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Lopinion démigrant polonais par rapport aux Irlandais et aux Ecossais dans
la correspondance de Leonard Niedwiedzki (18321840)

Leonard Niedwiedzki by³ jednym pierwszych emigrantów, którzy w 1832
roku pojawili siê w Londynie, stolicy mocarstwa uchodz¹cego wówczas za oazê
wolnoci w despotycznej Europie królów.1 Od samego pocz¹tku tu³aczki znalaz³
siê w krêgu wspó³pracowników by³ego prezesa powstañczego Rz¹du Narodowego ksiêcia Adama Jerzego Czartoryskiego: Krystyna Lacha Szyrmy, Juliana Ursyna Niemcewicza czy Waleriana Krasiñskiego. Wyjciowym celem politycznym obozu zachowawczego na gruncie angielskim by³o sk³onienie tamtejszego
gabinetu do aktywnych dzia³añ na rzecz utrzymania dotychczasowego statusu
List L. Niedwiedzkiego do rodziców, Londyn 18 VI 1832, Biblioteka PAN w Kórniku
(dalej B.K.) rkps 2413, k. 180. Niedwiedzki podaje, ¿e przyp³yn¹³ nad Tamizê 9 VI 1832 roku;
J. U. N i e m c e w i c z, Pamiêtniki. Dziennik pobytu za granic¹ od dnia 21 lipca 1831 do 20 maja
1841 r., t. 1, 18311832, Poznañ 1876, s. 317318. Pod dat¹ 12 czerwca 1832 roku poeta zanotowa³ fakt przybycia omiu podoficerów, by³ych akademików warszawskich, na statku handlowym
z Gdañska, wymienia nawet ich nazwiska: Jan Jazdowski, Teodor Weber, Eustachy Micha³owicz, Leon Niedwiedzki, Jan Nieszkowski [w³aciwie Mieszkowski  przyp. P. Cichosz], Kuczyñski [Wincenty], Leon Kopanicki, Adam Januszewski. Zob. te¿: List L. Niedwiedzkiego do
M. Mieszkowskiego, Londyn 25 IX 1838, B.K. rkps 2413, k. 910. Przedstawia w nim dalsze losy
towarzyszy, którzy przybyli razem z nim w czerwcu 1832 roku i pozostali na wyspie.
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Królestwa Polskiego w oparciu o postanowienia traktatu wiedeñskiego. Podstawow¹ baz¹ do zabiegów emigrantów sta³o siê Literackie Towarzystwo Przyjació³
Polski  organizacja powsta³a 25 lutego 1832 roku, a skupiaj¹ca brytyjskich
literatów, prawników, lekarzy i cz³onków parlamentu. Prezesem instytucji by³
pocz¹tkowo Thomas Campbell, szkocki poeta, znany przede wszystkim jako autor poematu Rozkosze nadziei powiêconego polskim zmaganiom o wolnoæ w czasach Tadeusza Kociuszki.2
W nastêpnych latach stale zwiêksza³a siê liczba polskich uchodców nad
Tamiz¹. G³ównym miejscem osiedlania siê niedawnych powstañców by³ Londyn, choæ wielu szuka³o tak¿e schronienia b¹d poprawy bytu w innych czêciach Zjednoczonego Królestwa, przede wszystkim w Szkocji, a nawet w Irlandii. Kultura angielska by³a wówczas dla Polaków doæ egzotyczna, poci¹gaj¹ca.
W potocznych, idealistycznych wyobra¿eniach Anglia ukazywa³a siê jako ojczyzna Georgea Byrona i Waltera Scotta. Sam Niedwiedzki przedstawia³ swoj¹
emigracjê do Albionu w perspektywie ideologicznej: jako wiadomy wybór, spe³nienie szkolnych marzeñ, manifestacjê ideow¹, opowiedzenie siê po stronie cywilizacji Zachodu. By³ to sposób mylenia charakterystyczny dla pokolenia romantyków, dla których poezja stanowi³a wrêcz synonim patriotyzmu i rozumianej uniwersalnie wolnoci.3 Oczywiste, ¿e powszechnym dowiadczeniem stawa³o siê stopniowe rozczarowanie wobec obcego otoczenia, pog³êbiane przez emigracyjn¹ biedê i depresyjny, wilgotny klimat.
Istnieje bogata literatura omawiaj¹ca dzia³alnoæ polityczn¹ ks. Czartoryskiego w Wielkiej
Brytanii. Z nowszych pozycji wymieniæ nale¿y: H. H. H a h n, Dyplomacja bez listów uwierzytelniaj¹cych. Polityka zagraniczna Adama Jerzego Czartoryskiego 18301840, Warszawa 1987; R. ¯ u r a w s k i v e l G r a j e w s k i, Dzia³alnoæ Ksiêcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Wielkiej
Brytanii (18311832), Warszawa 1999; i d e m, Wielka Brytania w dyplomacji ksiêcia Adama
Jerzego Czartoryskiego wobec kryzysu wschodniego (18321841), Warszawa 1999; i d e m, Pojedynek za kulisami wielkiej dyplomacji. Ksiê¿na Dortohea Lieven wobec Polski i Polaków, Warszawa 2005. Odnonie do dziejów Literackiego Towarzystwa Przyjació³ Polski patrz: J. P o m o r s k i, Geneza, program i struktura organizacyjna Towarzystwa Literackiego Przyjació³ Polski, Przegl¹d Humanistyczny 1978, nr 1, R. XXIII, s. 157182; i d e m, Towarzystwo Literackie Przyjació³ Polski a emigracja polska w Wielkiej Brytanii w okresie miêdzypowstaniowym, Przegl¹d
Humanistyczny 1979, nr 3, R XXIII, s. 143168; W. S t u r m e r, Rola Literackiego Towarzystwa
Przyjació³ Polski w kszta³towaniu brytyjskiej opinii publicznej w sprawie polskiej (18321856),
[w:] Wielka Emigracja i sprawa polska a Europa (18321864), pod red. S. Kalembki, Toruñ 1980,
s. 4364; K. M a r c h l e w i c z, Propolski lobbing w Izbach Gmin i Lordów w latach trzydziestych
i czterdziestych XIX w.,Przegl¹d Historyczny 2005, z. 1, s. 6179.
3
Zob. W. L i p o ñ s k i, Polska a Brytania 18011830, Poznañ 1978, s. 8285; Listy A. Bukatego do L. Niedwiedzkiego, Chateroux 11 IX 1832, B.K. rkps 2402, k. 4; Chateroux 11 XI
1832, ibid., k. 5; Pary¿ 13 I 1834, ibid., k. 17; Pary¿ 7 VI 1835, k. 47. Przyjaciel Niedwiedzkiego czêsto wspomina³ o chêci poznania literatury angielskiej w oryginale, pragn¹³ te¿ zwiedziæ
Szkocjê.
2
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Prawda przeklniesz samego siebie  pisa³ Niedwiedzki do szkolnego kolegi  przeklniesz lud ca³y Bretonów, pobywszy tu kilka tych miesiêcy  Londyn Ci siê wyda wielk¹ i to
bardzo wielk¹ miecin¹, ale zawsze miecin¹  s³awna swoboda angielska chimer¹  wykwintnoæ ich ¿ycia, bogactwo sprzêtów  skutkiem bogactwa, które dla jednych p³yn¹ rzek¹
z³ota, ale drugich tylko szoruj¹ ¿wirem nêdzy  ostatnie po³o¿enie tego jak my wêdrowca.4

