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Abstrakt

Od samego pocz¡tku Ameryka jawiªa si¦ jako ziemia obiecana, ¹ródªo niezmierzonego bogactwa. Przez stulecia przyci¡gaªa podró»ników, awanturników, badaczy
i miliony innych osób wierz¡cych, »e wªa±nie tam speªni¡ si¦ ich marzenia o lepszym
»yciu. Cho¢ dopiero w 1931 r. James Truslow Adams zdeniowaª poj¦cie Ameryka«skiego Snu, przez 400 lat ludzie realizowali swoje plany, nie przyporz¡dkowuj¡c
ich do »adnej denicji. Dzi¦ki czemu byªo to mo»liwe? W 1986 roku polski pisarz,
korespondent i podró»nik Henryk Sienkiewicz udaª si¦ do Stanów Zjednoczonych.
Z jego

Listów z podró»y

wyªania si¦ obraz tygla narodowo±ciowego, dynamiczne-

go kapitalizmu i warunków do rozwoju niemal ka»dej dziedziny, niespotykanych
nigdzie indziej. Niniejsze opracowanie ma na celu przybli»enie podstaw ameryka«skiego rozwoju, wolno±ci i warunków umo»liwiaj¡cych realizacj¦ Ameryka«skiego
Snu, widzianych oczami Sienkiewicza.
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Abstract

Since the beginning of its existence, America is perceived as the promised
land and the source of immeasurable wealth. Its never-failing allure is valued by
travellers, adventurers, explorers and others who rest upon unalterable conviction
that only there, all their dreams of a better life would come true. This national ethos
of the USA has been prevailing for four hundred years. Had it not been for James
Truslow Adams, who in 1931 ventured to describe it as The American Dream, we
would not certainly have this term which is now the very epitome of unlimited
opportunities. What may account for such possibility? In 1986, the Polish writer
and journalist Henryk Sienkiewicz set o for America. In his
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Portraits of America,
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he encapsulates the images of a melting pot of nationalities, dynamic capitalism,
and conditions that would enable the progress on an unprecedented scale in every
walk of life. The following research is aimed at touching upon most aspects of
Sienkiewicz's image of America especially those connected with American progress,
freedom and scope of The American Dream.
Keywords:
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To sen o kraju, w którym »ycie powinno by¢ lepsze,
bogatsze i peªniejsze dla wszystkich,
stwarzaj¡ce mo»liwo±ci ka»demu wedªug jego zdolno±ci i pracy [...]
To nie jest sen tylko o samochodach i wysokich zarobkach,
ale sen o porz¡dku spoªecznym, w którym ka»dy m¦»czyzna
i ka»da kobieta powinni mie¢ mo»liwo±¢ osi¡gni¦cia peªnego poziomu,
do którego maj¡ wrodzone predyspozycje.
To bycie uznawanym przez innych za tych kim s¡,
bez wzgl¦du na okoliczno±ci narodzin i pochodzenie.
(Adams, 2012, s. 404).

W 1931 r. James Truslow Adams opublikowaª ksi¡»k¦ The Epic of America, w której sformuªowaª poj¦cie American Dream. Od tamtej pory miliony
osób przybyªo do Stanów Zjednoczonych, by speªni¢ swoje marzenia o lepszej przyszªo±ci. Co ciekawe, dla wi¦kszo±ci z nich Ameryka«ski Sen deniuje
maksyma Od pucybuta do milionera, maj¡ca wyra¹ny wyd¹wi¦k materialistyczny. Czy jest to zbie»ne z przesªaniem J. T. Adamsa? Czy dziesi¡tki
milionów ludzi przybywaj¡cych do Nowego wiata od 1500 roku realizowaªy
swój American Dream, skoro denicja jeszcze nie istniaªa? Jakie koszty niesie
ze sob¡ realizacja Ameryka«skiego Snu? Czy Ameryka to ziemia obiecana?
Aby znale¹¢ odpowiedzi na tak postawione pytania, nale»y zacz¡¢ od
wyja±nienia przytoczonej denicji.
Ameryka«ski Sen, to sen o kraju, w którym »ycie powinno by¢
lepsze, bogatsze i peªniejsze dla wszystkich, stwarzaj¡ce mo»liwo±ci ka»demu wedªug jego zdolno±ci i pracy [...] To nie jest sen
tylko o samochodach i wysokich zarobkach, ale sen o porz¡dku
spoªecznym, w którym ka»dy m¦»czyzna i ka»da kobieta powinni mie¢ mo»liwo±¢ osi¡gni¦cia peªnego poziomu, do którego maj¡
wrodzone predyspozycje. To bycie uznawanym przez innych za
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tych kim s¡, bez wzgl¦du na okoliczno±ci narodzin i pochodzenie
(Adams, 2012, s. 404).
Adams uwypukla narodowy etos Stanów Zjednoczonych wyra»aj¡cy ideaªy demokracji, równo±ci i wolno±ci. Ideaªy, na których budowano USA: ameryka«ski sposób »ycia, ameryka«skie spoªecze«stwo i kultur¦ ameryka«sk¡.
Pomysª American Dream znajduje odzwierciedlenie w Deklaracji niepodlegªo±ci Stanów Zjednoczonych Ameryki, która gªosi, »e wszyscy stworzeni
ludzie s¡ równi i obdarzeni przez Stwórc¦ pewnymi niezbywalnymi prawami,
w tym »yciem, wolno±ci¡ i d¡»eniem do szcz¦±cia. Sªowa te uksztaªtowaªy
mentalno±¢ Amerykanów, mimo i» niekiedy traktowane byªy wybiórczo, np.
nie przeszkodziªy one Amerykanom w pozbawieniu czarnoskórych praw, jakie
mieli biali czy te» w gn¦bieniu, okradaniu i mordowaniu rdzennych mieszka«ców. Niniejsze opracowanie pozwoli spojrze¢ na poruszone kwestie oczami
Henryka Sienkiewicza, który jako korespondent warszawskiego wydawnictwa w listach pisanych pi¦¢dziesi¡t lat przed wydaniem ksi¡»ki Adamsa, jak
równie» w listach prywatnych, opisuje Ameryka«ski Sen. Uwa»ne oko i charakter podró»nika, jakie go cechowaªy, pozwalaj¡ uj¡¢ omawiane zagadnienie
zarówno w aspekcie materialnym jak i spoªecznym.
Punkt widzenia pisarza determinowaªo wiele czynników. Po pierwsze,
rozumiaª czym jest bieda, któr¡ pó¹niej opisywaª podczas swoich wypraw.
W okresie nauki, zmuszony przez bied¦ porzuciª gimnazjum po siódmej klasie
i od sierpnia 1865 roku podj¡ª prac¦ jako guwerner, ucz¡c ziemia«skiego
chªopca i jednocze±nie nadrabiaj¡c zalegªo±ci szkolne. Jego mªodo±¢ nie byªa
usªana ró»ami. Sam mówiª:
Z domu nie b¦d¦ miaª ani grosza zªamanego  bo niewiele jest
[...] Jeszcze w Szkole Gªównej musz¦ wªasn¡ prac¡ zdoby¢ taki
staªy dochód, by zaraz po dyplomie móc zaªo»y¢ wªasn¡ rodzin¦.
(Szczóblewski, 2006, s. 16).
W 1874 r., maj¡c ju» do±wiadczenie jako pisarz i felietonista, zadªu»yª
si¦ na ogromn¡ dla niego sum¦ póªtora tysi¡ca rubli na procent, wykupuj¡c udziaªy w dwutygodniku Niwa, co staªo si¦ mi¦dzy innymi powodem
zerwania zar¦czyn przez ojca ukochanej Marii Kellerówny. Jak stwierdziª
niedoszªy te±¢ Ten literat nie zarobi nawet na dªugi, jego Niwa traci prenumeratorów [...] ów goªy ojciec Henryka nadrabia min¡, lecz synowi pomóc
nie mo»e (Szczóblewski, 2006, s. 30).
Miaª racj¦, poniewa» Litwos (taki pseudonim nosiª Henryk) potrzebowaª
dwunastu lat na spªat¦ tego dªugu. Zanim Sienkiewicz poznaª smak sªawy
i zwyci¦stwa, wielokrotnie do±wiadczyª smaku pora»ki. Drugim czynnikiem,
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na który nale»y zwróci¢ uwag¦, s¡ jego pogl¡dy, którym dawaª upust w swojej twórczo±ci, cho¢, ze wzgl¦du na carsk¡ cenzur¦, musiaª si¦ pocz¡tkowo
powstrzymywa¢. Obcowanie z bojow¡ mªodzie»¡ Szkoªy Gªównej i pewna
zbie»no±¢ ideaªów sprawiªa, »e na pocz¡tku lat 70. XIX wieku Sienkiewicz
daª si¦ porwa¢ pozytywizmowi. Pisarz przej¡ª od pozytywistów najbardziej
charakterystyczne postawy: hasªo reform i kult wiedzy. Jednak ju» w 1873 r.,
jako kronikarz Gazety Polskiej, naciskany przez zwierzchników, dla których liczyªy si¦ przede wszystkim fakty, przeszedª szybki kurs praktycznego
realizmu. I ten realizm pozostanie z nim ju» na zawsze. W Szkicach w¦glem daª upust swojemu rozczarowaniu pozytywistycznym programem socjalnym, a w szczególno±ci rol¡ ziemia«stwa w tym programie. Zaznaczy¢
nale»y, »e swoj¡ twórczo±¢ kierowaª Sienkiewicz nie do mieszczan, a wªa±nie
do ziemia«stwa, co równie» byªo charakterystyczne dla jego postawy. Trzecim
czynnikiem, który odcisn¡ª pi¦tno na pogl¡dach i twórczo±ci Litwosa, byªa
sytuacja polityczno-spoªeczna. ycie pod zaborami miaªo bowiem przykre
nast¦pstwa. Czwarty czynnik to osobiste prze»ycia ju» podczas wyprawy
do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wszystko to sprawiªo, »e Sienkiewicz
dostrzegaª i opisywaª fakty umykaj¡ce innym korespondentom.
