nihilizm, opowiadaj¹cych dzieje ruchów w Moskwie, traktuj¹cych ruch ukraiñski 2 i polskie cele, udaj¹c raz Rusina, raz Polaka, raz kacapa.
G³ówn¹ przeszkod¹ w spe³nianiu skutecznej pracy jest mój brak wiarygodnych wiadomoci o nihilizmie i wszelkich ruchach wyliczonych. Udajê siê wiêc
do Czcigodnego Pana z prob¹. Czyby Pan nie raczy³ ³askawie przys³aæ mi niekiedy wycinki z prasy galicyjskiej lub niemieckiej rozbieraj¹cej powa¿nie nihilizm
i wszelkie pytania straszne caratowi 3? Czybym móg³ liczyæ na odebranie przez
Jego porednictwo fotografii najznakomitszych nihilistów i krótkich szkiców biograficznych o nich? Zgoda, czy Czcigodny Pan nie ¿yczy³by mi pomóc w pracy
albo sam niekiedy pisuj¹c co o nihilizmie, albo poleceniem komu, aby mnie
informowa³ dok³adnie o jego rozwoju i fazach. Do ka¿dego takiego, chciwie przez
Anglosasów czytanego artyku³u daj¹ siê wkrêcaæ polskie rzeczy i skargi.
Wiem, o ile cennym jest czas Czcigodnego Pana, i jestem gotów zwróciæ wszelkie wydatki potrzebne w powy¿szym celu oraz zap³aciæ pod³ug wymagania Czcigodnego Pana za wszelk¹ informacjê. Nie maj¹c innego celu w ¿yciu, jak s³u¿enie
mym pogl¹dom politycznym, i utrzymuj¹c siê z handelku w Ameryce, czujê siê
dumnym z powodu, ¿e zarobek mój z innych róde³ pozwala mi s³u¿yæ sprawie
polskiej nie tylko mo¿noci¹ pisania bezp³atnego dla Heralda itp. pism, ale i op³aceniem rodaków, którzy by pomagali w tej pracy.
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Dzi, gdybym tylko posiada³ doæ informacji co do literatury nihilistycznej,
zacz¹wszy od Co robiæ? Czerniszewskiego 4 do najnowszych wariactw tego rodzaju, móg³bym pod mask¹ tej literatury pokazaæ ³otrostwa caratu, nihilizmu i Moskwy w ogóle, jak w do³¹czonym artykule pokaza³em, ¿e czy despota, czy libera³
moskiewski, ¿aden z nich nie ma iskry poczucia sprawiedliwoci w sobie, ¿e ten
i tamten jest bydlêciem udaj¹cym przed Zachodem cz³owieka ucywilizowanego.
Czy te¿ Rundschau lub inne pisma niemieckie nigdy nie poda³y gruntownych
artyku³ów o nihilizmie? Czy móg³by Czcigodny Pan poleciæ jakiemu ksiêgarzowi, aby mi to przys³a³, i napisaæ mi, ile pieniêdzy muszê pos³aæ dla pokrycia tego
wydatku.
Oczekujê niecierpliwie kilka s³ów od Czcigodnego Pana z doniesieniem, o ile
On mo¿e i zechce pomóc mi w mym dziele. Mo¿e do³¹czony artyku³ objani Go,
o jak¹ pomoc chodzi. Tymczasem zostajê jak zawsze z g³êbok¹ czci¹ i ¿yw¹ mi³oci¹ Wielmo¿nego i Szanownego Pana
s³ug¹ uni¿onym
Sygurd Winiowski
Pisa³em do Dragomanowa 5 z podobn¹ prob¹  korzystajmy nawet z nieprzyjació³.
K. 2021, formatu 245×195 mm, zapisane obustronnie. Papier bia³y, po¿ó³k³y, cienki w niebieskie linie, zniszczony; atrament czarny.
1
Plonem tej podró¿y by³y artyku³y W i  n i o w s k i e g o: Od Nassau do Cienfuegos (zob.
przypis 9 do wstêpu), Królowa Antylów (Gazeta Polska 1879, nry 143145, Gazeta Lwowska
1879, nry 163167), Ze wspomnieñ o Hawanie (Bluszcz 1879, nry 2830), Czarna czy bia³a?
Szkic z ¿ycia kubañskiego (Gazeta Lwowska 1880, nry 2630, 3340).
2
W latach siedemdziesi¹tych XIX w. na Ukrainie sprawa odrodzenia narodowego m³odzie¿y
by³a bardzo z³o¿ona, wszak mieszkali tam Ukraiñcy galicyjscy (austriaccy) i Ukraiñcy rosyjscy. Ci
ostatni ulegali wp³ywom p³atnych agentów rosyjskich, g³osz¹cych jednoæ religijn¹ i kulturaln¹ miêdzy Moskw¹ a Kijowem (zob. W e r e s z y c k i, op. cit., s. 141143).