Jednak z up³ywem lat coraz bardziej wtapia³ siê w angielsk¹, ponur¹ rzeczywistoæ. W rodowisku emigrantów zacz¹³ uchodziæ za doskona³y przyk³ad asymilacji.5 Znajomoæ jêzyka, obyczajów, literatury, swoboda przebywania wród
Anglików by³y zapewne zaletami, które w 1839 roku sk³oni³y hr. W³adys³awa
Zamoyskiego, odpowiadaj¹cego za realizacjê polityki ksiêcia A. J. Czartoryskiego na gruncie brytyjskim, do przyjêcia Niedwiedzkiego na posadê prywatnego
sekretarza. Z kolei Krystyn Lach Szyrma widzia³ w Niedwiedzkim wyk³adowcê
jêzyka polskiego w maj¹cej powstaæ Katedrze Literatury Polskiej Uniwersytetu
w Oxfordzie.6 Opinie, które Leonard formu³owa³ pod adresem mieszkañców
Albionu, mia³y du¿¹ wartoæ, powsta³y bowiem na podstawie bezporedniego
kontaktu, niebywa³ego daru obserwacji i doæ specyficznego sposobu ich komentowania.
Wród uczestników powstania listopadowego na wychodstwie najbardziej
charakterystyczn¹ cech¹ stosunku do obcych by³o poszukiwanie sprzymierzeñców, a upatrywano ich g³ównie wród narodów, które podobnie jak Polacy cierpi¹ niewolê b¹d wyznaj¹ tê sam¹ religiê. Wychodca usi³owa³ wype³niaæ obowi¹zki misjonarza wolnoci i powiêcenia w egoistycznym, zmaterializowanym
wiecie, st¹d te¿ nie widzia³ wiêkszych mo¿liwoci wspó³pracy ze stereotypowym Johnem Bullem, stanowi¹cym uosobienie cech anonimowego, przeciêtnego
Anglika, zamkniêtego w ciasnocie spraw codziennych. Poddani brytyjscy byli protestantami, uchodzili za naród egoistyczny, kupiecki, przenosz¹cy merkantylne
praktyki na sferê polityczn¹; wspólnych wartoci by³o wiêc bardzo niewiele.
W licie do Antoniego Bukatego Niedwiedzki pisa³:

List L. Niedwiedzkiego do H. Kajsiewicza, Londyn 13 V 1833, B.K. rkps 2412, k. 143.
List J. Petinettiego do L. Niedwiedzkiego, Pary¿ 25 IX 1853, B.K. rkps 2407, k. 603:
[...] po kilkuletniej niebytnoci w Anglii, w tej Anglii dla Ciebie, która w krew Ci siê ca³kiem
polsk¹ przefiltrowaæ umia³a, za skórê Ci, za paznokcie, ba ju¿ ca³kiem angielskie albo raczej
angielsko-diabelskie wros³a i tak mocno usadowi³a, ¿e ciê prêdzej za Anglika dobrze po polsku
mówi¹cego, ni¿ za Polaka widzieæ mo¿na tam wszêdzie, gdzie czyny czysto moralne miejsca nie
maj¹, w tych albowiem tylko razach polskoæ nad angielskoæ du¿o przenosz¹c zdradza pochodzenie Twoje.
6
Listy K. L. Szyrmy do L. Niedwiedzkiego, Davenport 24 IV; 8 V; 28 XII 1865; 8 III, B.K
rkps 2410, k. 385392.
4
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[...] bo na koñcu wszystkiego Anglik patrzy tylko na pieni¹dze i na nic wiêcej jak na
pieni¹dze  kramarski naród ca³y  arystokracjê angielsk¹ wyj¹wszy, która tak siê ró¿ni od
reszty narodu, jak od koni pospolitych konie do wycigów hodowane...7

Warto dodaæ, ¿e ten generalny os¹d odnosi³ siê do ogó³u mieszkañców Zjednoczonego Królestwa, bez ró¿nicowania obywateli na gorszych Anglików, a lepszych Szkotów czy Irlandczyków. Pod pojêciem Anglii, ziemi Bretonów b¹d
Albionu rozumiano zwykle ca³oæ Wielkiej Brytanii, co by³o powszechnie stosowanym uproszczeniem, jak równie¿ wyrazem doæ powierzchownego stosunku
do brytyjskiej rzeczywistoci. Stanis³aw Komian, uchodz¹cy wówczas za znawcê kultury brytyjskiej, pisa³ o Thomasie Campbellu, Walterze Scotcie i irlandzkim Thomasie Moorze jako o przedstawicielach literatury angielskiej, co raczej
nie by³o celowym zabiegiem dostosowania siê do ówczesnej imperialnej poprawnoci politycznej, a bardziej wyrazem potocznej wiadomoci polskiego
wychodcy.8 Zwykli emigranci, poruszaj¹cy siê w obcym rodowisku, nie byli
w stanie dostrzec odmiennych tradycji miêdzy obywatelami Albionu, zw³aszcza
¿e ci pos³ugiwali siê jednym jêzykiem.9 Na ogó³ nie zwracali uwagi na szczegó³y
historycznych odrêbnoci, w najlepszym wypadku, przywi¹zani do rodzimych
prowincjonalizmów, z silnymi podzia³ami na Koroniarzy, Litwinów i Rusinów,
wed³ug podobnych schematów starali siê budowaæ wyobra¿enia o to¿samoci
nacji wchodz¹cych w sk³ad Wielkiej Brytanii. Federacyjny charakter Albionu
z mozaik¹ etniczn¹ i religijn¹ nasuwa³ naturalne wrêcz skojarzenia z nieistniej¹c¹ na mapach Rzeczpospolit¹.
Doskona³ym przyk³adem zanikania narodowoci szkockiej b¹d braku jej
wiadomoci w umyle polskiego tu³acza jest korespondencja Niedwiedzkiego.
Póniejszy sekretarz W³adys³awa Zamoyskiego wprawdzie nigdy nie by³ w Szkocji
i nie mia³ bezporedniego kontaktu z tradycyjn¹ kultur¹ ludow¹, ale niemal codziennie styka³ siê ze Szkotami w Londynie. Badacze dziejów Literackiego Towarzystwa Przyjació³ Polski zgodnie podkrelaj¹, ¿e ta propolska organizacja
skupia³a nadzwyczaj wielu rodowitych Szkotów, zdecydowanie nadaj¹cych ton
jej dzia³aniom. Wród nazwisk wypada wymieniæ przynajmniej te najznamienitsze, jak: Thomas Campbell, Dudley Coutts Stuart, David Urquhart, Robert Cutlar Fergusson czy Kenneth MacKenzie.10 We wzmiankach o ówczesnym feno17
List L. Niedwiedzkiego do A. Bukatego, Londyn 2 X 1835, B.K. rkps 2413, k. 47. Zob.
R. ¯ u r a w s k i v e l G r a j e w s k i, Kupcy i arystokraci. Szkic do wizerunku Anglików w prasie
obozu monarchiczno-liberalnego Wielkiej Emigracji, [w:] Swoi i obcy. Studia z dziejów myli Wielkiej Emigracji, pod red. P. Matusika, K. Marchlewicza, Poznañ 2004, s. 111121.
18
S. E. K o  m i a n, Anglia i Polska, Poznañ 1862, t. 1, s. 1516.
19
Zob. A. N i e w i a r a, Wyobra¿enia o narodach w dziennikach i pamiêtnikach z XVIXIX wieku, Katowice 2000, s. 171.
10
K. M a r c h l e w i c z, Brytyjskie rodowiska polonofilskie w dobie wczesnowiktoriañskiej,
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menie popularnoci sprawy polskiej wród wyspiarzy z regu³y wspomina siê, ¿e
Szkoci, bêd¹c wprawdzie ma³ym, ale dumnym i bitnym narodem, cenili niepodleg³oæ i dostrzegali analogie miêdzy po³o¿eniem Polaków a w³asn¹ histori¹.
Propolskie mityngi i obchody rocznicowe w Edynburgu czy Glasgow gromadzi³y licznych przedstawicieli klasy redniej: lekarzy, prawników, literatów i przemys³owców. Solidaryzowanie siê z Polakami dawa³o jednoczenie doskona³¹
okazjê do manifestowania w³asnej celtyckiej przesz³oci i tradycji powstañczych.
Wed³ug takiego scenariusza uk³ada³ siê publiczny obiad w Edynburgu, który
mia³ miejsce w roku 1834, opisany z patosem przez polskiego uczestnika  Jana
Bartkowskiego. Obok mów i toastów, przepe³nionych gestami wspó³czucia i jednoci miêdzy narodami, deklamacji najbardziej popularnych fragmentów Rozkoszy nadziei i Ody do Polaków Thomasa Campbella, brzmia³ tak¿e hymn Marsz na
Bannockburn Roberta Burnsa.11 Utwór, znany tak¿e pod tytu³em Scots, wha hae
wi Wallace Bled, nawi¹zuje do redniowiecznych walk o niepodleg³oæ z Anglikami i do dzi zostaje pieni¹ narodowej dumy i to¿samoci.
Doniesienia z obchodów rocznicowych i religijnych, jakkolwiek zajmuj¹
doæ powa¿ne miejsce w korespondencji Niedwiedzkiego, to nie koncentruj¹ siê
w ¿aden sposób na akcentowaniu elementów typowo szkockich, maj¹ wymiar
bardziej uniwersalny, czysto angielski:
[...] trzy walne obchody mia³y miejsce w Anglii: w Londynie, Birmingham i Glasgowie.
Charakterystyka ich bêdzie dwojaka  primo, co do jedzenia, bomy obchodzili wiêt¹ rocznicy pami¹tkê jedzeniem i piciem, u nas by³a wieczerza, w Birmingham obiad, w Glasgowie
na sucho  secundo, co do zbioru  nasz by³ czysto polski  Birminghamski angielski i nieco
polski  Glasgowski czysto angielski.12