Pisz¡c relacje z podró»y, zarówno te ocjalne, jak i przedstawiane w listach
prywatnych, Sienkiewicz ujawnia swoj¡ zasadnicz¡ wad¦: nie stosuje chronologii, wraca do wydarze« z przeszªo±ci, wprawiaj¡c w zakªopotanie swoich czytelników, a co najgorsze, w wielu listach do przyjacióª nie podaje ani daty, ani
miejsca napisania. Sam autor wskazuje w VI cz¦±ci swojego sprawozdania:
Nie chc¦ by¢ niczém kr¦powany w przesyªaniu wam moich listów, ani czasem, ani porz¡dkiem wra»e«. Pozwólcie mi by¢ swobodnym, pozwólcie pisa¢ mi o tém, o czém mi si¦ podoba; przeskakiwa¢ wypadki i zdarzenia, odªo»y¢ np. opis mego pobytu
w San-Francisco. (Sienkiewicz, 1884, s. 244).
Uwa»ni czytelnicy, przebrn¡wszy przez pi¦¢ cz¦±ci sprawozdania, nieraz
si¦ zapewne zastanawiali, sk¡d uwagi o Kalifornii, skoro Sienkiewicz byª dopiero w Nowym Jorku. Ale to nie najwi¦kszy problem. Kolejn¡ przeszkod¡ jest to,
»e mistrz polskiej literatury najzwyczajniej w ±wiecie kªamaª. Robiª to
z ró»nych powodów. Na przykªad opisuj¡c swoje, miejmy nadziej¦, prawdziwe
przygody, twierdziª, »e robi to w±ród dzikiej przyrody, podczas gdy w rzeczywisto±ci siedziaª przy stole w Anhaim na farmie w 1876 roku. Natomiast n¦kany przez pracodawc¦ o kolejne listy, »aliª si¦ w li±cie do Horaima:
Musz¦ si¦ im jako± wyª»e¢ i napisz¦, »e puma podrapaªa mi praw¡ r¦k¦, »e wi¦c przez jaki± czas nie mogªem pisa¢. Mo»ecie im
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napisa¢ co± podobnego od siebie [...] Oni tam w Warszawie s¡
przekonani, »e nie mieszkam z koloni¡, ale gdzie± mi¦dzy Indianami. Nie wywod¹cie ich z bª¦du (Szczóblewski, 2006, s. 55).
Sienkiewicz otrzymywaª wynagrodzenie jako podró»nik i korespondent,
nie dziwi zatem postawa Leo, który oczekiwaª kolejnych materiaªów tak
±wietnie nap¦dzaj¡cych sprzeda» jego Gazety Polskiej. Tymczasem Litwos
realizowaª swój wªasny American Dream, »yj¡c na farmie z przyjacióªmi,
zgodnie z wcze±niej powzi¦tym planem. Zanim jednak zapoznamy si¦ z farmerskimi obowi¡zkami pisarza, nale»y wróci¢ do korzeni caªej wyprawy.
W roku 1875 Sienkiewicz nawi¡zaª bli»sz¡ znajomo±¢ z Helen¡ Modrzejewsk¡, która ju» w tym czasie »yªa szalonym zamiarem grania Szekspira w j¦zyku oryginaªu w Ameryce i Anglii. Pan Henryk, jak zwykªa go nazywa¢, imponowaª jej gor¡cym piórem, ale jak donosz¡ »yczliwi, zapewne te» czym± wi¦cej. Niektórzy jako najwa»niejszy powód wyjazdu Litwosa za ocean podaj¡
wªa±nie romans z Modrzejewsk¡. Bez wzgl¦du jednak na jego uczucia artystka
zªo»yªa mu dwie propozycje. Po pierwsze, widziaªa w nim swojego nadwornego reportera w wielkim stylu, a mo»e nawet autora sztuk przeznaczonych wyª¡cznie dla niej. Po drugie, zaproponowaªa mu udziaª w eksperymencie. Grupa dobranych towarzyszy miaªa uda¢ si¦ do Kalifornii w celu zaªo»enia kolonii
farmerskiej na wzór sªawnej Brook Farm w Massachusetts, gdzie mieli wspólnie »y¢ i pracowa¢ na roli. Sama aktorka byªa ju» zm¦czona »yciem w Warszawie i ogóln¡ trudn¡ sytuacj¡ pod zaborami, chciaªa uciec od tego, co znaªa. Co ciekawe jej m¡» Karol Chªapowski, nawet przewy»szaª j¡ zapaªem. Jako uczestnik powstania, poniósª surowe konsekwencje i marz¡c o kraju wolnym i demokratycznym, podj¡ª decyzj¦, by postawi¢ wszystko na jedn¡ kart¦. Sk¡d Sienkiewicz miaª wzi¡¢ pieni¡dze na t¡ wypraw¦? Otó» z kasy pana
Karola. Dla obserwatorów zakrawaªo to na absurd. Czy»by Karol tak kochaª
»on¦, »e sponsorowaª wspóln¡ wypraw¦ jej kochankowi? Na ratunek oszcz¦dno±ciom Chªapowskiego przyszedª zwierzchnik Henryka, który w caªej wyprawie widziaª sposób na zarobek. W ten oto sposób Sienkiewicz wyruszyª dªugo
przed Helen¡ do Ameryki, by sta¢ si¦ drugim korespondentem Gazety Polskiej pisz¡cym z Nowego wiata. Miaª stamt¡d przesyªa¢ Listy z podró»y do
Ameryki i po trochu spªaca¢ ogromn¡ zaliczk¦ zaci¡gni¦t¡ u pracodawcy.
Dopiero w tym momencie rozpocz¦ªa si¦ prawdziwa przygoda polskiego pisarza. Jak opisuje Bolesªaw Mayzel, dziewi¦tnastego lutego 1876 roku,
w stanie wyra¹nie wskazuj¡cym, po uczcie po»egnalnej, Sienkiewicz wsiadª
do poci¡gu, który miaª go zawie±¢ w kierunku nowego »ycia w kraju wolnym
i wspaniaªym. Za nic miaª brak znajomo±ci j¦zyka angielskiego, wszak nie
tylko on wyruszyª z t¡ uªomno±ci¡. Oprócz obowi¡zków zwi¡zanych z kore-
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spondencj¡ do Gazety Polskiej, która zyskiwaªa coraz wi¦ksz¡ ilo±¢ czytelników, Litwos miaª jeszcze jedno wa»ne zadanie: przygotowanie lokum dla
przyjacióª, którzy mieli doª¡czy¢ do niego za kilka miesi¦cy. Zanim to jednak
nast¡piªo, Sienkiewicz ze zgroz¡ patrzyª na to, co zastaª w Nowym Jorku.
Na pierwszy rzut oka marzenia o wspaniaªej przyszªo±ci w nowym kraju nie
byªy niczym innym jak mrzonk¡. W Listach pisze:
Miasto, które na pierwszy rzut oka z morza zarysowywaªo si¦
tak majestatycznie i wdzi¦cznie, widziane z bliska nie zachwyciªo mnie wcale. Pobrze»e portu brudne, mi¦dzy drewnianemi budynkami nie masz bruków; wsz¦dzie le»¡ kupy ±mieci; doki drewniane poªyskuj¡ce brudn¡ wod¡, ludno±¢ za±, jak zwykle ludno±¢
portowa, wygl¡da jakby przed chwil¡ urwaªa si¦ od szubienicy
(Sienkiewicz, 1884, s. 90).
Zwiedzaj¡c miasto kilka dni pó¹niej, dodaje:
W New-Yorku masz tylko kupców. Handel, handel i handel, business i business, oto co widzisz od rana do wieczora, o czém ustawicznie sªyszysz i czytasz. Na rzut oka, nie jest to miasto zamieszkane przez taki a taki naród, ale wielki zbiór kupców, przemysªowców, bankierów, urz¦dników, kosmopolityczny zarwaniec, który
imponuje ci ogromem, ruchliwo±ci¡, przemysªow¡ cywilizacy¡, [...]
mieszka«cy ±piesz¡ si¦ z gor¡czk¡ na twarzy i w ruchach, jak gdyby mieli pomieszanie zmysªów (Sienkiewicz, 1884, s. 94-95).
Podró»nik zauwa»a co± jeszcze, co szczególnie le»y mu na sercu i ma
wpªyw na mo»liwo±¢ rozwoju tutejszej przedsi¦biorczo±ci. Jak wspomniano
wcze±niej, Litwos byª bli»szy literackim opisom ni» realizmowi, w tym momencie jednak zdaje si¦ rozumie¢ swojego pracodawc¦, który stawiaª fakta
ponad wszystko. Opisuj¡c Nowy Jork, zauwa»a, co nast¦puje:
[...] dzienniki te ust¦puj¡ europejskim. Talent pisarski nie odgrywa tu dotychczas tak wielkiéj roli, jak w Europie. W caªéj prassie
peryodycznéj, przewa»a charakter informacyjny nad literackim,
po±piech i dokªadno±¢ w otrzymaniu wiadomo±ci uwa»a si¦ tu za
rzecz najwa»niejsz¡; dlatego dzienniki s¡ raczéj agencyami ni»
ogniskami skupiaj¡cemi siªy literackie (Sienkiewicz, 1884, s. 99).