3
Do Winiowskiego dociera³y zapewne nihilistyczne tezy F. Nietzschego i jego sympatyków
(zob. L. K u s a k, Fryderyk Nietzsche. W poszukiwaniu utraconego idea³u. Kraków 1995, s. 160
172.  I. F r e n z e l, Nietzsche. Prze³. J. D z i u b i ñ s k i. Wroc³aw 1994, s. 135137).
4
Ca³a postêpowa Rosja uwa¿a³a Niko³aja Czernyszewskiego za wyroczniê. Jego powieæ Co
robiæ? traktowana by³a przez szerokie krêgi m³odzie¿y i postêpowej inteligencji niemal jak wytyczna spo³ecznego dzia³ania i prywatnego ¿ycia (K r z y w o b ³ o c k a, op. cit., s. 26).
5
Chodzi tu o M y c h a j ³ a D r a h o m a n o w a (18411895), ukraiñskiego profesora, historyka, etnografa i publicystê, od r. 1863 dzia³acza lewego skrzyd³a ch³opomañskiej organizacji Hromada w Kijowie, zwi¹zanej z polskim ruchem rewolucyjnym. Drahomanow od r. 1876 mieszka³
w Szwajcarii. Tam prawdopodobnie pozna³ go Winiowski.

12
New York, 11 czerwca 1879
Kochany i Czcigodny Panie!
Dowód Jego dobroci i pamiêci w formie listu z 26 p[rzesz³ego] m[iesi¹ca] doszed³ mnie wczoraj. Nie próbujê wys³owiæ uczuæ, jakimi widok tych ³askawych
i drogich s³ów mnie nape³ni³. Pan wie a¿ nadto dobrze, co ka¿dy z n a s czuje,
odbieraj¹c osobiste dowody przyjani z Jego strony. Ja, który tyle mu zawdziêczam, czujê to wszystko z podwójn¹ potêg¹.
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Je¿eli komu, to Panu nie wolno chwaliæ mej cierpliwoci w ciganiu celu, tak
ma³ej donios³oci, jak szerzenie opinii szkodliwej Moskwie za pomoc¹ jêzyka,
który uda³o mi siê posi¹æ lepiej od ojczystego. Có¿ to znaczy przy Jego wysokich
celach, ¿elaznej woli i wytrwa³oci? Gdyby nie przyk³ad Pana na wiêkszej scenie,
nie krz¹ta³bym siê tak uparcie przy mojej, maluczkiej. Je¿eli ja zas³ugujê na pochwa³ê, có¿ mówiæ o Panu, który przy tylu obowi¹zkach i pracach pierwszy i podobno j e d y n y owiadcza sw¹ gotowoæ pomagania mi?
Robota moja nie wiedzie siê, jak ¿yczê. Wprawdzie nie ma tygodnia, aby która
z gazet nowojorskich nie przyjê³a ode mnie paragrafu o Moskwie lub Polsce  ile
jednak potrzeba bieganiny i prób, ¿eby im co wcisn¹æ! Przesz³ej niedzieli uda³o mi
siê umieciæ w Sunie, maj¹cym 130 000 prenumeratorów i najpoczytniejszym po
Heraldzie, d³ugi artyku³ o Modrzejewskiej, który rzetelnie mia³ na celu pokazanie
Amerykanom, jak Moskale traktuj¹ nasz jêzyk, kunszt, literaturê itd. Jak mówi³em,
tak ich rzeczy umieszczam. Kosztuje du¿o pracy i nie uda³oby siê zgo³a, gdybym
nie posiada³ wp³ywów osobistych. Dobrze te¿ zrobi³em, wracaj¹c tu, gdzie mam
doæ mo¿nych przyjació³. W Anglii nic nie móg³bym zrobiæ dla ich braku.
Wczoraj odebra³em list z Warszawy od p. Blumenfelda, nabywcy Bitwy pod
Grunwaldem, w którym polecono mi przedsiêwzi¹æ kroki w celu wystawienia obrazu Matejki, skoro w Berlinie siê nañ napatrz¹, w New Yorku. Tylko garstka rzetelnych czcicieli sztuki w Ameryce zna Matejkê; Brandt, którego obrazów mniejszych
kilka sprzeda³ do Ameryki Goupil 1, jest tu lepiej znany. Wypadnie wiêc poruszyæ
wszystkie sprê¿yny, uk³ady, à la Modrzejewska (która entre nous 2 nawet Jankesów
zaæmi³a humbugiem 3), aby zapewniæ powodzenie obrazowi. Ufam, ¿e spodoba siê
Amerykanom i da siê wystawiæ korzystnie, przez ca³¹ zimê, tu, w Filadelfii, Bostonie, Chicago i Saint Louis. By³by w mojej pieczy. Skoro Blumenfeld zapewni mi
przybycie obrazu, zajmê siê reklamowaniem. Byæ mo¿e, ¿e mi wypadnie pojechaæ
do Hamburga, aby osobicie i troskliwie przywieæ tak cenne dzie³o. W takim razie
nie móg³bym siê powstrzymaæ, ¿eby Mu nie z³o¿yæ ho³du, choæ na godzinkê.