Warto dodaæ, ¿e poprzez koncentracjê na szczegó³ach kulinarnych opisy
autorstwa Niedwiedzkiego zatracaj¹ w³aciw¹ dla innych tego typu relacji powagê, a nabieraj¹ cech indywidualnych, wyró¿niaj¹cych styl m³odego emigranta
na tle wspó³czesnych mu rodaków. Tak¿e w przypadku urodzonego w Glasgow
Thomasa Campbella pochodzenie nie odgrywa³o roli wyznacznika czy nawet nie
stanowi³o punktu wyjcia w ocenie tego wielce zas³u¿onego dla Polski poety.
Niedwiedzki wprawdzie podkrela³, ¿e prezes Towarzystwa podczas wieczoru
wigilijnego w 1832 roku, zorganizowanego w Sussex Chambers, przemawia³
w swoim ojczystym jêzyku, aby w pe³ni wyraziæ uczucia do Polaków, ale choMazowieckie Studia Historyczne 2002, nr 2, s. 9395. Szkoci stanowili oko³o jednej trzeciej
sporód szeciuset najaktywniejszych dzia³aczy propolskich organizacji, g³ównie LTPP.
11
J. B a r t k o w s k i, Wspomnienia z powstania 1831 roku i pierwszych lat emigracji [online],
s. 263264 [16 lutego 2007]. Dostêpny w Internecie: <http://www.pbi.edu.pl/index.html>.
12
List L. Niedwiedzkiego do A. Gurowskiego, Londyn 5 XII 1833, B.K. rkps 2412, k. 62.
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dzi³o mu przypuszczalnie o jêzyk angielski, a nie wystêpuj¹cy ju¿ tylko na g³êbokiej szkockiej prowincji gaelicki.13 Z opisu wiêconego u ksiêcia A. J. Czartoryskiego w Londynie mo¿emy siê wprawdzie dowiedzieæ, ¿e autor Rozkoszy nadziei
by³ pierwszym z Bretonów co dla nas serce i duszê powiêci³, ale to za ma³o,
by uznaæ, ¿e nadawca listu wiadomie nawi¹zywa³ do górzystej ojczyzny poety.14
Opis wrêczenia Campbellowi honorowego obywatelstwa Edynburga równie¿
wyszed³ spod pióra Niedwiedzkiego i sta³ siê niejako punktem wyjcia do rozwa¿añ o obiadowych obyczajach Anglików. O Szkotach nie by³o ani s³owa.15
O tym, ¿e emigrant nie przywi¹zywa³ wiêkszej wagi do narodowoci Campbella,
wiadczy te¿ poni¿szy fragment:
¯aden Anglik w obszernym pañstwie brytyjskim nie jest takim wielbicielem, ba wiêcej,
czcicielem królowej Wiktorii, jak nasz poczciwy Tomasz Campbell, dzi stawiæ tylko szranki, a pewno biæ siê w nich bêdzie za królow¹.16

Poeta sam uwa¿a³ siê za Brytyjczyka, tym bardziej ¿e by³ przedstawicielem
owieceniowej formacji umys³owej, doæ kosmopolitycznej, bardziej skierowanej na uniwersalne problemy wiata, jak walka z tyrani¹; w tym aspekcie patrzy³
te¿ na kwestiê polsk¹. Oczywiste, ¿e wyrany zwrot w kierunku szkockiej prowincji i narodowych partykularyzmów nast¹pi³ wraz z nastaniem generacji romantycznej.
Niedwiedzki nie waha³ siê tak¿e uwa¿aæ za Anglika lorda Dudleya Coutts
Stuarta, dalekiego potomka królów Szkocji.17 W roku 1836 pe³ni³ przez pewien
czas rolê sekretarza Stuarta, w czasie gdy wiceprezes Towarzystwa przygotowywa³ siê do wyst¹pienia w Izbie Gmin z tzw. mocj¹ rosyjsk¹. Mia³ te¿ mo¿liwoæ
bli¿ej poznaæ charakter lorda i panuj¹ce w jego domu zwyczaje.
Lord Stuart, jak ca³a nobilitas angielska, o tej porze bawi na wsi, ale tak myli swoje
zaprz¹ta nami, ¿e niekiedy rzuci wie, wpadnie pomiêdzy nas, nas³ucha siê, nadowiaduje [...]
i znowu marsz na wie
13
Dzienniczek mój Leonarda Niedwiedzkiego z okresu pobytu w Anglii z lat 18321839,
B.K. rkps 2414, s. 7.
14
List L. Niedwiedzkiego do E. Januszkiewicza, Londyn 6 IV 1836, B.K. rkps 2413, k. 100;
fragmenty listu zamieszczono w Roczniku Emigracji Polskiej, Pary¿ 1836, s. 6667.
15
List L. Niedwiedzkiego do E. Januszkiewicza, 12 VIII 1836, B.K. rkps 2413, k. 198200.
Zob. te¿. Kronika emigracji polskiej, Pary¿ 1837, s. 72.
16
List L. Niedwiedzkiego do K. Sienkiewicza, Londyn 4 IX 1838, B.K. rkps 2413, k. 868.
17
Szerzej na temat Stuarta patrz: K. M a r c h l e w i c z, Polonofil doskona³y. Propolska dzia³alnoæ charytatywna i polityczna lorda Dudleya Couttsa Stuarta (18031854), Poznañ 2001, s. 1626
i dalej. Autor podaje, ¿e Stuart czu³ siê przede wszystkim Brytyjczykiem, Anglikiem, a chyba
najmniej Szkotem.
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 pisa³ w licie do Januszkiewicza.18 W swych licznych wzmiankach o Stuarcie
k³ad³ szczególny nacisk na jego arystokratyczne pochodzenie, rodowa genealogia nie mia³a wiêkszego znaczenia. Z emfaz¹ podkrela³, ¿e wiceprezes Towarzystwa, udaj¹c siê na bal charytatywny powiêcony wsparciu polskich emigrantów, zabra³ ze sob¹ nawet s³u¿bê:
Gdzie kiedy widziano w Anglii, aby pañstwo ze swemi s³u¿¹cemi razem na jedn¹ zabawê pieszyli, ¿ywej duszy nie zostawiaj¹c w domu [...] bytnoæ Lorda Stuarta  cz³owieka,
który dobija siê krwi¹ swoj¹  bo w swym synu  ¿yciem swojem  bo je powiêci³  z swym
domem w Vauxhall jest ho³dem dla naszej sprawy, którego jeszcze ¿aden naród ¿adnemu
narodowi nie odda³.19

