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Niniejszy numer Kwartalnika Akademickiego „AD REM” traktuje o spo-
tkaniu dwóch wielkich, zgo a ró nych, postaci – Jerzego Waszyngtona 
i Juliana Ursyna Niemcewicza. Pierwszego przedstawia  nie trzeba. 
W ko cu pami  o nim jest powszechna, cho  cz sto powierzchowna 
i „p aska”, tak jak p aska jest powierzchnia jednodolarówki. Podobnie 
rzecz ma si  z Niemcewiczem – cz owiekiem, który ca e ycie po wi ci  
s owu. Jednak s ów po wi conych Niemcewiczowi wci  brakuje, pomi-
mo licznych biogra  i i statusu klasyka.

Spotkania bohaterów niniejszego numeru nie mo na traktowa  jedynie 
jako zetkni cia si  dwóch osób. Trudno te  zak ada , e ich wzajemne re-
lacje zasadniczo wp yn y na bieg historii. Niemniej jest to jedno z pierw-
szych, w dodatku udokumentowanych, spotka  Polski i USA. 

Zdarzenie to od strony naukowej przedstawiaj  prof. dr hab. Izabella 
Rusionowa i Micha  B k. Z kolei Piotr Sypczuk, a tak e Tadeusz Mroziuk 
wraz z ukaszem Traczykiem przybli aj  miejsca po wi cone bogatemu 
yciu Niemcewicza, w tym jego relacjom z Waszyngtonem. Pami  ta 

jest piel gnowana w Domu Gotyckim w Pu awach (oddzia  Muzeum 
Nadwi la skiego w Kazimierzy Dolnym) oraz Muzeum im. Kazimierza 
Pu askiego w Warce. 

Mo na w uproszczeniu powiedzie , e Niemcewicz jako jeden z pierw-
szych donosi  Polakom o Ameryce. Z kolei autorzy niniejszego numeru 
odkrywaj  kulisy tych relacji. 

dr Maciej Kordas
Muzeum im. Kazimierza Pu askiego w Warce
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W 2014 roku z inicjatywy Biblioteki Publicznej 
im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ur-
synów m.st. Warszawy ukaza  si  kolejny tom serii 
wydawniczej „Kolekcja Niemcewiczowska” zaty-
tu owany Krótka wiadomo  o yciu i sprawach Genera a 
Washingtona1, opracowany przez Izabell  Rusinow 2 
i Piotra Sypczuka. Oprócz wst pu przygotowanego 
przez Rusinow , zasadniczego tekstu Niemcewicza, 
wydawnictwo zosta o wzbogacone o krótkie Opi-
sanie Waszyngtona autorstwa Izabeli Czartoryskiej, list 
Niemcewicza do Jerzego Waszyngtona z 14 czerw-
ca 1798 roku oraz spajaj cy to wszystko w ca o  
rozdzia  autorstwa Sypczuka o roli Juliana Ursyna 
Niemcewicza w upowszechnianiu kultu Waszyngto-
na w Domu Gotyckim w Pu awach.

Tekst Niemcewicza, wydany po raz pierwszy 
w 1803 roku3, sk ada si  z cz ci, w której relacjonuje 
on pocz tki ycia ameryka skiego genera a a  do zako -
czenia wojny o niepodleg o  Stanów Zjednoczonych. 
Nast pnie przytacza on, w swym autorskim t umacze-
niu, seri  dokumentów zwi zanych z opuszczeniem 
przez Waszyngtona pozycji wodza naczelnego Armii 
Kontynentalnej, konkretnie za  Odezw  Towarzystwa 
Filozo  cznego Ameryka skiego w Filadel  i dnia 9 grudnia 
1783 roku [To George Washington from American 
Philosophical Society, 12 December 1783; Niemcewicz 

Michał Bąk
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

„Krótka wiadomość o życiu i sprawach Generała Washingtona” 
Juliana Ursyna Niemcewicza

1  J. Ursyn Niemcewicz, Krótka wiadomo  o yciu i sprawach Genera a Washingtona, red. I. Rusinowa, P. Sypczuk [„Kolekcja Niemcewiczow-
ska”, t. 6], Warszawa 2014.
2  Warto wspomnie , e I. Rusinowa jest tak e autork  artyku u na temat wspomnianego powy ej dzie a; zob. eadem, Julian Ursyn 
Niemcewicz’s Biography of  Georges Washington, „American Studies” 17, 1999, s. 5-14.
3  J. Ursyn Niemcewicz, Krótka wiadomo  o yciu i sprawach Genera a Waszyngton, [w:] Pisma rozmaite wspó czesnych wierszem i proz , t. II, Juliana 
Niemcewicza pism ró nych wierszem i proz , t. I, edycja Tadeusz Mostowski, Warszawa 1803, s. 209-328.