Z uwagami drogiego i czcigodnego Pana o nihilizmie zgadzam siê najzupe³niej. Zawsze, od czasu pobytu w Warszawie i wyrozumienia tak Moskwê znaj¹cych ludzi jak Spasowicz 4, wierzy³em to samo. Czasem piszê tak w tutejszych
gazetach. Artyku³ pos³any Szan[ownemu] Panu w numerze Heralda musia³ utrzymywaæ co innego, bo nie byliby go przyjêli, gdyby nie udawa³ pochodzenia od
zaciek³ego nihilisty, Moskala. Im chodzi³o o zrobienie sensacji i zrobili j¹. Wszystkie tutejsze gazety powtarza³y urywki tego artyku³u o Romanowach, Polsce, Niemcach itd. W ten sposób zrobi³o siê, o co mnie chodzi³o  przecie¿ raz powiedziano
Amerykanom, sk¹d wysz³y sobkowskie, a niby to filantropijne reformy carskie.
S³owem, s¹ skutki mej pracy. Je¿eli mnie, lichocie i jednostce udaje siê czasem
zrobiæ co, o ile¿ ³atwiej bêdzie sz³a robota, gdy odbiorê cenne materia³y przyrzeczone przez Czcigodnego Pana. Zachowam je jako wiête relikwie.
Adresu nie zmieniê, póki bawiê w Ameryce, co potrwa doæ d³ugo. Dlatego
podajê ten adres, a nie w³asne pomieszkanie, ¿e w ci¹gu lata wypadnie mi powtórzyæ podró¿ do Hawany (by³em tam chwilkê w maju) i byæ w Jucalan, Veracrus,
Saint Thomas itd. 5 S¹ to wycieczki komiwoja¿erskie, z próbkami, dla odrobiny
grosza, ale nie daje siê z nich nic zarobiæ nad niezbêdne wydatki. Brak rodków
g³ównie mi przeszkadza w szerzeniu propagandy. Ruble stoj¹ tak haniebnie, ¿e nie
warto wspominaæ, co z Warszawy daje siê zarobiæ za pracê dla Polski nie chc¹
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p³aciæ Jankesy, a z powodów trudnych do wyliczenia zatrzymali mi krewni dochodzik z kapitaliku w³asnego, ulokowanego u nich w Galicji 6. Co gorzej, nie mam
w Galicji osoby przyjaznej a powa¿nej, która by siê wstawi³a u nich. Oni myl¹,
¿e ja sobie hulam za granic¹, gdy tymczasem pracujê sumiennie i ¿yjê jak najoszczêdniej, aby mieæ czas i rodki na u¿yteczn¹ misjê. W takim bêd¹c po³o¿eniu,
muszê zarabiaæ, co i sk¹d siê da; szachrujê te¿ po trochu. Trafi³a mi siê sposobnoæ
napisania odczytu dla pewnego Amerykanina, prelegenta z profesji, z ¿ycia na
Syberii. Je¿eli odczyt siê uda, da mi trochê grosza, gdy¿ mam dostaæ 50% czystego dochodu. Sam siê miejê na myl, ¿e Polak pisze amerykañskiemu autorowi
kwiecist¹ prelekcjê o Sybirze  którego nie mia³ szczêcia ogl¹daæ. wiat stoi k³amstwem, powtarzam z moj¹ pesymistyczn¹ filozofi¹.
Modrzejewska obieca³a do³o¿yæ starañ, aby zagraæ na jubileuszu Czcigodnego Pana w Krakowie. Roztr¹bi³em to we wszystkich polskich gazetach, ¿eby j¹
wziêli za s³owo. Przy spotkaniu opowiem drogiemu Panu niema³o pociesznych
rzeczy o jej ¿yciu amerykañskim. Geniusz baba, s³owo dajê. Szkoda, ¿e oboje
patrz¹ na wiat cokolwiek po amerykañsku  i¿ jest ostryg¹, któr¹ sprytnie wysysaj¹ bezkarnie, podczas gdy prostacy i ubodzy w duchu ³api¹ siê w jej kleszcze.
Blumenfeld ofiarowuje mi 25% czystego dochodu za wystawienie jego obrazu w Ameryce. ¯eby tylko przychodzili gapiæ siê! Mnie siê zdaje, ¿e przyjd¹, choæby
dlatego, ¿e to wielkie. Jakby siê zda³y te amerykañskie pieni¹dze na przep³acenie
amerykañskich redaktorów, aby przyjmowali artykuliki w Polsce! Pieniêdzy!
wrzeszcz¹ oni, a my tacy biedni. Znajdê jednak i trochê grosza, bylebym mia³
o czym pisaæ.