Te kilka zda« ukazuje gªówne zadanie ameryka«skiej prasy. Odbiorca nie
potrzebuje stylistycznej okrasy, dowcipu czy pisarskiego polotu. Mieszka«cy Nowego wiata potrzebuj¡ faktów. Faktów, które pozwol¡ im na podejmowanie decyzji i kontynuowanie swojej dziaªalno±ci, na rozwijanie swoich
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rm i przedsi¦wzi¦¢. Zwiedzaj¡c Brodway i Wall Street, podró»nik dostrzega
wielko±¢ i wag¦ tych informacji. Wida¢ ludzi, którzy osi¡gn¦li upragniony sukces. A zatem mimo brudu, przeludnienia i braku pami¡tek historycznych Nowy
Jork jest przyczóªkiem ziemi obiecanej. Wolno±¢ i mo»liwo±ci sprawiaj¡, »e niejeden realizuje swój wielki sen. Ale te dwie ulice to nie caªe miasto. Poznaj¡c dalsze zak¡tki miast, Sienkiewicz dostrzega drug¡ stron¦ medalu, widzi tych, których rosn¡cy kapitalizm omin¡ª lub co gorsza nie tyle omin¡ª, co wykorzystaª.
Obok murzynów, w tych dzielnicach miasta tul¡ si¦ tak»e w mizernych, brudnych nad wszelki wyraz i ciasnych domach, biédni
emigranci, którzy, zwabieni wie±ci¡ o ªatwym zarobku w Ameryce, przyjechali tu, maj¡c zaledwie czém opªaci¢ przewóz za Ocean. Zarobek w Ameryce istotnie nader jest ªatwy, ale w gª¦bi kraju,
na dalekim zachodzie; w samym za± New-Yorku panuje przeludnienie i dlatego najbiedniejsi wªa±nie z emigrantów, którzy nie maj¡ czém opªaci¢ dalszéj, bardzo kosztownéj kolejami podró»y, mr¡
z gªodu, chªodu i wszelkiéj n¦dzy. Dzielnice te przypomniaªy mi zauªki londy«skie, z t¡ ró»nic¡, »e tu stokro¢ jeszcze brudniéj, a ludno±¢, stanowi¡ca szumowiny proletaryatu wszelkich narodów, gorzéj jeszcze wygl¡da od londy«skiéj (Sienkiewicz, 1884, s. 102).
W ko«cu Sienkiewicz odnosi si¦ tak»e do popieranych przez siebie idei
reform i popularyzacji wiedzy:
Ale wró¢my jeszcze raz do New-Yorku. Jakkolwiek miasto to, ze
wzgl¦du na brak wszelkich pami¡tek historycznych, wspaniaªych
budowli, ko±cioªów, galeryi, muzeów, wreszcie przez swój nieporz¡dek i brak smaku we wszystkiém, niesympatyczne czyni wra»enie,
ma jednak i swe strony dodatnie, z których pierwsz¡ i najgªówniejsz¡ jest olbrzymi rozwój cywilizacyi przemysªowéj, przedsi¦biorczo±¢ i energia mieszka«ców, dowodz¡ca niesªychanéj »ywotno±ci
tego mªodego spoªecze«stwa (Sienkiewicz, 1884, s. 106).
Sienkiewicz traª do Ameryki w okresie, który byª najlepszy do obserwowania nagªych zmian spoªecznych, zderzyª si¦ z ju» dojrzaªym, dynamicznym
i niemal brutalnym kapitalizmem, którego nie znaª, albowiem w Polsce ten dopiero si¦ formowaª i nieznane byªy jego sprzeczno±ci i skutki. Sam Sienkiewicz
byª zwolennikiem rozwoju spoªecze«stwa w kierunku kapitalistycznym, w Polsce ganiª ospaªo±¢, tu jednak rozbuchany kapitalizm wywoªaª w nim przestrach
i odraz¦, w szczególno±ci Gieªda Nowojorska. Co wi¦cej, gdy zobaczyª rozpi¦to±¢ maj¡tkow¡ mieszka«ców empire city, jak zwano wtedy Nowy Jork, a tak-
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»e zwielokrotnion¡, zmutowan¡ machin¦ korupcji urz¦dniczej, znacznie przekraczaj¡c¡ to, co znaª, jego opinia o Ameryce jako kraju wolno±ci i ziemi obiecanej zostaªa zdruzgotana. W kraju pi¦tnowaª on ªupiestwo ró»nego rodzaju
komitetów, co z »alem i obrzydzeniem stwierdza w Listach :
[...] jak inne dykasterye urz¦dowe, tak i municypalno±¢ tutejsza
skªada si¦ z tak biegªych w zawodzie swym zªodziejów, »e wobec
nadu»y¢ ich bledn¡ wszelkie europejskie grynderstwa. [...] sami
amerykanie przyznaj¡, »e nie masz wi¦céj zªodziejskiego s¡downictwa na ±wiecie, jak ich wªasne. [...] Ka»da partya przychodz¡c do
wªadzy, wyp¦dza natychmiast wszystkich urz¦dników dawniejszych z zajmowanych posad, a obsadza je swymi stronnikami, którzy uwa»aj¡ to za nagrod¦, i widz¡c przytém, »e dªu»éj nad rok lub
dwa, miejsca nie zagrzej¡, staraj¡ si¦ wyci¡gn¡¢ z niego wszelkie
mo»liwe korzy±ci. Jest to system do najwy»szego stopnia wadliwy,
i wszystkie owe ogromne zªodziejstwa, o których tyle pisz¡ gazety
tutejsze i zagraniczne, s¡ tylko bezpo±rednim jego wypªywem. Ale
swoj¡ drog¡ system ten tak dalece zro±ni¦ty jest z instytucyami republika«skiemi Stanów, tak dalece stanowi zasadnicz¡ ich istot¦,
»e odmieni¢ go prawie niepodobna (Sienkiewicz, 1884, s. 114).
Jak zatem realizowa¢ marzenia, gdy aparat ucisku zachowuje si¦ niemal tak samo jak ten w ukochanej ojczy¹nie? Pierwsze spotkanie z Ameryk¡
wywoªaªo wewn¦trzny przewrót w Sienkiewiczu. Najpierw, jak wskazuje, odczuª on obrzydzenie samym miastem, potem zachwyt nad przedsi¦biorczo±ci¡ i dziaªaniem ponad podziaªami j¦zykowymi i narodowymi, potem znów
zachwyt tylko po to, by w nast¦pnym akapicie z oburzeniem pisa¢ o tym,
co widzi. Ten koªowrót emocji i uczu¢ sprawia, »e czytelnik po chwili nie
wie, jaka jest ta wy±niona kraina. Do cna zªa? A mo»e jednak wi¦cej w niej
dobrego? Po chwilowym odurzeniu energi¡ Amerykanów i szale«czym jak
na tamte czasy tempem »ycia, Sienkiewicz rozpocz¡ª swoj¡ podró» w nieznane. W jej trakcie poznaª najró»niejsze formy »ycia spoªecznego. Spotkaª
przedstawicieli starej niepodlegªo±ciowej emigracji politycznej, jednocze±nie
obserwuj¡c ogromny wzrost masowej emigracji chªopskiej, która miaªa cel
±ci±le materialny (Najder, 1955, s. 85). I cho¢ ci pierwsi nie mieli nic przeciw polepszeniu swojej sytuacji maj¡tkowej, to oni wªa±nie wpasowuj¡ si¦
w denicj¦ Ameryka«skiego Snu J. T. Adamsa.
Jedn¡ z wad mieszka«ców Nowego wiata, na któr¡ zwraca uwag¦ Sienkiewicz, byªa gburowato±¢ Amerykanów. Wielokrotnie wspomina o tym w swoich
relacjach, dla odró»nienia wskazuj¡c wysoko urodzonych emigrantów, od po-
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kole« wyuczonych w kulturze mowy i pisma. Cz¦sto te» wskazywaª, »e Ameryka to kraj, a nie naród, bowiem tygiel narodowo±ci, j¦zyków i klas nie jest
spójnym narodem. Ró»norodno±¢ taka cz¦sto prowadzi do koniktów, cho¢, co
istotne, rzadko na tle klasowym. Wreszcie przebywaj¡c na terenie Kalifornii
w okolicach rzeki Kosumny, znalazª co±, co wzbudziªo jego szczere uznanie.
Okolica ta jest prawie jeszcze dzika; indyanie, którzy ust¡pili z niéj niedawno, tuªaj¡ si¦ tu i owdzie; mieszka«cy skªadaj¡
si¦ z ubo»szych farmerów, pastuchów owiec, górników czyli przemywaczy zªota i na koniec z chi«czyków, których tu wsz¦dzie
jest peªno. atwo zrozumie¢, jak nieokrzesane i peªne dzikich instynktów jest to niedawno osiadªe i zªo»one z tak ró»norodnych
»ywioªów spoªecze«stwo (Sienkiewicz, 1884, s. 116).
Po±rodku tej wªa±nie dzikiej jeszcze okolicy, nasz piewca propagowania
nauki i wychowania odkryª podstaw¦ pó¹niejszej pot¦gi Ameryki.