Rzadki przyk³ad bezgranicznego i bezinteresownego powiêcenia siê dla sprawy, ³ami¹cy nawet tradycyjne zasady obyczajowe, by³ g³ównym elementem portretu Stuarta wed³ug pióra Niedwiedzkiego. Tymczasem wiceprezes LTPP
wprawdzie na co dzieñ czu³ siê Brytyjczykiem, mo¿e mniej Anglikiem, ale w otoczeniu Polaków chêtnie przypomina³ sobie o szkockich korzeniach, tym bardziej
¿e przez ród Gordonów by³ daleko spokrewniony z famili¹ Czartoryskich. Jesieni¹ 1835 roku podró¿owa³ z parlamentarzyst¹ Cutlarem Fergussonem, ksiêciem
Adamem Czartoryskim i hrabi¹ W³adys³awem Zamoyskim po Szkocji. Przyjmowa³ Polaków na wyspie Bute, rodowej posiad³oci Stuartów.20 Wydaje siê, ¿e
poprzez swoj¹ szkockoæ móg³ ³atwiej solidaryzowaæ siê ze spraw¹ pobitego
narodu i krytykowaæ bezczynnoæ rz¹du angielskiego w tej sprawie.
Przywódcy obozu zachowawczego  Czartoryski i Zamoyski  dobrze czuli
siê w otoczeniu szkockich przyjació³. Ich przejazd przez Highland okaza³ siê
triumfalnym pochodem, wita³a ich muzyka, adresy mieszkañców i lokalne w³adze.21 Tym bardziej zaskakuj¹ca wydaje siê obojêtnoæ Niedwiedzkiego wobec
Szkotów, emigranta zawsze wyczulonego na wszelkie przejawy sentymentu wobec Polaków. Mimo licznych dowodów sympatii i solidaryzowania siê z Polsk¹,
pojêcie Szkocji i Szkotów mia³o w wiadomoci tu³acza zabarwienie raczej pejoratywne. W aspekcie politycznym ojczyzna Waltera Scotta pojawi³a siê tylko
List L. Niedwiedzkiego do E. Januszkiewicza, Londyn 17 X 1836, ibid., k. 261.
List L. Niedwiedzkiego do J. Szyrmowej, Londyn 25 VIII 1835, ibid., k. 3233. Syn
lorda  Frank Stuart  by³ raczej s³abego zdrowia, ojciec powiêca³ mu du¿o czasu, wychowywa³
go równie¿ w otoczeniu Polaków, zabiera³ na propolskie uroczystoci. Zob. K. M a r c h l e w i c z,
Polonofil doskona³y..., s. 33. Podobnie do Niedwiedzkiego pisa³ o Stuarcie: H. G o l e j e w s k i,
Pamiêtnik, t. 3, Kraków 1971, s. 172173.
20
Listy W. Zamoyskiego do matki, Dumfries 29 X 1835, ibid., 15 XI 1835, Mount Stuart na
wyspie Bute, [w:] Jenera³ Zamoyski 18031868, t. 3, 18321837, Poznañ 1914, s. 347348, 351
352; K. M a r c h l e w i c z, Brytyjskie rodowiska..., s. 93.
21
List W. Zamoyskiego do matki, Edynburg 8 XII 1835, [w:] ibid., s. 355358.
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raz. Krystyn Lach Szyrma, podczas jednego z proszonych obiadów u angielskiej
familii, pos³u¿y³ siê przyk³adem szczêliwej autonomii Szkocji w strukturach
Wielkiej Brytanii, aby wykazaæ, ¿e taka unia miêdzy Polsk¹ a Rosj¹ nigdy nie
nast¹pi. Jest niemo¿liwa ze wzglêdu na barierê kulturow¹ oddzielaj¹c¹ despotyczn¹ Pó³noc i wartoci Zachodu. By³y profesor Uniwersytetu Warszawskiego
by³ zreszt¹ wielkim przyjacielem Szkocji, rozkochanym w krajobrazach i idealizuj¹cym tamtejsz¹ ludnoæ. W latach 18281829 ukaza³a siê w Warszawie jego
obszerna praca: Anglia i Szkocja. Przypomnienia z podró¿y roku 18201824 odbytej. By³a szczególnie poczytna wród akademików, a dla póniejszych emigrantów stanowi³a niejako g³ówne ród³o wiedzy o Wyspach Brytyjskich. Wydaje siê, ¿e zestawienie Szkocji i Litwy zastosowane przez Szyrmê by³o wówczas
doæ innowacyjne i b³yskotliwe, przynajmniej dla Niedwiedzkiego, gdy¿ uzna³
to za novum, szczegó³ warty wzmianki w licie do przyjaciela.22
Bli¿szych informacji obyczajowych ze Szkocji dostarczali mu towarzysze
podró¿y z Gdañska do Anglii  Teodor Weber i Jan Jazdowski. Pierwszy przed
powstaniem by³ studentem medycyny w Krakowie, w celu kontynuowania edukacji uda³ siê we wrzeniu 1832 roku do Edynburga. Miasto uwa¿ane by³o za
prê¿ny orodek nauk cis³ych i przyrodniczych, tzw. Ateny Pó³nocy. W kraju
mów i gadania  pisa³ Niedwiedzki  w tej tylko stronie wszystko co mow¹ jest
do rzeczy.23 Kilka listów Webera zawiera ciekawe wzmianki o Szkotach, w których autor raczej stara siê podwa¿yæ ³¹czenie Edynburga z miastem postêpu i ludzi owieconych. Zauwa¿a³ te¿, ¿e uczeni specjalizuj¹ siê w w¹skiej dziedzinie,
brak jest szerszych horyzontów, wyobra¿enia o wiecie kszta³tuj¹ gazety. Wszêdzie widzia³ kwakrów, których surowa moralnoæ decydowa³a o obliczu obyczajowo-kulturowym tamtejszej spo³ecznoci, zabrania³a chodziæ do teatru i nadu¿ywaæ muzyki:
[...] tak tu spokojnie w niedzielê, jak w grobie nikt nie mi choæby za dziesi¹t¹ cian¹
nawet pisn¹æ, nie wiem co te bigoty wiêcej chc¹?24