Dawno zbiera³em siê z prob¹ osobist¹ do czcigodnego Pana, ale jest to interes tak delikatny, ¿e sam nie wiem, czy wypada mi prosiæ Go o tê ³askê. Wspomnia³em poprzednio, ¿e nie mam nikogo w kraju, który [s³owo nieczytelne] bliskiej osoby. Chodzi mi tylko o sprawiedliwoæ, która [s³owo nieczytelne], gdyby
mog³a, tê osobê cokolwiek opamiêtaæ, ¿e bywaj¹ na wiecie niez³omne obowi¹zki. Nie w¹tpiê, i¿ kilka s³ów od Pana, z prostym poleceniem mnie jego pamiêci
i ³asce, wywar³yby skutek elektryczny. Ale¿ czy wypada mi prosiæ Go o te s³owa
i czy w opinii czcigodnego Pana wypada³oby Jemu dotkn¹æ sprawy rodzinnej?
N. Urycz 7 ³askawie próbowa³ poredniczyæ, lecz nie odpisano mu. Prawdopodobnie w ca³ej szerokiej Polsce nie ma cz³owieka, oprócz szanownego Pana, którego
by g³os wa¿y³ co u osoby nie znanej Mu osobicie. Poruczam dojrza³emu i szerokiemu pogl¹dowi Szan[ownego] Pana, czy mi wolno prosiæ Go o takie porednictwo. Mój pobyt tak daleko i rzucanie siê w tyle tarapat mo¿e usprawiedliwi¹ tê
zbyt mia³¹ propozycjê. Do Niego niby do ojca nas wszystkich odwa¿am siê obróciæ z rzecz¹ czysto osobist¹, i tylko do Niego.
Milcza³em d³ugo, jak czcigodny Pan s³usznie mi zarzuca, z doniesieniem Mu
o sobie, ale milcza³em tylko dlatego, ¿e siê lêka³em nudziæ Go. Widzê, i¿ teraz
rozpisa³em siê nad miarê, pewnie ju¿ znudzi³em Pana. Koñczê wiêc przyrzeczeniem donoszenia czcigodnemu Panu wszystkiego, co w ¿yciu amerykañskiej Polonii mo¿e Go zajmowaæ  niewiele tego bêdzie i nie bêdê Go drêczy³ czêsto.
Z wyrazem czci i uwielbienia zostajê drogiego i czcigodnego Pana
s³ug¹ uni¿onym i przychylnym
Sygurd Winiowski
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K. 2224, formatu 245×195 mm, zapisane obustronnie. Papier bia³y w niebieskie linie, cienki;
atrament fioletowy.
1
G o u p i l (imienia nie uda³o siê ustaliæ)  paryski nabywca obrazu Utopiona w Bosforze
J. Matejki (zob. M. S z y p o w s k a, Jan Matejko wszystkim znany. Warszawa 1976, s. 273).
2
Entre nous (fr.)  miêdzy nami.
3
Humbug (ang.)  oszustwo, blaga.
4
W ³ o d z i m i e r z S p a s o w i c z (18291906) studiowa³ i d³ugi czas mieszka³ w Petersburgu. By³ stronnikiem A. Wielopolskiego, propagatorem ugody z Rosj¹, zwolennikiem koncepcji
autonomii kulturalnej kraju, rzecznikiem zbli¿enia narodu polskiego i rosyjskiego. Przez wiele lat
nale¿a³ do redakcji rosyjskiego miesiêcznika liberalnego Wiestnik Jewropy. W roku 1882
z Erazmem Piltzem za³o¿y³ w Petersburgu tygodnik Kraj.
5
Miasta kubañskie.
6
Winiowski wielokrotnie skar¿y³ siê na chciwoæ galicyjskich krewnych.
7
Nie uda³o siê ustaliæ, kim by³ N. Urycz.

13
West Hoboken N. J. P. O. Box 54
12 sierpnia 1879
Czcigodny i ³askawy Panie!
Z powodu d³u¿szej nieobecnoci w New Yorku Jego rozrzewniaj¹cy mnie,
z Hamburga jeszcze 3-go p[rzesz³ego] m[iesi¹ca] pisany list zosta³ mi dorêczony
przed chwil¹ dopiero i pospieszam z pos³aniem mego sta³ego adresu tudzie¿ wyrazami najg³êbszej wdziêcznoci za ³askawie ofiarowan¹ pomoc w mych nieznonych stosunkach.
Po namyle s¹dzê, ¿eby nie k³opotaæ siê d³u¿ej t¹ niegodziwoci¹, nie turbowaæ ni¹ nikogo i powiêciæ ca³¹ uwagê mym zajêciom, podró¿om, wystawie Grunwaldu Matejki, któr¹ mi powierzono w Ameryce; wprawdzie móg³bym wiêcej dla
sprawy polskiej robiæ, gdybym by³ niezale¿niejszy, ale je¿eli s³owo wprost ode
mnie nie skutkuje, nie wolno mi wierzyæ, ¿e ktokolwiek dopuka siê tam uszanowania dla meum i tuum. Nawet gdybym móg³ zjednaæ co tak¹ cen¹, nie darowa³bym sobie trudu, który Czcigodny Pan musia³by ponieæ. Jeszcze raz wiêc dziêkujê z ca³ego serca za dowód znanej Jego ³aski dla wszystkich cierpi¹cych, który
odebra³em w chwili najg³êbszego zw¹tpienia w wiat i siebie, a który lepiej mi
pos³u¿y³, silniej ogrza³, wiêcej dotkn¹³ mêskich uczuæ i zbudzi³ otuchy, ni¿by mog³y
to uczyniæ listy zadawalaj¹ce moje ¿¹dania u osób, które mnie krzywdz¹.