Otó» wyobra¹cie sobie, »e wpo±ród tych niesfornych »ywioªów
istnieje szkóªka, do któréj mieszka«cy musz¡ posyªa¢ swe dzieci, a w szkóªce jest nauczycielk¡ mªoda miss, w¡tªa, drobniutka,
delikatna jak mimoza, przyzwyczajona i do innego »ycia i do
innego otoczenia. Ale trzeba widzie¢, jak pierwszy lepszy gbur
okoliczny czuje si¦ w obec niéj skr¦powany, jak obraca kapelusz
w r¦ku; nie wié co robi¢, jak usi¡±¢ i co my±le¢ o tém zjawisku,
którego oczy jego nie nawykªy wcale ogl¡da¢. W obec niéj nikt
tu sobie nie pozwoli ani grubia«skich »artów, ani przekle«stw na
oczy i dusz¦ bli¹niego, bo ka»dy instynktownie czuje caª¡ niestosowno±¢ takiego post¦powania; a ktoby wreszcie jéj nie czuª,
tego wkrótce nauczyªyby rozumne pi¦±ci i rewolwery s¡siadów.
atwo z tego wyci¡gn¡¢ wniosek, »e nietylko przyszªe pokolenie,
ale nawet i tera¹niejsze, pod podobnym wpªywem mi¦knie i uczy
si¦ ªagodniejszych obyczajów (Sienkiewicz, 1884, s. 116).
Sienkiewicz byª wyra¹nie pod wra»eniem, bowiem jako czªowiek oczytany, obyty z salonami i wysok¡ kultur¡ dostrzegaª szans¦ dla Amerykanów na
wyj±cie z grubia«stwa i osi¡gni¦cie mo»e nie wy»yn, ale przynajmniej zadowalaj¡cego poziomu kultury. Zagl¡daj¡c do jednej ze szkóªek, cho¢ jak sam
wyznaje zn¦cony ciekawo±ci¡ i  mam»e» wyzna¢?  wdzi¦kami nauczycielki zobaczyª co±, co poruszyªo jego serce najbardziej.
[...] na ±cianach wisz¡ mapy Stanów Zjednoczonych, Europy i pozostaªych
cz¦±ci ±wiata; mi¦dzy mapami za± wisi napis upleciony z nie±miertelników przez
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same dzieci: Knowledge is power (nauled» is pauer); wiedza to siªa (Sienkiewicz, 1884, s. 117), a przecie» ta idea pozytywistów byªa mu szczególnie bliska.
Zwraca uwag¦ równie» na co± jeszcze, kolejny element sprawiaj¡cy, »e zaczyna
inaczej postrzega¢ Ameryk¦. System nauczania nazywa wybornym, albowiem
pisanie, arytmetyka, cho¢ traktowane priorytetowo, nie s¡ jedynymi przedmiotami. Zadaniem szkoªy jest przygotowanie obywatelskie.
System nauczania przyj¦ty jest do±wiadczalny i istotnie niezmiernie praktyczny, znany ju» zreszt¡ wsz¦dzie. Nauk¦ geograi
rozpoczyna nauczycielka od domu, w którym stoi szkoªa; przyczém dzieci dowiaduj¡ si¦ rzeczy arcy po»ytecznych, jak si¦ stawia domy, na co izby s¡ potrzebne i t. d. Poznawszy szkoª¦,
poznaj¡ country, w któréj szkoªa si¦ znajduje, miasteczka, rzeki,
nast¦pnie caª¡ prowincy¡, nast¦pnie Stany Zjednoczone; nauczycielka coraz bardziéj rozszerza widnokr¡g ich wiedzy, dopóki nie
obejmie caªéj ziemi. W nauce zoologii i botaniki, dzieci poznaj¡
przedewszystkiém faun¦ i or¦ wªasnych okolic, widz¡ mnóstwo
ro±lin, na które patrz¡ zreszt¡ codziennie, przechodz¡c z ferm do
szkoªy; ale nauczycielka wykªada im szkodliwe lub po»yteczne
wªasno±ci, tak samo obznajmia wychowa«ców i wychowanki ze
zwierz¦tami, mineraªami i t. p. (Sienkiewicz, 1884, s. 118).
W cytowanej denicji Ameryka«skiego Snu czytali±my o kraju stwarzaj¡cym mo»liwo±ci ka»demu wedªug jego zdolno±ci i pracy, o porz¡dku
spoªecznym, w którym ka»dy ma mie¢ szans¦ osi¡gni¦cia peªnego poziomu
swoich mo»liwo±ci. To bycie uznawanym przez innych za tych, kim s¡, bez
wzgl¦du na okoliczno±ci narodzin i pochodzenie. Czym»e jest wi¦c mo»liwo±¢
nauki i poznawania ±wiata, bez wzgl¦du na wiek, miejsce urodzenia, klas¦
spoªeczn¡, wyznanie, kolor skóry, je»eli nie uciele±nieniem takiego Snu? To
wªa±nie zatarcie postawy klasowej uznaª Adams za czynnik niezb¦dny do
realizacji nieskr¦powanych marze«, w miar¦ swoich najlepszych mo»liwo±ci.
Kontynuuj¡c Litwos pisze:
Jest to system wyborny, dzi¦ki któremu w caªych Stanach Zjednoczonych, zwªaszcza w mªodém pokoleniu, niéma czªowieka,
któryby nie umiaª czyta¢, pisa¢, rachowa¢; nie rozumiaª si¦ na
polityce: sªowem, któryby nie byª mniéj wi¦céj przygotowany do
zawodu obywatelskiego. [...] Szkóª podobnych do wy»éj opisanych jest mnóstwo. Gdzie tylko w pustyni powstaje kilka ferm,
tam w±ród indyan jeszcze, bawoªów, nied¹wiedzi, gryzli, jaguarów i grzechotników, powstaje natychmiast i szkoªa, do któréj
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dzieci chodz¡, czasem o kilka mil odlegªo±ci, codziennie. adne
pa«stwo nie wydaje tyle na wychowanie, ile Stany Zjednoczone,
ale »adne te» nie osi¡gnie w niedalekiéj przyszªo±ci tak znakomitych z wychowania rezultatów (Sienkiewicz, 1884, s. 119).
S¡ to pierwsze wzmianki wskazuj¡ce na to, »e Sienkiewicz odzyskuje
wiar¦ w przekonanie, »e Ameryka jest jednak odpowiedzi¡ na potrzeby osób
marz¡cych o wolno±ci i rozwoju. Nie mo»na jednak zapomnie¢, »e w dalszym
ci¡gu autor Listów nie zaznaª jeszcze trudu emigranta. Nadal jest korespondentem, co z jednej strony daje mu mo»liwo±¢ obiektywnych obserwacji,
z drugiej jednak niesie niebezpiecze«stwo idealizowania Ameryki. W kolejnej
cz¦±ci swojej listownej relacji, zatytuªowanej Kolej¡ Dwóch Oceanów, maj¡c
tygodnie na obserwacje i rozwa»ania, Sienkiewicz opisuje mo»liwo±ci i niebezpiecze«stwa, jakie niesie ze sob¡ kapitalizm w dynamicznie zmieniaj¡cych
si¦ warunkach, które do spóªki z niespotykanym gdzie indziej charakterem
Amerykanów staj¡ si¦ wielokrotnie bardziej nieprzewidywalne. Te zmiany
podsumowa¢ mo»na jednym zdaniem z tego sprawozdania:
Zdarza si¦, »e miasto [...] ro±nie przez niejaki czas jak grzyb, potém, b¡d¹ to miejsce oka»e si¦ niewygodne, b¡d¹ klimat niezdrowy,
b¡d¹ wyczerpi¡ si¦ bogactwa naturalne okolicy, mieszka«cy nie
wiele my±l¡c pakuj¡ na wozy »ony, dzieci, rupiecie, i ruszaj¡ gdzie
oczy ponios¡, a miasto jeszcze wczoraj kilkotysi¦czne, schodzi na
n¦dzn¡ osad¦, albo i caªkiem marnieje (Sienkiewicz, 1884, s. 129).
Na nic wtedy akty wªasno±ci ziemi czy innych nieruchomo±ci, cho¢ to
one bardzo cz¦sto s¡ ¹ródªem bogactwa tego nieposkromionego narodu. Obserwuj¡c przez okno wagonu wycinane lasy i farmy budowane po±rodku pustkowia, Sienkiewicz wyja±nia czytelnikom ten fenomen.
Nieraz té» widzie¢ mo»na samotnie domki stoj¡ce w±ród lasów,
a naokóª domków uprawne ju» pola, które rok temu porastaªy
jeszcze g¡szczem le±nym. [...] Spekulant nabywa kawaª lasu, lub
dziewiczego stepu, co go bardzo maªo, a czasem i nic nie kosztuje,
ogradza go pªotem, buduje dom, pogrzebie troch¦ ziemi¦ i jako
gotow¡ ju» niby farm¦, sprzedaje cz¦stokro¢ z wielkim zyskiem
emigrantom, lub té» miejscowym kapitalistom. Trzeba bowiem
wiedzie¢, »e o ile w Stanach, a przynajmniéj w niektórych Stanach, ziemia rz¡dowa dziewicza, nieuprawna jeszcze, sprzedaje
si¦ za niesªychanie nizkie ceny, albo mo»e by¢ i darmo obj¦t¡ w posiadanie, o tyle znowu grunta ju» procentuj¡ce, poªo»one zwªaszcza okoªo wielkich miast, dochodz¡ do warto±ci nigdy
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w Europie nie spotykanych. Nie jeden szcz¦±liwiec, który darmo
obj¡ª tyle gruntu, ile mu si¦ podobaªo, sprzedawaª go potém za
pi¦¢set i sze±¢set a» do tysi¡ca dolarów akr, je»eli w pobli»u wyrosªo nagle a niespodziewanie, jak si¦ to cz¦sto zdarza w Ameryce,
jakie± wielkie i handlowe miasto. Tak staªo si¦ np. z gruntami le»¡cemi koªo Chicago, w Illinois, które niedawno rozdawano jako
nic nie warte weteranom przez rz¡d w nagrod¦ zasªug, dzi± id¡
prawie na wag¦ zªota (Sienkiewicz, 1884, s. 133).