cz sto podaje datacj  odmienn  od tej, która widnieje 
na oryginalnych dokumentach w Washington Papers, 

J. Ursyn Niemcewicz, Krótka wiadomość o życiu 
i sprawach Generała Washingtona,  Warszawa 2014

(projekt okładki: Barbara Kuropiejska)
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pomi dzy z o eniem naczelnego dowództwa a prezy-
dentur , wzmiankuj c jego rol  w rozwoju gospodarczym 
kraju oraz w pracach nad konstytucj . W dalszej cz ci 
przytacza kolejne dokumenty: przemow  wyg o-
szon  przez prezydenta Alexandrii Dennisa Ramseya 
(mylnie przez Niemcewicza, a za nim, przez edyto-
rów jego pracy, atrybuowan  historykowi Dawidowi 
Ramseyowi) oraz odpowied  Waszyngtona na tako-
w , datowan  przez Niemcewicza na 17 kwietnia 
1789 z Mount Vernon [From George Washington to 
the Mayor, Corporation, and Citizens of  Alexandria, 
16 April 1789]. Dalej Niemcewicz opisuje po krótce 
prezydentur  Waszyngtona i ko czy ów opis bodaj 
najciekawszym dokumentem ze wszystkich, któ-
re do tej pory cytowa : Farewell Address Waszyngtona 
z 19 wrze nia 1796 roku, czyli mowie po egnalnej 
maj cej charakter testamentu politycznego. Nast p-
nie Niemcewicz przytacza obszerny fragment swego 
dziennika z okresu pobytu w Mount Vernon4, ko czy 
za  fragmentami z 1799 roku, gdzie zawarte s  infor-
macje o mierci i pogrzebie Genera a. Warto odno-
towa , e w cz ciach po wi conych Mount Vernon 
Niemcewicz przedstawi  wiele szczegó ów, których 
by  naocznym wiadkiem – wygl d Waszyngtona i jego 
ony, rozk ad jego dnia, rys charakteru jako cz owie-

ka konkretnego, inteligentnego, go cinnego i askawego, 
w tym dla swych murzy skich niewolników. Przedstawi  
równie  z pietyzmem wygl d jego domu oraz posiad o-
ci, zarysowuj c te  sylwetk  ich w a ciciela jako nie-

zwykle aktywnego i kompetentnego zarz dcy.
Przechodz c jednak od suchego opisu zawarto ci 

do interpretacji tre ci, warte szczególnego podkre le-
nia jest to, w jaki sposób Niemcewicz kszta tuje posta  
Waszyngtona. Z jednej strony niew tpliwie rzucaj ca 
si  w oczy jest paralela pomi dzy ameryka skim gene-

4   Por. J. Ursyn Niemcewicz, Podró e po Ameryce 1797-1807, wst p i obja n. A. Wellman-Zalewska ; red. E. Kipa, Wroc aw 1959.

co mo e by  efektem opierania si  na drukach zawar-
tych w gazetach], Odpowied  Waszyngtona [From George
Washington to American Philosophical Society, 
13 December 1783], odezw  duchowie stwa, lu-
dzi prawnych i lekarzy w Filadelfii [To George 
Washington from John Ewing, 13 December 1783] 
oraz Wypis z odpowiedzi genera a Waszyngtona [From 
George Washington to John Ewing, 13 December 
1783]. Nast pnie cytuje mow  po egnaln  Waszyng-
tona z 4 grudnia 1783 roku oraz odpowied  na ni  
prezydenta kongresu, Thomasa Mifflina. Potem 
przechodzi do opisu ycia i osi gni  Waszyngtona 

Juliana Niemcewicza pism różnych wierszem i prozą, 
t. I, Warszawa 1803 (za: Niemcewicz, op. cit., s. 123)

User
Notatka
roku
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ka skiego wojska, co Niemcewicz wyra nie podkre la. 
Zaznaczy  tu nale y, e kreuj c w ten sposób posta  
Waszyngtona polski pisarz wpisywa  si  w szerszy 
trend, który dominowa  w m odym pa stwie, a które-
go chyba najlepszym wyrazem by o za o enie Society 
of  the Cincinnati – Stowarzyszenia Cyncynatów – któ-
re propagowa o mit rzymskiego dyktatora jako wzorca 
cnót obywatelskich dla Amerykanów.