By³em na po³udniu, a teraz jadê do Nowej Anglii i Kanady 1, z zamiarem odwiedzenia Longfellowa po drodze, wrêczenia mu polskich przek³adów niektórych
jego poematów oraz szkicu w manuskrypcie o literaturze polskiej, której nie zna
zupe³nie. Daj Bo¿e, bym móg³ go pozyskaæ dla nas  ma on z³ote serce, ale uwiera
go bu³garo- i moskalofilstwo, które tu panowa³o przed 2 laty 2. Zaprosi³ mnie do
siebie i spotka³em u niego kilku Amerykanów ciekawych o stosunki moskiewskie
i polskie. Bêdzie to wiêc rodzaj misji i z³apania sprzymierzeñców.
Dzisiejsz¹ poczt¹ posy³am Czcigodnemu Panu dwa artyku³y w N[ew] U[lm]
Herald napisane w formie korespondencji niby z Kijowa i Saratowa, ¿eby wymiaæ cokolwiek komunistyczne wydania Dragomanowa (jestem z nim dobrze
i korespondujemy) tudzie¿ wspomnieæ o stosunkach Polaków do nihilizmu. Nie
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znaj¹c Kijowa ani nihilizmu, nabaja³em tam niema³o niedorzecznoci, ale có¿ zrobiæ? Byleby ³ajaæ cara i przerabiaæ tutejsz¹ opiniê!
Piszê teraz szereg szkiców podró¿niczych, które omielê siê z³o¿yæ u stóp
Czcigodnego Pana jako jubileuszowy dowód ho³du, a zarazem jasne wiadectwo
pamiêci i mi³oci, któr¹ jako dobry Polak muszê ¿ywiæ dla Niego czy nad Zatok¹
Meksykañsk¹, czy nad rzek¹ w. Wawrzyñca. Postaramy siê te¿, ¿eby zbli¿aj¹cy
siê obchód krakowski by³ godnie opisany w tutejszej prasie 3.
Z wyrazem wdziêcznoci i najg³êbszej czci zostajê Kochanego, £askawego
Pana s³ug¹ uni¿onym
Sygurd Winiowski
K. 2527, formatu 180×110 mm; k. 2526 zapisane obustronnie; k. 27 zapisana jednostronnie.
Papier bia³y, pó³kredowy, po¿ó³k³y; atrament czarny.
1
Owocem wyprawy do Kanady by³y teksty S. W i  n i o w s k i e g o: Z pobytu w Kanadzie:
Zarys Kanady. Tygodnik Powszechny 1881, nry 710; Odetta. Szkic z ¿ycia kanadyjskiego. Gazeta Polska 1881, nry 1518, 2128, Gazeta Lwowska 1881, nry 2539; Powieci: Czarna czy
bia³a?  Hidalgo  Odetta. Lwów 1881.
2
Zob. A. G l u c k s m a n n, Dostojewski na Manhattanie. Prze³. M. O c h a b. B. m. r.
3
O jubileuszu J. I. Kraszewskiego pisano w prasie amerykañskiej.

14
12 Clinton Place, New York,
16 wrzenia 1879
Szanowny i Kochany Panie!
Powrót do N. Yorku z d³ugiej wycieczki po rozmaitych stronach od Kuby do
Kanady by³ tym przyjemniejszy, ¿e znajdujê Wasz list, z którego czerpiê dowód
niezmiennej Waszej ³aski dla skromnego pracownika w jednej, drobnej ga³êzi zawodu, które wszystkie strony umielicie przenikn¹æ. Moja odpowied dojdzie Was
zapewne po krakowskim obchodzie, w którym osobicie nie mogê wzi¹æ udzia³u,
ale mogê Was zapewniæ, ¿e myl¹ bêdê tam w owym dniu. Niech on bêdzie tak¿e
i zaraniem nowej, d³ugiej epoki dzia³alnoci, jak jest wietnym zamkniêciem kariery poprzedniej, tak wyj¹tkowej w dziejach literatury. Solon móg³by o Was teraz
ju¿ powiedzieæ, ¿e mia³o mo¿ecie siê liczyæ pomiêdzy szczêliwych.