Czy» nie jest to urzeczywistnienie marze« milionów imigrantów? Ameryka«ski Sen w uj¦ciu materialistycznym w peªnym tego sªowa znaczeniu.
Oczywi±cie nie wszyscy zostawali bogaczami, inni, cho¢ nie osi¡gn¦li takich
wyników, nadal mogli realizowa¢ swój American Dream.
Kto jednak zajmie ziemi¦ nie na spekulacy¡, ale dla uprawy, a ma
przytém jakie takie ±rodki, ten rzadko na niéj traci. Cz¦sto jaki
emigrant, który caªe »ycie klepaª biéd¦ w Europie, lub jaki rozbitek z burzy »yciowéj, pragn¡cy ciszy i samotno±ci, kupuje wóz, troch¦ inwentarza, maszyn rolniczych i sprz¦tów, potém zabiera »on¦, dzieci i rusza na daleki Zachód w pustyni¡. Wybrawszy gdzie±
miejsce, które mu si¦ najlepiéj podoba, w pobli»u zwykle lasu lub
rzeki, buduje dom, ogradza kawaª pola i siada. Od téj chwili ziemia, któr¡ obj¡ª, jest ju» niezaprzeczon¡ jego wªasno±ci¡, i ka»dego, ktoby si¦ na ni¡ targn¡ª, czeka nie proces przed kratkami, ale
kula w ªeb z r¦ki wªa±ciciela, lub je»eli w pobli»u znajduj¡ si¦ na
pustyni inne osady, rz¡dz¡ce si¦ prawem lynch, jeszcze straszniejszy wyrok z r¡k regulatorów czyli wykonawców tego drako«skiego
prawa. Otó» tacy osadnicy rzadko dorabiaj¡ si¦ milionów, ale té»
prawie nigdy nie trac¡ (Sienkiewicz, 1884, s. 134).
Parafrazuj¡c dalszy wywód Litwosa: nie trac¡, bo maj¡ gdzie »y¢, co
je±¢, a nawet je±li nie maj¡ gdzie sprzeda¢ tego, co wyhodowali, to znaczy, »e nie musz¡, bo po co im pieni¡dze na pustyni czy w ±rodku lasu.
Natomiast na spekulantów wy»ej wspomnianych czyhaj¡ znacznie wi¦ksze
niebezpiecze«stwa, bo, jak cytowano wcze±niej, Amerykanie bez zb¦dnych
ªez porzucali miasta. Jak»e inne to byªo od tego, co oferowaªa ojczyzna pod
zaborami. Jak¡ szans¦ miaª biedny chªop, by naby¢ ziemi¦ w Polsce? Jak¡
miaª pewno±¢ wªa±ciciel maj¡tku, »e nazajutrz nie otrzyma nakazu aresztowania i konskaty maj¡tku na rzecz cara? Opis Sienkiewicza wyra¹nie
wskazuje na przenikanie si¦ zarówno materialistycznego, jak i spoªecznego
wymiaru Ameryka«skiego Snu. Wolno±¢, wiedza, prawo posiadania i obrony
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posiadanego maj¡tku s¡ podstaw¡ do rozwoju. Gwarancja bezpiecze«stwa
jest czynnikiem powoduj¡cym, »e zarówno jednostka, jak i spoªeczno±¢ jest
skªonna podejmowa¢ ryzyko oraz inwestycje, a to z kolei jest niezb¦dne dla
rozwoju kraju. Na tym etapie Sienkiewicz wydaje si¦ zapomina¢ o negatywnym wra»eniu z Nowego Jorku. B¦d¡c w Chicago, dokonuje kolejnej ciekawej obserwacji, która pokazuje, co jeszcze le»y u podstaw sukcesu Ameryki.
Mowa tu o spoªecze«stwie, które w peªni korzysta z wolno±ci i mo»liwo±ci.
W dalszej cz¦±ci Kolej¡ Dwóch Oceanów mo»na przeczyta¢:
Co przedewszystkiem uderza w tych miastach ameryka«skich,
to ich »ywotno±¢, a zarazem nieprawdopodobna niemal energia
mieszka«ców. Przyszedª po»ar, niesªychany w nowszych czasach,
miasto spªon¦ªo jak nabój prochu; mieszka«cy rozproszyli si¦,
handel upadª, przemysª równie»; maj¡tki poszªy w ruin¦, ludzie
zostali bez dachu, chleba; potém upªyn¦ªo kilka lat, miasto ju»
stoi na dawném miejscu: czterysta tysi¦cy mieszka«ców znajduje
w niém prac¦ i »ycie; wznosz¡ si¦ domy, paªace, ko±cioªy, fabryki,
hotele, sklepy; kwitnie zamo»no±¢, wre ruch, praca i »ycie; za
kilka jeszcze lat, ju» i ±ladów po»ogi nie b¦dzie, a spali si¦ miasto
jeszcze raz, to i odbuduj¡ go jeszcze raz, jeszcze dwa i dziesi¦¢
razy, bo energia tych ludzi przezwyci¦»a wszelkie nieszcz¦±cia
i wszelkie wypadki (Sienkiewicz, 1884, s. 148).
Jednym z czynników, daj¡cych niezmierzon¡ wr¦cz energi¦, s¡ wcze±niej wspomniane: zacieranie si¦ klas (przynajmniej na pocz¡tku), docenianie pracy (bez wzgl¦du na jej rodzaj, ka»da usªuga i sprz¦t s¡ potrzebne,
wi¦c nale»y ceni¢ tych, którzy j¡ wykonuj¡), wolno±¢ wyboru, stabilizacja
i mo»liwo±¢ obrony wªasnych interesów i maj¡tku, czy w ko«cu mo»liwo±¢
wyjazdu w dziewicze tereny i bycia wªa±cicielem ziemskim. Czynniki te sprawiaj¡, »e ludzie po prostu chc¡ »y¢, rozwija¢ si¦, ulepsza¢ to, co ju» istnieje.
Tu jednak Sienkiewicz znów podaje dla kontrastu przykªad tych, którym si¦
wiedzie gorzej, tj. rodaków.
Tak w Illinois, jak i w le»¡cym na póªnoc Wisconsin, istniej¡
dosy¢ znaczne osady polskie zamieszkane po najwi¦kszéj cz¦±ci
przez chªopów, zostaj¡cych pod wodz¡ proboszczów. Osady te,
mimo i» dosy¢ ludne, s¡ przecie» mniéj wi¦céj biedne; mieszka«cy
za± tu i owdzie »yj¡ z ograniczeniem wielu potrzeb i t¦skni¡ do
kraju. Przyczyn¡ tego jest brak znajomo±ci j¦zyka, zwyczajów
i wogóle warunków miejscowych, bo zreszt¡ ziemia urodzajna
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i wielka obto±¢ komunikacyi, zapewniaj¡ osadom wszelkie warunki pomy±lno±ci i rozwoju (Sienkiewicz, 1884, s. 150).
Jak wspomniano wcze±niej, wi¦kszo±¢ osób traktuje Ameryka«ski Sen
w sposób materialistyczny, ale, co równie istotne, uprzedmiotowiaj¡c go.
W ich rozumieniu jest on celem samym w sobie, ma wymiar i ksztaªt, okre±lon¡ cen¦. Co sprawiªo, »e rodacy jako grupa spoªeczna znale¹li si¦ w tak
opªakanym poªo»eniu, by mimo chªopskiego pochodzenia, chcie¢ powrotu to
Polski, do nizin spoªecznych, z których si¦ wywodzili? Wró¢my jeszcze raz
do denicji sformuªowanej przez J. T. Adamsa. Wynika z niej, »e American
Dream to warunki, sposobno±ci, a nawet regulacje umo»liwiaj¡ce realizacj¦
marze« i celów bez wzgl¦du na miejsce pochodzenia czy status. A przecie»
zarówno Illinois, jak i Wisconsin posiadaªy idealne warunki do prowadzenia
dochodowych gospodarstw rolnych. Zabrakªo wi¦c ch¦ci lub umiej¦tno±ci, ale
dlaczego na skal¦ masow¡? O ile we wcze±niejszych sprawozdaniach Sienkiewicz nie zostawia suchej nitki na Irlandczykach i czarnoskórych, obwiniaj¡c
za pora»ki ich wªasne lenistwo, o tyle w przypadku sytuacji swoich pobratymców nie mówi nic na ten temat. Wyra¹nie wskazuje jednak na brak znajomo±ci j¦zyka, zwyczajów i warunków. Skoro tak chwaliª system ksztaªcenia
mªodszych i starszych, nauk¦ j¦zyka, pisania, czytania, dlaczego Polacy ze
wspomnianych osad nie skorzystali z tej mo»liwo±ci? Jak si¦ wydaje, powodem tego byª fakt, »e za bardzo si¦ izolowali, przenie±li si¦ do Ameryki
z caª¡ swoj¡ chªopsk¡ mentalno±ci¡, nie wiedz¡c jak albo nie chc¡c skorzysta¢
z mo»liwo±ci, jakie oferowaªo nowe miejsce.