Pisa³ te s³owa w kontekcie, jego zdaniem, niezrozumia³ych spo³ecznych
debat nad zaostrzeniem praw dotycz¹cych obchodzenia sabatu. George Byron
by³ z kolei poet¹ nieznanym; m³odzie¿ go nie czyta³a, bo uchodzi³ za wolnomyliciela, emigrantowi wiêc nie wypada³o ujawniaæ siê z lektur¹ jego powieci.
Weber nie kry³ swego rozczarowania Szkotami, podkrela³, ¿e jedynie klasa wy¿sza
List L. Niedwiedzkiego do H. Kajsiewicza, Londyn 13 V 1833, B.K. rkps 2412, k. 138.
List L. Niedwiedzkiego do E. Januszkiewicza, Londyn 12 VIII 1836, B.K. rkps 2413,
k. 198. Szerzej na temat Polaków w Edynburgu pisze J. H o m o l a, The Polish Exile. Przyczynek
do historii prasy polskiej w Anglii, Studia Historyczne 1970, t. 13, z. 1, s. 6167.
24
List T. Webera do L. Niedwiedzkiego, Edynburg 10 XII 1833, B.K. rkps 2410, k. 632.
22
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ma charakter uniwersalny, tzn. angielski, i jest jednym narodem bez ró¿nicy.
Pewn¹ niekonsekwencj¹ w wiecie surowych obyczajów by³o natomiast uwielbienie dla opery w³oskiej, co wed³ug Webera stawa³o siê wyrazem pró¿nego
naladowania mody londyñskiej. W innym licie dodawa³: Szkotom zbywa na
gucie, oni nawet sami to mocno czuj¹.25
Jeszcze bardziej dosadny w krytyce by³ Jan Jazdowski, który osiad³ w Aberdeen na posadzie nauczyciela. Zdecydowanie podwa¿a³ naiwne, apologetyczne
przekonania o Szkotach, które wyrobi³a w nim wspomniana wy¿ej ksi¹¿ka Szyrmy. Podobnie jak Weber dozna³ rozczarowania. Zwraca³ uwagê na prostotê,
wrêcz nieokrzesanie Szkotów  stryjecznych braci Anglików. Narody szkocki
i angielski k³ad³ na jednej szali i porównywa³ do dwóch Maæków:
[...] z których jeden na wielkim wychowany wiecie, nauczy³ siê ma³piæ mo¿niejszych
i mêdrszych, drugi wychowany na piecu, ¿yj¹c miêdzy równemi sobie, ledwie wie o sobie;
lecz tak jeden jak i drugi zawsze Maciek.26

Sposób postrzegania obcych zale¿a³ przede wszystkim od sytuacji emigranta. Zarówno Weber, jak i Jazdowski borykali siê z notorycznym brakiem gotówki i obojêtnoci¹ mieszkañców Edynburga czy Glasgow wobec losów Polski.
St¹d uwypuklali w³anie egoizm i liczenie zysków jako dominuj¹ce cechy Szkotów, sk¹din¹d te same w³aciwoci przypisywali równie¿ Anglikom.
Niedwiedzki traktowa³ krzywdz¹ce spostrze¿enia przyjació³ bardzo powa¿nie, niektóre nawet mocno utrwali³ i przekazywa³ francuskim przyjacio³om.
Z w³aciwym sobie poczuciem humoru charakteryzowa³ obyczajowy konserwatyzm pó³nocnych mieszkañców Zjednoczonego Królestwa:
Nic tak nie gorszy Szkotów, jak wieæ, ¿e kto chodzi do teatru. Chc¹c w Szkocji charakter postradaæ, trzeba iæ do teatru.27

Braku popularnoci królowej Wiktorii wród kobiet szkockich upatrywa³
w³anie w jej upodobaniu do teatru. Scena brytyjska by³a wówczas miejscem
eksplozji uczuæ wobec Polaków i ich walki o niepodleg³oæ, st¹d te¿ du¿e zainteresowanie emigrantów t¹ dziedzin¹ sztuki. W wiadomoci Niedwiedzkiego
zaciera³y siê ró¿nice narodowe miêdzy mieszkañcami Zjednoczonego Królestwa.
Dla przysz³ego sekretarza W³adys³awa Zamoyskiego przymiotniki szkocki i anIbid., Edynburg 15 III 1833, ibid., k. 637.
List J. Jazdowskiego do L. Niedwiedzkiego, Aberdeen 10 VIII 1832, B.K., rkps 2405,
k. 810. Patrz te¿: Z. G o ³ ê b i o w s k a, W krêgu Czartoryskich. Wp³ywy angielskie w Pu³awach na
prze³omie XVIII i XIX wieku, Lublin 2000, s. 7980.
27
List L. Niedwiedzkiego do E. Januszkiewicza, Londyn 16 VIII 1839, B.K rkps 2413, k. 7.
25
26