Wasza uwaga o tutejszym ¿yciu, oryginalnych, w historii nie praktykowanych
warunkach bytu i sk³adzie spo³ecznym tej Ameryki jest bardzo trafna. Przyznam
siê, ¿e mi siê wydaje, i¿ nale¿ê do wyj¹tkowych wiadków i badaczów tego nowego wiata. Nie ogl¹daj¹c siê na przes¹dy przywiezione z Europy, nie porównuj¹c
nowowiatowych [s³owo nieczytelne] ze starowiatowymi funtami ani mierz¹c
odrêbnych warunków europejsk¹ miar¹, nie pytaj¹c o komuna³y hordy podró¿opisarskiej, nie umiej¹cej czêsto wgl¹dn¹æ pod powierzchniê, ale doæ sprytnie zwykle ukarykaturowaniem powierzchownych rysów (robota doæ ³atwa) zawsze mia³em odwagê opisywaæ Amerykê, jak j¹ widzê, a moja przychylnoæ dla rzeczy
ogólnie potêpionej zrobi³a mi ju¿ niema³o nieprzyjemnoci 1.
Piszecie o Ch³apowskich. Lepiej by³oby dla nich, gdyby byli umieli polubiæ
kraj, co ich przyjmowa³ tak gocinnie, j¹ ubóstwia³, podniós³ ich z nêdzy do dostatku, lub gdyby byli umieli przynajmniej trzymaæ jêzyk za zêbami, ale charakter
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polski, o ile go pozna³em za granic¹, nie mo¿e siê wyleczyæ z na³ogu p³ytkiego
formu³owania wyroków i paplaniny bez sensu, [bez] postawy oglêdnoci na rezultat. My, tak poni¿eni, zwykle doæ g³upi, prezentujemy siê wszêdzie jako krytycy
i profesorowie. Tak te¿ p. Ch³apowski, a po czêci i ona nie mogli zbieraæ dolarów
bez dawania lekcji tonu i moralnoci tym, co ich obdarzali. Ju¿ Koszut 2 zabi³ siê
tu podobnym postêpowaniem, có¿ dopiero lichota na kszta³t Ch³apowskich! Pokazuje siê, ¿e w Anglii, a nawet tutaj prawili reporterom gazeciarskim wszystkie
komuna³y, którymi zarozumia³oæ europejska zwyk³a czêstowaæ Amerykanów.
Ka¿dy Amerykanin oszust, ka¿da Amerykanka ladaco  mniema³ on. Jego maniery, brak taktu, niedorzecznoci spe³niane w najlepszych towarzystwach bardzo im
przychylnych na razie, jej nazywanie wszystkich tutejszych aktorów niedo³êgami,
te i tysi¹ce t[emu] p[odobnych] b³azeñstw ogromnie oburzy³y Amerykanów. Ju¿
j¹ nazwa³y gazety awanturnic¹, a pewien w³aciciel Wielkiej Opery ostrzeg³ jednego z rodaków, i¿ gdyby p. Helena pokaza³a siê w Nowym Yorku, bêdzie wygwizdana. Od dnia ich wyjazdu s³yszy siê o nich jak najgorzej, a wszystkiemu
winna ich w³asna nieoglêdnoæ i niewdziêcznoæ. Piszê Wam o tym entre nous,
a podajê fakt bolesny i prawdziwy. Jak jej pójdzie w Londynie, that is the question 3.
Podobno bêdzie gra³a w Drury Lane 4, zaczynaj¹c w roli Adrianny.
Z wyrazami wysokiego powa¿ania zostajê jak zawsze Waszym serdecznym
i uni¿onym s³ug¹
Sygurd Winiowski
P. S. Raczcie zwróciæ uwagê na mój nowy adres  znajdziecie go na kopercie.
K. 2829, formatu 205×125 mm, zapisane obustronnie. Papier bia³y, cienki (zwyk³y), s³abo
po¿ó³k³y; atrament fioletowy.
1
Winiowski napisa³ dziesi¹tki artyku³ów o przyrodzie, gospodarce i mieszkañcach Stanów
Zjednoczonych. Wiele uwagi powiêca³ w nich emigrantom z Polski.
2
L a j o s K o s s u t h (18021894), liberalny polityk wêgierski, przywódca emigracji wêgierskiej po upadku powstania w 1849 roku.
3
That is the question (ang.)  oto jest pytanie.
4
Drury Lane  teatr królewski w Londynie, zbudowany w r. 1663, jeden z najstarszych teatrów londyñskich; w XIX w. najznakomitsza scena angielska.

15
Stanis³awów, d. 15 lutego 1881
Czcigodny i Kochany Panie!
W przejedzie przez Niemcy zatrzyma³em siê umylnie w Drenie, ¿eby Wam
z³o¿yæ dowód czci i pamiêci, ale niestety nie zasta³em Was. Straciwszy wiêc po¿¹dane szczêcie ogl¹dania czcigodnego Pana, piszê teraz kilka s³ów o sobie tudzie¿
zanoszê probê, abycie w chwili wolniejszej zechcieli mi donieæ wed³ug za³¹czonego adresu, kiedy z po³udniowej Francji do Drezna wrócicie.