Na kszta towanie postaci Waszyngtona przez 
Niemcewicza mo na te  spojrze  z nieco innej stro-
ny – przez pryzmat swoistej familiaryzacji jego postaci 
polskiemu czytelnikowi dokonywanej poprzez ekspo-
nowanie konkretnych zdarze  z jego yciorysu. Intere-
suj ce mo e by  cho by podkre lenie jego udzia u jako 
pos a w prowincjonalnym zgromadzeniu Wirginii, ni-
czym polskiego szlachcica na sejmiku oraz poselstwa 
na pierwszy Kongres Kontynentalny – który móg  si
zdawa  odpowiednikiem naszego sejmu walnego. 
Wyeksponowane jest równie  pe nienie funkcji 

ra em a Lucjuszem Kwinkcjuszem Cyncynatem, kre-
owana ju  od samego pocz tku biografii, to jest 
od podkre lenia zwi zków jego rodziny z ziemi , 
w tym matki Waszyngtona, która wi cej si  trapi a odda-
leniem syna od spraw rolniczych ni  si  cieszy a chlub  z wy-
niesienia jego5. Najbardziej jednak bezpo rednie zwi zki 
pomi dzy rzymskim a ameryka skim bohaterem wi-
da , gdy Waszyngton rezygnuje z naczelnego dowódz-
twa nad Armi  Kontynentaln  po zako czeniu wojny 
o niepodleg o  Stanów Zjednoczonych. Po rezygnacji 
Genera  zatrudnia  si  jedynie rolnictwem6, po czym 
3 maja 1789 roku, przybywaj c w Mont Vernon, mia  
si  dowiedzie  o obraniu na prezydenta Stanów Zjed-
noczonych. W podobny sposób Cyncynat mia  si  do-
wiedzie  o obraniu dyktatorem: przebywaj c we w a-
snych dobrach, zaj ty upraw  ziemi. Podobnie równie  
jak Cyncynat, który dwukrotnie by  obwo ywany dyk-
tatorem, Waszyngton dwukrotnie zosta  prezydentem. 
Dwukrotnie te  zostawa  naczelnym wodzem amery-

Marta Waszyngton (za: Niemcewicz, op. cit., s. 128) Jerzy Waszyngton (za: Niemcewicz, op. cit., s. 128)

5  Idem, Krótka wiadomo  o yciu i sprawach Genera a Washingtona, red. I. Rusinowa, P. Sypczuk, op. cit., s. 15.
6  Ibidem, s. 31.

User
Podświetlony

User
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  7  Ibidem, s. 23.
  8  Ibidem.
  9  Ibidem, s. 31.
10  Ibidem, s. 36.

komornika i s dziego, s u ba wojskowa oraz oczywi-
cie przywi zanie do wiejskiego ycia. Pewne paralele 

znale  te  mo na pomi dzy Waszyngtonem a Ko-
ciuszk  – którego kult Niemcewicz równie  z zapa-
em propagowa . Wida  to cho by w szczególnym na-

cisku, jaki autor k adzie na pierwsz  bitw , w której 
przysz o Waszyngtonowi dowodzi  – konkretnie 
o odwrocie wojsk angielskich po potyczce z Indianami 
w czasie wojny siedmioletniej oraz o pocz tku wojny 
o niepodleg o , kiedy to wódz naczelny musia  wyco-
fywa  si  spod Nowego Yorku. Buduje to paralel  z Ko-
ciuszk , którego s awa zab ys a w Polsce po bitwie 

pod Dubienk  – która sko czy a si  przecie  odwro-
tem wojsk polskich. Podobnie by o pod Szczekocinami 
– gdzie za sukces Naczelnika uznano fakt, e zdo a  si  
wycofa , chroni c w ten sposób wojsko przed ca kowi-
t  kl sk . Podobie stwo mo na te  dostrzec w umiar-
kowaniu obydwu narodowych bohaterów w stosunku 
do monarchistycznych lojalistów, zachowywane w imi  
jedno ci narodu.