36

PIOTR CICHOSZ

gielski to prawie synonimy, przy czym ten pierwszy nie wzbudza³ bli¿szych
emocji i sympatii, by³ ³¹czony z prowincj¹ i zacofaniem. Oczywicie taki wizerunek budowa³ na podstawie nie zawsze uczciwych i rzetelnych relacji przyjació³,
osobicie nie robi³ nic, aby pog³êbiæ swoj¹ wiedzê na ten temat. Byæ mo¿e,
przebywaj¹c na co dzieñ wród Anglików, przejmowa³ od nich niektóre negatywne opinie b¹d z³oliwoci. Taka postawa zaskakuje, bo w polskim rodowisku wychodczym panowa³a swoista moda na Szkocjê, umotywowana wzglêdami politycznymi (A. Czartoryski, W. Zamoyski) b¹d romantyczn¹ egzaltacj¹
(S. Komian, K. Baszczewicz, A. Bukaty).
W pewnej mierze odmiennie kszta³towa³ siê stosunek polskiego wychodcy
do Irlandii. Przede wszystkim tu dobitniej wskazywano na odrêbnoci narodowe.
Kraj ten, podobnie jak Szkocja, mia³ za sob¹ okres kilkusetletnich zmagañ o wyzwolenie spod angielskiej dominacji, ale dodatkowo dochodzi³a równie¿ walka
o utrzymanie katolickiego wyznania. Unia z 1801 roku utrwali³a zale¿noæ Zielonej Wyspy od Westminsteru, lecz nadal istnia³ tam silny duch rebelii. Na czele
ruchu narodowego stan¹³ adwokat Daniel OConnell, domagaj¹cy siê ca³kowitej
emancypacji katolików i odwo³ania Aktu Unii.28 Jednym z pierwszych spostrze¿eñ Leonarda Niedwiedzkiego w Londynie by³a w³anie niechêæ, z jak¹ Anglicy
odnosili siê do katolików. Za godne d³u¿szego opisu uzna³ doæ widowiskowe
wiêto 5 listopada pod nazw¹ Guy Fawkes Night. Obchodzono je dla upamiêtnienia nieudanej próby wysadzenia budynku Parlamentu w roku 1605. Emigrant
zwraca³ uwagê na aktualny polityczny wymiar tej imprezy, gdy¿ oprócz oficjalnych ceremonii dworskich pojawia³ siê równie¿ w¹tek ludyczny. Typow¹ czêci¹
obchodów by³a zabawa dzieci, polegaj¹ca na noszeniu ubranego dziwacznie
z fajk¹ w zêbach ba³wana i piewaniu przed domami angielskimi piosenek upamiêtniaj¹cych tzw. spisek prochowy. Anglicy chêtnie obdarzali bawi¹cych siê
podarkami, gdy¿ widzieli w owym ba³wanie uosobienie katolickiego Irlandczyka. Ceremonia koñczy³a siê zwykle na spaleniu kuk³y w miejscu publicznym,
piewach i fajerwerkach.29
Daniel OConnell by³ pierwszym Brytyjczykiem, który na forum parlamentu zerwa³ z nieformaln¹ zasad¹ dyskutowania o Polsce w oparciu o postanowienia traktatu wiedeñskiego. Wielki
Agitator zanegowa³ prawo mocarstw do rozporz¹dzania ziemiami polskimi, porównuj¹c je do
gromady rozbójników dziel¹cych miêdzy sob¹ ³upy zdobyte na podró¿niku. Nawi¹zania do rozbiorów z lat 17721795 oraz pe³en inwektyw atak personalny na Miko³aja I, poparty przez innych
deputowanych, sprawi³y, ¿e sesja parlamentarna by³a niema³ym sukcesem propagandowym obozu
ks. Czartoryskiego, odbi³a siê te¿ szerokim echem na dworach europejskich. Szerzej patrz:
H. H. H a h n, op. cit., s. 106107; H. ¯ a l i ñ s k i, Pogl¹dy Hotelu Lambert na kszta³t powstania
zbrojnego (18321846), Kraków 1990, s. 47; R. ¯ u r a w s k i v e l G r a j e w s k i, Dzia³alnoæ
Ksiêcia..., s. 7986.
29
Dzienniczek mój Leonarda Niedwiedzkiego z okresu pobytu w Anglii z lat 18321839,
B.K. rkps 2414, s. 15. O obchodach pisa³ te¿ J. U. N i e m c e w i c z, op. cit., s. 516.
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Niedwiedzki w roku 1833 ubiega³ siê o przyjêcie do Kings College w Sommerset House, uczelni powsta³ej w 1831 roku pod auspicjami arcybiskupa Cantenbury, gdzie system nauczania by³ zgodny z doktryn¹ Kocio³a anglikañskiego.
Liczy³, ¿e Rada Uniwersytetu wyda stosown¹, pozytywn¹ decyzjê. Zapewne nie
wiedzia³, ¿e obowi¹zywa³y jeszcze ograniczenia w dostêpie innowierców do uniwersytetów, stanowi¹ce jeden z ostatnich reliktów ustawodawstwa antykatolickiego w Anglii.30 Przesad¹ by³oby jednak stwierdzenie, ¿e Polacy w Wielkiej
Brytanii doznawali szczególnie uci¹¿liwej dyskryminacji na tle religijnym, takich wiadectw przynajmniej trudno doszukaæ siê w listach Niedwiedzkiego.
Nie ma tak¿e przejawów ksenofobii polskich emigrantów wobec innowierców,
a wrêcz przeciwnie  mo¿na odnaleæ fragmenty wyra¿aj¹ce podziw b¹d uznanie dla wysokiego poziomu protestanckiej religijnoci.31
Spojrzenie na Irlandiê przez pryzmat wyznania katolickiego jeszcze nie przes¹dza³o o jakiej szczególnej sympatii do tego narodu. Niemcewicz w 1833 roku
mia³ du¿e trudnoci w zorganizowaniu propolskiego wiecu w Dublinie. Wiedza
o Polsce by³a tam znikoma, a chêci do pomocy niewielkie.32 To co równie¿
bardzo irytowa³o polskiego emigranta w angielskiej polityce, to ca³kowita ignorancja w postrzeganiu spraw miêdzynarodowych. Dyplomaci brytyjscy zwykli
byli traktowaæ kwestiê niepodleg³oci Polski jako problem wewn¹trzrosyjski,
analogiczny do statusu Irlandii wobec Wielkiej Brytanii, co oczywicie pozbawia³o ich podstaw do interwencji w wewnêtrzne sprawy Rosji. Na takie porównania w wychodczych rodowiskach absolutnie nie mog³o byæ zgody. Szczególnie dyplomacja obozu konserwatywnego zamierza³a uczyniæ ze sprawy Polski
problem europejski. Wród zwolenników ks. A. J. Czartoryskiego najsilniejsze
te¿ by³y tendencje do dystansowania siê od wolnociowych d¹¿eñ mieszkañców
Zielonej Wyspy, gdy¿ os³abianie Zjednoczonego Królestwa by³o sprzeczne z polskim interesem.33 ¯elazn¹, konsekwentnie przestrzegan¹ regu³¹ obozu by³a te¿
zasada nieingerencji w wewnêtrzne problemy pañstwa, które przyjmuje i w których pomaga polskim emigrantom.
Zestawiaj¹c niejako losy Polski i Irlandii, W³adys³aw Zamoyski zauwa¿a³:
Szczêliwy jeszcze ten kraj  gdzie do prawa odwo³aæ siê mo¿na, tam te¿ obowi¹zek
i rozs¹dek zarówno radz¹ odwo³aæ siê do prawa cierpliwie i wytrwale.34
30
31

s. 61.

List L. Niedwiedzkiego do A. Gurowskiego, Londyn XII 1833, B.K. rkps 2412, k. 65.
Dzienniczek mój Leonarda Niedwiedzkiego, zapis pod dat¹ 6 I 1834, B.K. rkps 2414,

K. M a r c h l e w i c z, Brytyjskie rodowiska..., s. 96.
Zob. R. ¯ u r a w s k i v e l G r a j e w s k i, Pojedynek za kulisami..., s. 48, 5860.
34
List W. Zamoyskiego do A. J. Czartoryskiego, Dover 30 VIII 1832, [w:] Jenera³ Zamoyski..., t. 3, s. 47.
32
33

38

PIOTR CICHOSZ

Zdanie to wypowiedzia³ w kontekcie aktywnoci politycznej Daniela OConnella, przywódcy narodowego ruchu Irlandczyków. Jako pose³ do Izby Gmin
dzia³a³ w oparciu o instytucje konstytucyjne i popularny system zgromadzeñ publicznych. Zasadnicza odmiennoæ w po³o¿eniu Polaków i Irlandczyków polega³a
na tym, ¿e ci ostatni mogli walczyæ o swe prawa na drodze legalnej poprzez
struktury liberalnego pañstwa, kiedy Polakom pozbawionym organów przedstawicielskich pozostawa³o upominanie siê o wolnoæ poprzez walkê zbrojn¹, przy
czym naprzeciw siebie mieli nie parlamentarn¹ monarchiê, ale barbarzyñski,
azjatycki ustrój bêd¹cy zaprzeczeniem europejskiej cywilizacji. Zamoyski ujawnia³ jednoczenie przewiadczenie, ¿e nale¿y korzystaæ z dowiadczeñ irlandzkich, szczególnie w zakresie ³¹czenia sprawy religijnej ze spraw¹ publiczn¹.
Przeladowany katolicyzm by³ wiêc nie tylko wspóln¹ wartoci¹, zbli¿aj¹c¹ polskich i irlandzkich patriotów, ale wzorem mieszkañców Zielonej Wyspy powinien staæ siê g³ównym orê¿em Polaków w walce z prawos³awn¹, schizmatyck¹
Rosj¹. Wed³ug siostrzeñca Czartoryskiego na tym praktycznie koñczy³y siê korzyci p³yn¹ce ze szko³y irlandzkiej. OConnell  u¿yteczny i oddany sprawie
Polski, uchodzi³ za polityka mia³ego, ale ma³o wiarygodnego, popadaj¹cego
w skrajnoci, wykorzystuj¹cego sprawê Polski instrumentalnie. Jego opozycyjn¹
walkê umieszczano chêtnie na tle spo³ecznym, tj. ujmuj¹cym walkê wigów z torysami o demokratyzacjê prawa wyborczego czy poszerzenie swobód obywatelskich. Czêciowo nie bez racji popularny trybun bardziej uchodzi³ za radykalnego polityka brytyjskiego ni¿ przywódcê narodowego ruchu Irlandczyków. Konserwatywny Zamoyski by³ przeciwnikiem liberalizacji brytyjskiej ordynacji wyborczej z 1832 roku i wszelkim oddolnym demokratycznym próbom reform,
przed czêstymi kontaktami z OConnellem ostrzega³ go sam Czartoryski.35
Leonard Niedwiedzki, silnie sympatyzuj¹cy z nurtem konserwatywnym polskiej emigracji, wykazywa³ w pewnym okresie du¿¹ ¿yczliwoæ wobec Irlandczyków. Ukszta³towa³y j¹ przede wszystkim owe p³omienne wyst¹pienia OConnella.
Jego mowa z wierzcho³ka panuj¹cego pagórka miana  pisa³ o wiecu Wielkiego Agitatora w Edynburgu  w kraju, który tyle zrobi³ dla mi³oci Ojczyzny  p³yn¹ca z ust i serca
Irlandczyka, przez którego siedem wieków nieszczêæ Irlandii mówi³o  ze wszystkiemi wietnemi czasów przesz³ych i nawet przysz³ych historycznemi porównaniami; do ³ez mnie, pielgrzyma dalekiego i do kraju swego wzdychaj¹cego, powiadam ci rozkwili³o.36