Rzecz siê tak ma. Skutkiem mierci ojca mego musia³em przyjechaæ do Galicji, a poniewa¿ spucizna po nim z realnoci miejskich siê sk³ada, których siê tylko pozbyæ mo¿na powoli i po jednej, by ceny jakie takie dostaæ, wiêc bêdê musia³
w kraju rok najmniej pomieszkaæ. Zamieszkam zapewnie we Lwowie 1. W kwietniu sprowadzê ¿onê do Europy. Spotkam j¹ w Londynie, a w powrocie ¿yczy³bym
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i pragn¹³bym gor¹co Was jeszcze raz z czci¹ synowsk¹ ucisn¹æ. Czy mo¿na siê
Was w kwietniu w Drenie spodziewaæ?
Gdybym Wam móg³ byæ w jakikolwiek sposób u¿ytecznym w Galicji, uwa¿a³bym siê za szczêliwego, je¿elibycie mnie zleceniami Waszymi zaszczycali.
Z wyrazami wysokiego powa¿ania zostaje czcigodnego Pana s³ug¹ powolnym
i uni¿onym
Sygurd Winiowski
K. 3031, formatu 175×110 mm, zapisane jednostronnie. Papier bia³y, po¿ó³k³y, z czarn¹, ¿a³obn¹ obwódk¹; atrament czarny.
1
Po powrocie do Galicji Winiowski zamieszka³ we Lwowie. Przyjani³ siê wtedy z J. Kasprowiczem, który od 1889 r. pracowa³ w redakcji Kuriera Lwowskiego. W roku 1891 t³umaczy³
dla Kasprowicza ustêpy przedmowy do Adonisa P. B. Shelleya.

16
Stanis³awów, ulica Go³uchowskiego
d. 3 marca 1881
Kochany i ³askawy Panie!
Gdyby nie ci¹g³e moje przeja¿d¿ki i tarapaty w sprawie spadku ma³ego, który
mi tutaj siê nale¿y, by³bym dawniej kochanemu Panu za list jego ³askawy, pe³en
dowodów dawnej ¿yczliwoci, z ca³ego serca podziêkowa³. Ucieszy³ mnie ten list
i zasmuci³, bo mam jeszcze ma³¹ ju¿ nadziejê uca³owania rêki Jego w Drenie,
którêdy zdaje siê bêdê przeje¿d¿a³ w kwietniu tam i na powrót, do Londynu i nazad z Londynu. Tak siê bowiem u³o¿y³o, ¿e z pocz¹tkiem wiosny ¿ona moja do
Anglii z New Yorku przybêdzie, a ja tam j¹ spotkam i do Galicji na kilka miesiêcy
przywiozê. Zatrzymamy siê w kraju tak d³ugo, póki mi siê nie uda moich interesów powik³anych o tyle uporz¹dkowaæ, ¿eby na dobre i na spokojne ¿ycie do New
Yorku powróciæ. Modlê siê tylko, ¿eby projektowana wycieczka Kochanego Pana
do Lwowa wtedy wypad³a, kiedy i ja tam bawi¹cy bêdê siê móg³ przyczyniæ do
przyjêcia, jakim spo³ecznoæ Panu swoj¹ mi³oæ i czeæ zechce udowodniæ.
Ka¿e mi Pan z Kraju nie uciekaæ, s¹dzi Pan, w przychylnoci swojej, ¿ebym
siê tu móg³ zdaæ na co. Ach, Galicja nie mo¿e byæ nigdy moim Krajem. Tu nikt
mnie, ja nikogo nie pojmujê. Jestem tu raz prawdziwym Jankiem Kocielnikiem,
co chodzi po Stanis³awowie, szukaj¹c grobów, bo ca³e ¿yj¹ce pokolenie jest mu
obce. Tyle tu nowych idei  wstrêtnych mnie! Tyle siê pozosta³o ze starych, tak¿e
mi wstrêtnych! Chodzê, milczê, dziwujê siê, co to z tego bêdzie. Widzê ruinê materialn¹, bez lekarstwa, bo wojskowoæ i biurowoæ, i ciê¿ary publiczne, i lekkomylnoæ prywatna itd.  wszystko to musi byæ, a gdyby jaki prorok na puszczy
zacz¹³ ha³asowaæ przeciw którejkolwiek z t[ak] z[wanych] instytucji tutejszych,
tylko by go wymieli. Cham amerykañski, socjalista, ateusz i [s³owo nieczytelne]!