Na tym etapie podró»y, a w zasadzie sprawozdania, gdy» co do dokªadnych dat i wydarze« nie mo»na mie¢ zupeªnej pewno±ci, o czym byªa ju»
mowa na pocz¡tku tej pracy, Sienkiewicz niemal zupeªnie przestaje wspomina¢ o negatywnych obserwacjach na temat rozwijaj¡cego si¦ kapitalizmu.
Co prawda pisze o tym, co mu si¦ nie podoba, ale s¡ to subiektywne opisy osad, wspóªpasa»erów czy krajobrazów. Amerykanów coraz bardziej ceni,
czasem nawet podziwia, a» do pewnego wydarzenia, które wstrz¡sa nim do
gª¦bi, ukazuj¡c prawdziw¡ cen¦ post¦pu w Ameryce. W drodze do Omaha
poci¡g wypeªniª si¦ awanturnikami i górnikami, jako±¢ podró»y gwaªtownie
si¦ obni»yªa, ale nie to przeszkadzaªo korespondentowi Gazety najbardziej.
Wi¦kszo±¢ z nich wybieraªa si¦ w Góry Czarne, gdzie odkryto znaczne pokªady zªota. Sienkiewicz, skonsternowany, opisaª t¦ sytuacj¦ nast¦puj¡co:
[...] caªy kraj wokoªo jak i Czarne góry, s¡ wªasno±ci¡ Siouxów,
najliczniejszego z plemion indyjskich na póªnocy, mog¡cego wystawi¢ dziesi¦¢ tysi¦cy wojowników. Wªasno±¢ Czarnych gór zo-
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staªa im przyznana i zagwarantowana dawniéj jeszcze przez rz¡d
Stanów Zjednoczonych, dlatego topór wojenny dªugo le»aª pogrzebany mi¦dzy czerwonemi a biaªemi. Ale teraz rzeczy si¦ zmieniªy. Tªumy biaªych awanturników, nie pytaj¡c o ukªady rz¡dowe, rzuciªy si¦ w góry. Rz¡d wprawdzie w takich razach nie daje
im opieki, ani posyªa wojsk na ich obron¦, ale awanturnicy zbrojni i przywykli do boju z indyanami, mniéj jeszcze dbaj¡ o pomoc
ni» o ukªady, i zabieraj¡ co im si¦ podoba. Taki stan rzeczy, który
zreszt¡ w caªych Stanach jest ogólny, przyprowadziª indyan do
rozpaczy (Sienkiewicz, 1884, s. 162).
Dalej dodawaª:
Krótko mówi¡c, rassa ta dzielna, cho¢ dzika ginie nieubªaganie
na caªéj przestrzeni Stanów. Z cywilizacy¡, która zreszt¡ pod
najgorsz¡ postaci¡ im si¦ przedstawia, pogodzi¢ si¦ nie umiej¡
i nie mog¡, wi¦c cywilizacya ta ±ciera ich z powierzchni ziemi
równie nieubªaganie, jak brutalnie (Sienkiewicz, 1884, s. 162).
Przy najbli»szym postoju, jak przystaªo na korespondenta, Sienkiewicz
postanowiª zapozna¢ si¦ z obecnymi tam Indianami. W swoim li±cie z rozczarowaniem stwierdza, »e nie przypominali niczym ideaªu Indianina z opowie±ci Coopera czy Bellware'a, a zapach ich porównaª do zapachu skunksa.
Obraz n¦dzy i rozpaczy, jaki przedstawiali, nie poprawiª jego nastroju, który
zreszt¡ miaª si¦ wkrótce jeszcze pogorszy¢. Gdy tylko udaªo si¦ nawi¡za¢ ni¢
porozumienia, ogªoszono powrót do wagonów.
Po drodze do wagonów, awanturnicy pocz¦li robi¢ wymówki
mnie i francuzowi za to, »e±my jak z lud¹mi rozmawiali z temi ªotrami, czerwonymi dyabªami, rozbójnikami etc. Odpowiedzieli±my im, a raczéj odpowiedziaª francuz, »eby patrzyli swego nosa, i wsiedli±my do wagonu. W wagonie rozmowa toczyªa
si¦ wsz¦dzie o czerwonych. Trudno zrozumie¢ do jakich granic
dochodzi nienawi±¢ i pogarda kresowych amerykanów wzgl¦dem
indyan (Sienkiewicz, 1884, s. 163).
Dalsza cz¦±¢ sprawozdania wyra¹nie pokazuje, »e literat, b¦d¡cy osob¡
b¡d¹ co b¡d¹ wra»liw¡, odczuwa gª¦boki smutek. Z tém wszystkiém, gdyby
mnie kto spytaª po czyjéj stronie le»y sªuszno±¢; to s¡dz¡c wedªug zasad prostéj, opartéj nie na sostyce, ale na sercu i sumieniu sprawiedliwo±ci, odpowiedziaªbym, »e sªuszno±¢ le»y po stronie indyan (Sienkiewicz, 1884, s. 164).
Chwil¦ pó¹niej podsumowaª post¦p cywilizacyjny w jego najgorszej postaci:
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Spojrzyjmy bowiem co to jest i jak si¦ im przedstawia owa
cywilizacya, do któréj przyj¦cia gªosz¡ ich niezdolnymi. Wi¦c,
oto najprzód: rz¡d Stanów gwarantuje im ziemi¦, obywatele za±,
z których ªona rz¡d wyszedª, odbieraj¡ im j¡ mimo rz¡du. Na
pierwszym wi¦c kroku spotykaj¡ si¦ z kªamstwem i krzywoprzysi¦ztwem; jako za± proste dzieci natury nie umiej¡ odró»ni¢ rz¡du
od narodu, i z tych wszystkich stosunków wynosz¡ jedno tylko
poczucie: gª¦bokiéj krzywdy. Zreszt¡ indyanin w cywilizacyi widzi tylko strat¦ tego wszystkiego, co stanowiªo sposób do »ycia
jego i jego przodków. Najprzód odejmuj¡ mu caªy obszar stepów bez ko«ca, a daj¡ kawaªek ziemi, któréj on nie umié uprawia¢. Daj¡ mu derk¦, a zabieraj¡ wolno±¢. Pi¦kna zamiana! Dziki
wojownik, siedz¡c na grzbiecie mustanga, przebiega stepy, poluje, walczy, oddycha caªym obszarem piersi: jemu to »ycie dzikie, stepowe, potrzebne, jak ptakowi powietrzne przestrzenie; on
bez tego obej±¢ si¦ nie mo»e: schnie i umiera. Pomy±lmy zatém
co zyskuje, a co traci, przyjmuj¡c tak zwan¡ cywilizacy¡. [...]
Nakoniec, jacy» to s¡ ci apostoªowie cywilizacyi, z którymi si¦
spotyka: najprzód kupiec, który go oszukuje; daléj awanturnik,
który mu zdziera skór¦ z gªowy; daléj traper, który przed jego
wigwamami poluje na bawoªy, dostarczaj¡ce czerwonym po»ywienia, i wreszcie ameryka«ski komissarz rz¡dowy z papierem,
na którym mi¦dzy liniami napisano: mane, tekiel, fares! dla caªego plemienia. Spotykaªem potém na wielu stacyach w stepach
Nebraski i Wyomingu, tak zwanych ucywilizowanych indyan. Jestto jeden obraz n¦dzy i rozpaczy: m¦»czyzni obdarci, brudni,
upodleni; kobiéty wyci¡gaj¡ wychudªe r¦ce do wagonów. Spytacie, dlaczego jedni i drugie nie pracuj¡? Nie umiej¡: nikt si¦
nie troszczy zreszt¡ o to, »eby ich nauczy¢. Wyrzekli si¦ wojny
z biaªymi, rozbojów, polowa«, a dostali za to ... derki ... i pogard¦. Nakoniec, najpierwszym bezpo±rednim produktem, który
wszyscy dzicy otrzymali od cywilizacyi, jest: wódka, ospa i sylis; có» dziwnego wi¦c, »e patrz¡c na cywilizacy¡ ze stanowiska
tych najpierwszych dobrodziejstw, nie wzdychaj¡ do niéj, broni¡ si¦ i gin¡. Przedewszystkiém za± gin¡. Caªe te plemiona, czy
to przyj¡wszy cywilizacy¡, czy »yj¡c w stanie dzikim, znikaj¡
z powierzchni ziemi z zastraszaj¡c¡ szybko±ci¡. Nie mog¡ si¦ cywilizacyi ani oprze¢, ani unie±¢ na sªabych ramionach jéj ci¦»aru
(Sienkiewicz, 1884, s. 164-166).
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Ten dªugi cytat jest niezb¦dny, »aden opis ani parafraza nie odda tego
tak, jak uczyniª to do±wiadczony literat i korespondent. Dalsza podró» do
Omaha upªyn¦ªa Sienkiewiczowi na tych rozmy±laniach. Roz»alony opisuje
sposób wysªawiania si¦ Indian, peªen metafor i porówna«, jako poetycki.
Pisarz zako«czyª swój wywód trafn¡, acz bardzo bolesn¡ uwag¡:
Nakoniec plemiona te, b¡d¹ co b¡d¹, wyrobiªy ju» pewn¡ cywilizacy¡, mogªyby wi¦c post¦powa¢ i daléj, mogªyby stan¡¢ przy m¡dréj pomocy, i na wysoko±ci naszéj cywilizacyi  gdyby nie to, »e ta
nasza wynalazªa post¦powanie o wiele krótsze: zamiast sªabszych
popiera¢ i wzmacnia¢  zabija (Sienkiewicz, 1884, s. 168).