By³ jednym z pierwszych Polaków, który zamieszcza³ wzmianki o wyst¹pieniach OConnella w emigracyjnej prasie. Doniesienia ukazywa³y siê w poczytZob. List W. Zamoyskiego do matki, Portsmouth 7 IX 1832, [w:] ibid., s. 48; Wspomnienia W. Zamoyskiego, [w:] ibid., s. 146.
36
List L. Niedwiedzkiego do A. Bukatego, Londyn 2 X 1835, ibid., k. 55.
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nym Roczniku Emigracji Polskiej, redagowanym przez Aleksandra Je³owieckiego. Autor posiada³ skromny wk³ad w³asny w przybli¿anie, popularyzowanie,
szczególnie wychodcom we Francji, problematyki irlandzkiej.37 Oczywiste, ¿e
z perspektywy polskiego emigranta interesuj¹ce stawa³y siê jedynie wycinki nawi¹zuj¹ce bezporednio do zagadnieñ polskich b¹d wiary katolickiej. Typowy
pod tym wzglêdem jest fragment listu do Januszkiewicza, gdzie Niedwiedzki
cytowa³ wyj¹tek mowy OConnella w Ipswitch. Z satysfakcj¹ zauwa¿a³, ¿e Polska zaczyna uchodziæ za symbol nieszczêcia, a wspomnienia o okrucieñstwach
bezbo¿nego cesarza rosyjskiego wywo³uj¹ uczucie ¿alu i owacjê tysiêcy zgromadzonych s³uchaczy.38 Niedwiedzki korespondowa³ tak¿e z wydawcami Kroniki
Emigracji Polskiej, organu prasowego wychodczej prawicy. Spodziewa³ siê
te¿, ¿e bêd¹ tam wiêksze trudnoci w umieszczaniu zagadnieñ dotycz¹cych Zielonej Wyspy:
[...] nie masz dwóch krajów tak podobnych w nieszczêciach i uczuciach do siebie jak
Irlandia i Polska, chocia¿ nam nie zawsze rano przyznaæ siê do tego.39

Nie ogranicza³ siê tylko do prezentacji sylwetki samego OConnella, w cytowanym wy¿ej licie przes³a³ Sienkiewiczowi wyj¹tek z Morning Chronicle
z 19 wrzenia 1838 roku, w którym zamieszczono sprawozdanie z przemówienia
poety Thomasa Moorea podczas otwarcia teatru w Dublinie. Autor Melodii irlandzkich, niezwykle popularnych wród wychodców, w wyst¹pieniu nieoczekiwanie nawi¹za³ do tematu polskiego:
Zapewniæ was mogê, ¿e Irlandzkie pieni rozlegaj¹ siê nad brzegami Wis³y i karmi¹ duszê
tego walecznego ludu Polaków, który skwapliwie je porywa i stosuje do pojêcia swego.40

Istotnym szczegó³em stawa³y siê oczywicie owacje publicznoci ka¿dorazowo towarzysz¹ce wzmiance o Polsce. Niedwiedzki by³ tak¿e autorem relacji
z obchodu 29 listopada w londyñskiej tawernie Pod Koron¹ i Kotwic¹, gdzie
prezydowa³ w³anie irlandzki przywódca. Sprawozdanie zosta³o zamieszczone
Patrz: Wiadomoci z Anglii, 5 II 1836, Rocznik Emigracji Polskiej 1836, Pary¿, s. 3032;
List H. Kajsiewicza do L. Niedwiedzkiego, Pary¿ 24 V 1836, [w:] B. Z a l e s k i, Ks. Hieronim
Kajsiewicz (wyci¹gi z listów i notatek zmar³ego (18121873), Poznañ 1878, s. 55: [...] to co
piszesz o OConnellu mnie cieszy. Jeden to cz³owiek wznosz¹cy siê dzisiaj nad wszystkich kar³ów
politycznych, prawdziwy polityk chrzecijañski, wielka figura historyczna, która w dziejach, z up³ywem czasu, bardzo wyronie.
38
List L. Niedwiedzkiego do E. Januszkiewicza, Londyn 30 V 1836, B.K. rkps 2413,
Londyn, k. 161.
39
List L. Niedwiedzkiego do K. Sienkiewicza, Londyn 21 IX 1838, ibid., k. 898.
40
Ibid., k. 896.
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w Kronice emigracji polskiej.41 Ostatnia znana wzmianka sekretarza Zamoyskiego o Irlandii dotyczy wyst¹pienia OConnella, podczas którego pose³ Izby Gmin
w swoim stylu przypuci³ ostry atak s³owny na cara Miko³aja i lorda Palmerstona, ówczesnego kierownika brytyjskiej polityki zagranicznej. Autor doniesienia
tym razem szerzej zaprezentowa³ narodowe postulaty Irlandczyka, a wiêc nie
ograniczy³ siê tylko do suchych w¹tków polskich. Wielki Agitator domaga³ siê
m.in. autonomii na rzecz Irlandii, takiej samej jak¹ posiadaj¹ Kanada, Nowa
Szkocja b¹d Funlandia. Mowa Irlandczyka wydawa³a siê istotna tak¿e z tego
powodu, ¿e odwo³ywa³ siê do zasad moralnoci w polityce, a wiêc wartoci
szczególnie cenionej przez powstañczych pielgrzymów.42
Przychylny stosunek Niedwiedzkiego do rodaków OConnella ujawnia³ siê
tak¿e w dostrzeganiu podobieñstw fizycznych miêdzy Polakami i Irlandczykami.
wiadczy³o to o silnym zaawansowaniu emocjonalnym. Warto dodaæ, ¿e pozytywne cechy mieszkañców Zielonej Wyspy pojawia³y siê zwykle w kontekcie
ich zaanga¿owania w sprawy polskie. Szczególne znaczenie przywi¹zywa³ Niedwiedzki do imprez kulturalnych, przede wszystkim sztuk teatralnych, stanowi¹cych doskona³y sposób propagowania sprawy polskiej:
Panna OBrien z Bratem, Irlandczycy, tancerze z królewskiej opery w Londynie, ofiarowali siê tañcowaæ mazurka. Irlandczycy maj¹ du¿o podobieñstwa z nami, ¿ywi  z czule
bij¹cem sercem  zgo³a serdeczni, mogli czuæ piêknoæ mazura, mogli jego lubie¿ne naladowaæ pocigi i zwroty.43