Nie pojmujê te¿ zgo³a tej nowo narodzonej lojalnoci austriackiej. Nie rozumiem,
jaki jej cel, co z tego wszystkiego bêdzie, a ja ju¿ i za stary, i za d³ugo w swych
przekonaniach ¿yjê, ¿eby mi siê chcia³o takich rzeczy uczyæ. Gdyby jeszcze mo¿na wierzyæ, ¿e ta Austria ma rêkojmiê d³u¿szego, zdrowego istnienia! Ale mnie siê
wci¹¿ widzi, ¿e to trup, którego Niemcy w w³asnym interesie tak d³ugo galwani-
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zuj¹, jak d³ugo im potrzeba. Lgniemy do niej, biedacy, bo ju¿ do kogo innego
lgn¹æ nie mo¿na, ale co to bêdzie za lat 50? Chcielibycie zrobiæ tê Galicjê nowym
Piemontem 1. Daj Bo¿e, ¿eby siê to uda³o, ale ja siê lêkam, ¿e z czasem siê zrobi
dwa narody mówi¹ce po polsku  carski i cesarsko-królewski. Ju¿ teraz nie mogê
siê doszukaæ owej wspólnoci idea³ów i interesów, które s¹ silniejszym wêz³em
od wspólnej krwi i mowy. Idea³u Galicjan, Austrii, nie rozumiem. Jaki dzi idea³
ca³ej Polski?  nie wiem.
O ile mi siê zdaje, nie jest w tej Galicji tak le, jak ludzie krzycz¹. Pomimo
wiêkszej obfitoci ni¿ gdziekolwiek materia³ów lichych i leniwych, i niesumiennych, pomimo niegodziwego systemu ekonomicznego, administracyjnego i s¹dowego, nie brak tu dzielnych ludzi. Przekona³em siê z przyk³adów spekuluj¹cych tu
szczêliwie przedsiêbiorców angielskich i amerykañskich, ¿e tu mo¿na sobie stworzyæ robotników tak dzielnych, jak angielscy. Z³oty to lud, tylko umiej go u¿ywaæ,
b¹d z nim s³owny, uprzejmy, ucz go robiæ przyk³adem, daj mu jeæ do syta. Nie
brak tu nawet kapita³ów, tylko ¿e siê marnuj¹ z braku rutyny do interesów. S³owem, stosunki interesowe da³oby siê tu tak u³o¿yæ, ¿e by³yby znone, ale to nie
ka¿demu by wystarczy³o. Trudno by tu ¿yæ bez czêstych kolizji, gdyby siê nie
chcia³o byæ cokolwiek ob³udnikiem 2. Ojca mego pochowaæ nie chcieli w wiêconej ziemi, bo siê nigdy nie spowiada³. Powa¿ni, t[ak] z[wani] inteligentni ludzie
spalili Renana, znalezionego w jego bibliotece. Szko³y chwalebne wychowuj¹ spo³ecznoæ idiotów, do ¿adnej pracy niezawis³ej niezdolnych, tylko zmuszonych jeæ,
biedny pró¿niaczy chleb biurowoci. Co tu robiæ takiej istocie jak ja, co by znios³a
prêdzej wszystkie plagi, ni¿ tolerowa³a milczeniem tysi¹c nienormalnych stosunków? Gdzie daleko cz³owiek ich nie widzi, idealizuje sobie to swoje Pokucie
i Poberezie i duma w wolnej godzinie o tym ideale.
Wszed³em te¿ od czasu o¿enienia mego w New Yorku w doæ korzystny interes, który bardzo niezawis³e i niez³e utrzymanie zacz¹³ dawaæ. ¯ona moja tam
urodzona, interes jej, pilnowaæ go i rozwin¹æ potrzeba, coraz mniej bêdzie czasu
do myli o rzeczach szlachetniejszych, ale mniej intratnych, myleæ i pisaæ coraz
te¿ mniej ochoty, staroæ niedaleka, i siebie, i innych trzeba od niej ubezpieczyæ,
tak wiêc wszystko siê z³o¿y³o, ¿eby mnie w Ameryce trzymaæ. Pragnê tylko szczêcia podziêkowania Panu jeszcze raz i upewnienia Go o uwielbieniu i szacunku,
z jakimi zostaje s³uga powolny Jego
Sygurd Winiowski
K. 2333, formatu 175×110 mm, zapisane obustronnie. Papier bia³y, po¿ó³k³y, z czarn¹, ¿a³obn¹ obwódk¹; atrament czarny.
1
Piemont  region, kraina historyczna w pó³nocnych W³oszech. W wieku XIX jedna z najbardziej rozwiniêtych ekonomicznie czêci W³och. W latach 18311849 orodek ruchu narodowowyzwoleñczego.
2
Zamieszkawszy w Galicji, Winiowski wiele czasu traci³ na procesy s¹dowe. Powody zatargów by³y rozmaite. Na uwagê zas³uguje proces wytoczony przez pisarza redakcji Gazety Polskiej
w Czerniowcach (2122 VI 1886).
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TO JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI (18771881)
Edited by
KAZIMIERA ZDZIS£AWA SZYMAÑSKA
(Jan D³ugosz University in Czêstochowa)

The paper contains texts with explanations of so far unpublished letters by Sygurd Winiowski (18411892)  a traveler, polyglot, author of articles published in periodicals in many foreign
countries, and also literary texts unknown to a wider public  to Józef Ignacy Kraszewski, one of the
most eminent and productive Polish novelists. The letters come from the years 18771881, and
touch upon a number of vital subjects.