Czy zatem tu le»y ¹ródªo bogactwa tego przedsi¦biorczego, mªodego narodu? Czy polega ono na oszukiwaniu i mordowaniu sªabszych i zagrabianiu
ich wªasno±ci? Gdy mowa o pot¦dze wielkiej Ameryki, o tym, jak broni demokracji, jak ceni wolno±¢ i sprawiedliwo±¢, zapomina si¦ o wymordowaniu
milionów Indian na terenach Ameryki Póªnocnej, Poªudniowej i rodkowej?
O rzeziach, grabie»ach, zatruwaniu, wybijaniu caªych plemion, a» do ostatniego jej przedstawiciela. Uwa»aniu ich za brudasów, dzikusów, ludzi ni»szej
kategorii, a nawet za zwierz¦ta. Przecie» to najgorszy z mo»liwych efekt kapitalizmu. Sam Sienkiewicz, cho¢ pocz¡tkowo wstrz¡±ni¦ty, zepchnie te emocje na dalszy plan, glorykuj¡c niemal zaradno±¢, poszanowanie wªasno±ci
i pracy Amerykanów w kolejnej cz¦±ci Listów, zatytuªowanej Szkice ameryka«skie. Z zaªo»enia miaªy one by¢ syntetycznym podsumowaniem opinii na
temat Amerykanów, jednak t¦ funkcj¦ peªni tylko kilka pierwszych stron.
Na pozostaªych znajdziemy opisy przygód i krajobrazów, niemniej jednak
w±ród nich wida¢ wyra¹ny podziw Sienkiewicza dla samodzielno±ci ameryka«skiego spoªecze«stwa, a tak»e jednostek. Przykªadem s¡ tu skwaterzy,
których dzi± nazwaliby±my traperami czy pionierami. Wracaj¡c jednak do
pierwszego tomu Szkiców, nale»y zwróci¢ uwag¦ na kolejny czynnik pozwalaj¡cy realizowa¢ marzenia, tj. na demokracj¦.
We¹my naprzykªad demokracy¡ tutejsz¡ i europejsk¡. Pierwsza
od drugiéj ró»ni si¦ przynajmniéj o tyle, o ile praktyka od teorii [...] Nie na ró»nicach jednak wyª¡cznie instytucyi oparta jest
odr¦bno±¢ demokracyi ameryka«skiéj od europejskiéj, i aby t¦
odr¦bno±¢ we wªa±ciwém ±wietle okaza¢, zauwa»¦ przedewszystkiém »e demokratyczne pa«stwo nie jest jeszcze bynajmniéj demokratycznem spoªecze«stwem, i »e o ile pierwsze napotykamy
w Europie cz¦sto, o tyle drugie nie istnieje prawie wcale (Sienkiewicz, 1884, s. 202).
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Zasadnicz¡ wad¡ demokracji w uj¦ciu europejskim jest fakt, »e nie likwiduje ona ró»nic klasowych. Podaj¡c za przykªad Francj¦ z hasªem Wolno±¢.
Równo±¢. Braterstwo., pisarz pyta: Czy» bowiem doktor, kupiec, urz¦dnik,
robotnik prosty wie±niak, »oªnierz, nauczyciel, bankier s¡ w »yciu towarzyskiém i w praktyce tego» »ycia sobie równi? (Sienkiewicz, 1884, s. 202).
Nie s¡, »yj¡ w dwóch niemal odr¦bnych ±wiatach, a ci ze ±wiata wyksztaªconych, zamo»nych uwa»aj¡ pozostaªych za kogo± gorszego. To wªa±nie przypisanie do danej klasy uniemo»liwia ludziom realizacj¦ wªasnych
marze«. Takie granice w Stanach Zjednoczonych w zasadzie nie istniej¡.
Tu ludzie, rozmaitych wymienionych przezemnie stanów, s¡
istotnie i najprawdziwiéj sobie równi: mog¡ ze sob¡ »y¢, mog¡
si¦ ze sob¡ przyja¹ni¢, nale»¡ do jednego towarzystwa, siadaj¡
przy jednym stole; sªowem: nie stoj¡ na ró»nych szczeblach drabiny spoªecznéj, poprostu dlatego »e tu drabiny i szczebli nie ma
wcale a jest tylko jeden poziom, na którym stoj¡c, nikt nikogo
gªow¡ nie przenosi. Ów podziaª na ±wiat ludzi prostych i nieprostych nie istnieje w Stanach Zjednoczonych, i istnie¢ nie mo»e
dla wielu rozmaitych powodów (Sienkiewicz, 1884, s. 203).
Co jednak sprawia, »e po przybiciu do brzegów Ameryki ludzie zaczynaj¡ inaczej si¦ traktowa¢? To poszanowanie pracy. Stosunkowo maªa liczba
ludno±ci w porównaniu z obszarem tego kraju, wielka ilo±¢ potrzeb, których
nie mo»na byªo zaspokoi¢ z powodu braku r¡k do pracy, wyrobiªy u pierwszych osadników niespotykany wr¦cz szacunek do pracy. Bez wzgl¦du na
rodzaj wykonywanej profesji  szewc, adwokat, furman  wszyscy siadaj¡
razem przy stole, bo ka»dy z nich, jak pisze Sienkiewicz, ma swój business.
Sytuacj¦ t¦ najlepiej obrazuje nast¦puj¡ca uwaga autora:
Pami¦tam, »e kiedy przed kilkoma miesi¡cami wynaj¦ty furman,
który miaª nas zawie¹¢ do jednego z milionowych farmerów, po
przybyciu na miejsce, zamiast zosta¢ przy koniach, wszedª z nami
razem do salonu, i siadªszy na kanapie pocz¡ª bawi¢ córk¦ gospodarza domu; w mojéj europejskiéj gªowie fakt ten nie chciaª si¦ »adn¡ miar¡ pomie±ci¢, [...] A jednak miejscowym wydaªo si¦ to zupeªnie naturalnie, bo dla nich furman, jako furman, byª tylko gentlemenem maj¡cym swój business w utrzymywaniu koni, zreszt¡ równym zupeªnie ka»demu innemu obywatelowi Stanów Zjednoczonych [...] Owo poszanowanie pracy pozwala aby ludzie zajmowali si¦ wszelk¡ prac¡, bez ubli»enia sobie, ani swojéj godno±ci,
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ani nakoniec swojéj pozycyi socyalnéj. Bardzo wielu wysokich nawet urz¦dników, obok swych urz¦dów, trudni si¦ to handlem, to
przemysªem, to nakoniec rzemiosªem, o tyle oczywi±cie, o ile czas
im na to pozwala. Po wyj±ciu z urz¦du, ka»dy bez wyj¡tku chwyta si¦ za jaki± business, w wyborze którego, nie zwa»a wcale czém
byª poprzednio (Sienkiewicz, 1884, s. 203-209).
I dalej pisze:
Doprawdy, wobec tego, gdyby mnie kto zapytaª  które spoªecze«stwo wyrobiªo doskonalsz¡ cywilizacy¡?  wy»szo±¢ bez wahania przyznaªbym amerykanom (Sienkiewicz, 1884, s. 211).
Ten szacunek dla pracy innego czªowieka sprawiaª, »e zanikaªy ró»nice
klasowe, b¦d¡ce jedn¡ z najwi¦kszych przeszkód na drodze do prawdziwie
demokratycznego narodu. Na koniec Sienkiewicz wraca do kwestii poszanowania wªasno±ci, o której wspominaª podczas podró»y Kolej¡ Dwóch Oceanów: Wªasno±¢ prywatna jest tu rzecz¡ tak ±wi¦t¡, »e mo»esz j¡ prawie,
cho¢by na publicznéj drodze zªo»y¢, a nikt jéj jeszcze nie ruszy (Sienkiewicz, 1884, s. 219). Przytacza wiele przykªadów, np. w gor¡cej Kalifornii,
ze wzgl¦du na klimat, zwierz¦ta i dobytek nie s¡ zamykane w stodoªach,
stajniach czy magazynach, bowiem nikt nie obawia si¦ kradzie»y. Na bezpiecze«stwo wpªywa wzajemne poszanowanie pracy i wªasno±ci, natomiast
gor¡ce gªowy amatorów zªodziejskiego fachu studzi czujno±¢ policji i spoªecze«stwa. Jednym z elementów tej swoistej polityki bezpiecze«stwa jest lincz,
który Sienkiewiczowi wydawaª si¦ caªkiem sensownym rozwi¡zaniem. Lincz
byª zarówno sposobem na wymierzenie kary, jak i ostrze»enie innych. A jak
speªniª si¦ Ameryka«ski Sen Sienkiewicza? Podczas pobytu na farmie pisarz miaª okazj¦ pozna¢ prac¦ zyczn¡, obserwowaª te», jak Helena, artystka
przyzwyczajona do wszelkich wygód i nadskakuj¡cych jej m¦»czyzn, wykonuje zwykªe gospodarcze prace. Gdyby w Europie dowiedziano si¦ o tym,
straciªaby zapewne szacunek dotychczasowych przyjacióª i klasy, w której
si¦ obracaªa. Ale nie tylko farma byªa w planach Henryka i Heleny. Przecie»
propozycja dotyczyªa przebywania razem i wspólnego realizowania marze«
 ona miaªa robi¢ karier¦ artystki, on miaª by¢ jej osobistym reporterem
i autorem sztuk. Z pocz¡tkiem stycznia 1877 r. Modrzejewska wyjechaªa do
San Francisco. Fundusze Karola niemal si¦ sko«czyªy, susza wyniszczyªa farm¦, a praca przypominaªa wysiªek Syzyfa. Zaj¦cia gospodarskie od ±witu do
nocy nie pozwalaªy Henrykowi na pisanie czegokolwiek. Wkrótce sam uciekª
do San Francisco, jednak Helena nie znajdowaªa dla niego czasu, zupeªnie
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po±wi¦caj¡c si¦ pracy. Nie chciaªa te» przesyªa¢ »adnych pieni¦dzy na utrzymanie farmy, wszystko inwestuj¡c w siebie i swojego syna. W maju na wie±¢
o wojnie rosyjsko-tureckiej wystraszyªa Henryka na powa»nie, groziªo mu
bowiem pozbawienie ±rodków do »ycia. W li±cie do Horaina napisaª, »e boi
si¦ odci¦cia honorariów z Warszawy i »e b¦dzie musiaª kupi¢ sobie postument
do czyszczenia butów na ulicach San Francisco (Szczublewski, 2006, s. 64).