Szczególna wiê z narodem irlandzkim nie znajdowa³a potwierdzenia w codziennych kontaktach z pojedynczymi przedstawicielami tej nacji. Kiedy dotyczy³y zwyk³ych aspektów ¿ycia codziennego, polski emigrant stawa³ siê bardziej
krytyczny, wrêcz z³oliwy.
Irlandczykiem by³ Dionysius Lardner, profesor filozofii i astronomii, u którego Niedwiedzki pracowa³ w charakterze sekretarza. Stanowisko uznawa³ za
presti¿owe, daj¹ce mo¿liwoci poznania wielu s³awnych ludzi ze rodowisk kultury
i nauki, jak: Mary Wollstonecraft Shelley, Charles Babbage czy John Martin.
List L. Niedwiedzkiego do K. Sienkiewicza, Londyn 30 XI 1837, ibid., k. 659667;
Kronika emigracji polskiej, Pary¿ 1837, s. 402403. Zob. te¿: K. M a r c h l e w i c z, Sprawy irlandzkie na ³amach emigracyjnej prasy obozu ksiêcia Adama Jerzego Czartoryskiego (do roku
1848), [w:] Swoi i obcy..., s. 126127. Zasadnicza zmiana stanowiska Hotelu Lambert wobec
Irlandii nast¹pi³a dopiero w latach 40. XIX stulecia, wraz ze znacznym rozczarowaniem wobec
postawy dyplomacji brytyjskiej. Wyrazem przemiany by³ m.in. cykl artyku³ów Ludwika Bystrzonowskiego w Trzecim Maju. Patrz: ibid., s. 130134.
42
List L. Niedwiedzkiego do L. Orpiszewskiego, Londyn 17 VIII 1840, B.K. rkps 2413,
k. 15741575; R. ¯ u r a w s k i v e l G r a j e w s k i, Wielka Brytania w dyplomacji..., s. 214215.
43
Wiadomoci z Anglii, 15 II 1836, Rocznik Emigracji Polskiej 1836, Pary¿, s. 42.
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Lardner by³ popularyzatorem wiedzy u¿ytecznej z zakresu mechaniki, elektrycznoci i silników parowych.44 Wyje¿d¿a³ te¿ na prowincjê angielsk¹ w celu prowadzenia kursów, dziêki temu Leonard móg³ poznaæ prê¿nie rozwijaj¹ce siê orodki przemys³u w Pó³nocnej Anglii: Newcastle upon Tyne, Carlisle i Hull. O Lardnerze pisa³ zwykle z ¿yczliwoci¹, uznaniem i szacunkiem. Z Irlandii pochodzi³
równie¿ kolejny pracodawca Niedwiedzkiego  Boyle, kierownik szko³y w Wandstworth pod Londynem, gdzie emigrant pracowa³ jako nauczyciel:
Mój niedawny principa³, g³owa têga, czo³o wielkie, i mój teraniejszy principa³, cz³owiek ma³y, g³owa kiepska. [...] Mój principa³ jest ³garz jakich rzadko, a najlepsza, ¿e ³¿e
o sobie w najwiêkszej czêci [...] mi siê zdaje, ¿e Irlandczycy wszêdzie musz¹ byæ ³garze
albo chwalce.45

Na podstawie obserwacji swych irlandzkich pracodawców Leonard dokonywa³ uogólnienieñ, które pozbawione w¹tków politycznych by³y przede wszystkim odbiciem jego osobistych frustracji, niskiej kondycji zawodowej i niepewnoci
jutra. Za degradacjê uzna³ swoj¹ pracê w prowincjonalnej, podlondyñskiej szkole, której kierownik opowiada³ uczniom brednie o Wellingtonie i królowej Wiktorii.
Listy Niedwiedzkiego stanowi¹ zapis wiadomoci potocznej, tzn. ukazuj¹
ogl¹d przeciêtnego polskiego emigranta, z niema³ym trudem odnajduj¹cego siê
w wyspiarskiej rzeczywistoci i desperacko poszukuj¹cego wszelkich propolskich akcentów. Stosunek do Szkotów i Irlandczyków kszta³towa³ siê na podstawie kryteriów politycznych, przy czym odkrywanie odmiennoci tych nacji sprawia³o emigrantowi niema³o trudnoci; zwykle ró¿nice rozmywa³y siê w uniwersalnej kulturze brytyjskiej, zwyczajowo okrelanej jako angielska. Problem ten
dotyka³ g³ównie postrzegania Szkotów. Ich kraj traktowano bardziej jako angielsk¹ prowincjê b¹d krainê geograficzno-historyczn¹ ni¿ autonomiczny naród.
Pewnym novum by³o wówczas zestawianie Szkocji i Litwy. Zdecydowanie wiêcej i cieplej pisa³ Niedwiedzki o Irlandczykach, choæ dla sprawy polskiej zrobili
nieporównywalnie mniej ni¿ Szkoci. Swoje opinie formu³owa³ g³ównie pod wp³yList L. Niedwiedzkiego do A. Ch³êdowskiego, Londyn 21 VI 1836, B.K. rkps 2413,
k. 65. Mary Wollstonecraft Shelley (17971851), angielska pisarka, druga ¿ona poety Percy Bysshe Shelleya, znana g³ównie jako autorka powieci Frankenstein (1818); Charles Babbage (1792
1871), angielski matematyk, cz³onek the Royal Society, wynalazca maszyny licz¹cej, czyli prototypu kalkulatora; John Martin (17891854), angielski malarz, jego specjalnoci¹ by³y romantyczne
sceny biblijne (Joshua, 1816; The Fall of Babylon, 1819). Dionysius Lardner (17931859) w latach czterdziestych XIX wieku zorganizowa³ wyk³adowe tournée po g³ównych miastach Stanów
Zjednoczonych Ameryki. Zarobi³ pokan¹ sumê £ 40,000. W roku 1845 na sta³e osiad³ w Pary¿u.
45
List L. Niedwiedzkiego do P. Falkenhagen-Zaleskiego, Wandsworth 26 X 1838, ibid.,
k. 950.
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wem p³omiennych wyst¹pieñ Daniela OConnella. Efektowne wplatanie w¹tków
polskich do wypowiedzi na zgromadzeniach i obiadach publicznych, nawet wówczas gdy stanowi³o jedynie punkt wyjcia do ataku na rz¹d brytyjski b¹d figurê
retoryczn¹ wzmacniaj¹c¹ ekspresjê wypowiedzi, by³o zawsze dostrzegane i szeroko komentowane wród Polaków.
RÉSUMÉ

Leonard Niedwiedzki (18111891) était un de premiers émigrants, qui après 1831 a trouvé
lasile sur la terre britannique. Lauteur décrit lattitude dun exilé polonais envers les nations tels
les Ecossais et les Irlandais, les nations mineurs envers les Anglais dans la Grande Bretagne. On
trouve dans les lettres de Niedwiedzki la sympathie vis-à-vis les Irlandais, qui ont été aperçus
à lintermediaire des emotions antirusse et pro-polonais de Daniel OConnell. La correspondance
de Niedwiedzki montre aussi que dans les cercles polonais la nationalité écossaise était mal discernée
entre les Polonais. Telle situation était bizarre parce que les Ecossais, p.ex. Dudley Couts Stuart où
Th. Campbell, sengagaient activement dans lobbing pro-polonais sur les Iles.