W sierpniu szcz¦±cie si¦ u±miechn¦ªo do Heleny  jej oszaªamiaj¡cy wyst¦p
sprawiª, »e ich plany znowu wydawaªy si¦ realne. Nie na dªugo jednak. Mimo
zyskuj¡cej sªawy, Modrzejewskiej nie byªo sta¢ na utrzymanie Litwosa i wo»enie go ze sob¡ po kraju. Z kolei nieznaj¡cy angielskiego reporter nie byª
potrzebny jej pracodawcy. Ich pomysª zrodzony w Warszawie nie byª dostosowany do ameryka«skiej rzeczywisto±ci. I tak oto zako«czyª si¦ American
Dream Henryka Sienkiewicza, znanego pod pseudonimem Litwos. W drugiej
poªowie lutego, za po»yczone dolary wyruszyª w drog¦ powrotn¡ do Europy.
Odpowiadaj¡c zatem na pytania postawione na pocz¡tku tej pracy, mo»na stwierdzi¢ jednoznacznie, »e Nowy wiat od samego pocz¡tku stawiaª wyzwania, ale i dawaª mo»liwo±ci. Dawaª szans¦, jakiej nie mo»na byªo dosta¢
gdzie indziej. Ludzie nie potrzebowali denicji, by realizowa¢ swoje marzenia. Jednak dopiero zmiany towarzysz¡ce powstaniu Stanów Zjednoczonych
wprowadziªy warunki, które wpasowuj¡c si¦ w denicj¦ Adamsa, umo»liwiªy milionom ludzi bez wzgl¦du na ras¦, przekonania religijne, wyksztaªcenie, j¦zyk czy status spoªeczny, uchwyci¢ si¦ nadziei na lepsze »ycie. I cho¢
Sienkiewicz cz¦sto zmienia zdanie, czy kocha Ameryk¦, czy jej nienawidzi,
z jego Listów mo»na wywnioskowa¢, jakie warunki pozwalaªy na realizacj¦
Ameryka«skiego Snu. Po pierwsze demokracja, ale nie taka znana z Europy, nie demokracja kraju, ale narodu. Ustrój, w którym bez wzgl¦du na
ras¦, wyznanie czy pochodzenie klasowe ka»dy ma równe szanse w wy±cigu
po szcz¦±cie. Zatarcie si¦ klas byªo mo»liwe dzi¦ki dost¦powi do wiedzy oraz
dzi¦ki poszanowaniu pracy. To druga wa»na obserwacja. adna praca nie byªa ha«bi¡ca i byªa tak samo ceniona, bez wzgl¦du na to, czy byªy to obowi¡zki
biurowe, prowadzenie farmy, zakªad szewski czy inne usªugi. Adwokat, s¦dzia
czy inny urz¦dnik, po zako«czeniu swoich obowi¡zków sªu»bowych, wracaª do
pracy przy swoim prywatnym przedsi¦wzi¦ciu, cz¦sto wymagaj¡cym pracy zycznej. Trzeci warunek to pracowito±¢, samodzielno±¢ i zaradno±¢, zarówno
narodu, jak i jednostek. Leniwy rzadko miaª szans¦ na popraw¦ swojej sytuacji, jednak pracowite spoªecze«stwo jest niczym perpetuum mobile. Jak pisaª
Sienkiewicz, niestraszne im porzucenie miasta, po»ary czy trz¦sienia ziemi. Po
latach zniszczone miasta byªy jeszcze wi¦ksze, wspanialsze. Kolejnym, warunkiem jest dost¦p do wiedzy, bez wzgl¦du na zamo»no±¢ i pochodzenie. I w ko«-
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cu poszanowanie wªasno±ci. Gwarancje, »e wypracowany w pocie czoªa maj¡tek nie przepadnie na skutek nagªej decyzji urz¦dnika czy skuszonego okazj¡
zªodzieja. Oczywi±cie jest to bardzo uogólnione stwierdzenie, ale poszanowanie to byªo z pewno±ci¡ o wiele wi¦ksze ni» gdziekolwiek w Europie.
Czy zatem Ameryka byªa ziemi¡ obiecan¡? Odpowiedniejszym sªowem
byªoby: obiecuj¡c¡, ziemi¡ daj¡c¡ mo»liwo±ci, zarówno ze wzgl¦du na warunki geograczne, jak i na system, który zostaª na niej wprowadzony. Mo»liwo±ci jednak to nie wszystko. Nale»aªo doªo»y¢ stara«, podj¡¢ wyzwania,
wykaza¢ si¦ sprytem, uporem i ci¦»k¡ prac¡, a wtedy rzeczywi±cie wszystko
byªo mo»liwe.
Jaka jednak jest cena speªnienia Ameryka«skiego Snu? Dla jednostek,
które go realizuj¡, cz¦sto ci¦»ka praca i ryzyko. Nie wszyscy jednak mogli
odnie±¢ sukces. Jedni mieli mniej szcz¦±cia i przegrali z natur¡  ostre zimy,
gor¡ce wiatry, ulewne deszcze zniszczyªy niejedn¡ farm¦, miasto i marzenie. Inni nie poradzili sobie w p¦dz¡cym kapitalizmie i albo nie podoªali
wyzwaniu, trac¡c wszystko, albo co gorsza zostali wykorzystani, okradzeni,
wyniszczeni w imi¦ realizacji czyjego± Snu. Nie ma jednak w¡tpliwo±ci, »e
najwy»sz¡ cen¦ zapªacili rdzenni mieszka«cy Ameryk, trac¡c ziemi¦, bliskich,
wolno±¢ i w ko«cu to»samo±¢. I cho¢ pocz¡tkowo Sienkiewicz byª wstrz¡±ni¦ty sytuacj¡, w której si¦ znale¹li, to ju» w Szkicach uznaje to za naturaln¡
kolej rzeczy, wr¦cz za prawo natury.
Ile» razy zdarzy si¦ czyta¢ w historyi, »e pierwotn¡ zasad¡ bytu w tworzeniu si¦ spoªecze«stwa, byª rozbój. Tak Livius pisze
o pocz¡tkach Rzymu, »e pierwotna jego ludno±¢ byªa to pastorum, convenarumque plebs transfuga ex suis populis ; daléj: narody germa«skie, klany gallijskie, byªy tylko bandami, których
sposób do »ycia stanowiªa ªupie» [...] W taki to sposób tworzyªy
si¦ prawie wszystkie Stany, czyli tutejsze pa«stwa. Dziwnie nauczaj¡cy to widok, mili czytelnicy, jestto bowiem ten sam proces
tworzenia si¦ spoªecze«stw, przez który przechodziªy pa«stwa europejskie; tylko, »e w Europie trwaª on caªe tysi¡ce lat, tu za±
odbywa si¦ prawie w oczach [...] Wobec téj prawdy, wszystkie
nielegalne stosunki ogólne, wszystkie przewagi siªy zycznéj, mog¡ by¢ uwa»ane tylko za epoki przej±ciowe, za wielkie koªysanie
si¦ szali politycznéj i spoªecznéj, szukaj¡céj równowagi, na mocy
odwiecznych praw natury (Sienkiewicz, 1884, s. 219-220).
Mimo »e w dwudziestym pierwszym wieku etos Stanów Zjednoczonych
si¦ nie zmieniª, wida¢ ogromne ró»nice w porównaniu do tych opisywanych
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przez Sienkiewicza. Od tamtej pory Amerykanie wiele razy zapominali, »e
wolno±¢ dana jest nie tylko im, ale te» innym ludziom. Zapominali o tym
w stosunku do Indian, Afroamerykanów czy Meksykan, ograniczaj¡c ich prawa, traktuj¡c jak podludzi. Obecnie teoretycznie nikt nie ma zakazu nauki
czy prowadzenia wªasnej dziaªalno±ci, jednak rzesza mieszka«ców, ze wzgl¦du na pochodzenie czy kolor skóry, nigdy nie speªni swojego Ameryka«skiego
Snu. Spoªecze«stwo zatraciªo cechy, które pozwalaªy budowa¢ pot¦g¦ Ameryki. Coraz bardziej widoczny jest podziaª klasowy ze wzgl¦du na zamo»no±¢,
kolor skóry czy nawet pochodzenie z innej cz¦±ci kraju. Czy zatem dzisiejsze
Stany Zjednoczone nadal wpisuj¡ si¦ w denicj¦ Adamsa? Z pewno±ci¡ tak,
lecz w zupeªnie innym wymiarze ni» za czasów Sienkiewicza.
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