Na podobnej zasadzie Niemcewicz zdaje si  budo-
wa  na potrzeby polskiego czytelnika podobie stwa 
pomi dzy Stanami Zjednoczonymi i Rzeczpospolit . 
Same Stany oczywi cie nazywane s  Rzeczpospolit , 
ze wzgl du na republika ski ustrój, warto jednak za-
uwa y , e Niemcewicz stosuje wyra nie kalki s owne 
nawet wtedy, gdy nie jest to uzasadnione – jak cho by 
w Wypisie odpowiedzi genera a Waszyngtona7, gdzie 
w oryginalnym dokumencie pró no szuka  odpo-
wiednika u ytego sformu owania krajów Rzeczpospolitej 
naszej8, sugeruj cego istnienie pomi dzy 13 koloniami 
zwi zek podobny, jak pomi dzy ziemiami w Rzeczypo-
spolitej. Niemcewicz dokonywa  niekiedy t umacze  
bardzo swobodnych i literackich, staraj c si , by po-

mi dzy Polsk  a Ameryk  budowa  w warstwie j zy-
kowej pomost. Ciekawym jest wyeksponowanie przez 
Niemcewicza w tku utajnienia prac nad konstytucj  
Stanów – które, jak t umaczy, by o potrzebne bo agen-
ci mocarstw europejskich, ci nawet pomi dzy Amerykanami, 
którym si  ate skie marzy o gminow adztwo, ci którzy przez 
pasje lub osobiste zyski, l kali si  powrotu porz dku i spra-
wiedliwo ci; ci mówi  wszyscy byliby przemogli, konwencja nigdy 
by nie uko czy a swego dzie a i zjednoczenie stanów by oby si  
rozprz g o9. Wida  tu znów paralel  do warunków pol-
skich, gdzie prace nad konstytucj  te  przecie  odby-
wa y si  w sekrecie, z najwy sz  obaw  przed agentami 
obcych mocarstw i magnatami, którym, jak Szcz -
snemu Potockiemu, roi y si  skrajnie anarchiczne wizje 
ustroju, które w efekcie doprowadzi yby do rozbicia 
pa stwa. Autor czyni równie  kilka bardziej bezpo-
rednich porówna : Szcz ciem by o dla Ameryki, niestety! 

Nie wszystkim pozwolone narodom, i  nowy rz d jej zacz  
si  pod przewodnictwem M a, który nauczy  naród konsty-
tucj  sw  kocha  i szanowa . On burzliwe u mierzy  fakcje, 
upowa ni  sprawiedliwo , zach ca  nauki, rolnictwo i handel, 
ustanowi  banki publiczne, za o y  prosty i wyborny sposób 
umarzania d ugów Rzeczypospolitej i zaleg ej wojsku zap aty, 
s owem wprowadzi  ca e dzisiejsze skarbowe systema10. W ten 
sposób Niemcewicz, jak si  zdaje, dokona  krytyki Sta-
nis awa Augusta, który nie zdo a  obroni  Konstytucji 
3 Maja, nie zdo a  wprowadzi  ujednoliconego ko-
deksu praw, nie zdo a  uratowa  systemu bankowego, 
który zbankrutowa  po wojnie 1792 roku, a za którego 
w adzy wojsko, po II rozbiorze i og oszonej redukcji, 
pozostawa o niedop acone, sama Rzeczpospolita za  
zad u ona. Bezpo redniego porównania dokonuje on 
te  pomi dzy murzy skimi niewolnikami a polskimi 
ch opami pa szczy nianymi, stwierdzaj c, i  kondycja 
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ch opów polskich nie równie jest szcz liwsza11.
Z tej perspektywy testament polityczny Waszyng-

tona móg  s u y  Polakom równie  za wzór, gdyby 
kiedy  uda o im si  odzyska  Ojczyzn . W telegra-
 cznym skrócie mo na powiedzie , e Waszyngton 

poleca Amerykanom umi owanie wolno ci, dba o  
o jedno  rz du, nienaruszalno  granic i propago-
wanie idei wspólnoty we wszystkich cz ciach kraju, 
szacunek dla praw i nienaruszalno  konstytucji, neu-
tralno  wobec kon  iktów zewn trznych i kierowanie 
si  w polityce zagranicznej w asnym interesem. Prze-
strzega te  przed regionalnymi fakcjami, anarchi , nad-
miernymi deliberacjami, emocjonalnym stosunkiem 
do dyplomacji i wszelkiego rodzaju si ami od rodko-
wymi, które mog yby zagrozi  jedno ci unii. Wszystko 
to, z perspektywy Niemcewicza, s  uwagi które mog y-
by si  odnosi  do niedawno co upad ej Rzeczypospoli-
tej, rozerwanej przez partykularne interesy magnaterii, 
anarchi , nieszcz sn  sytuacj  geopolityczn , do któ-

rej nie uda o si  dostosowa  polityki zagranicznej 
oraz sejm ton cy w bezp odnych debatach. 

Podsumowuj c, stwierdzi  mo na, e Niemcewicz, 
chc c popularyzowa  w ród swych rodaków wizerunek 
Waszyngtona, przedstawia jego posta  wielopoziomo-
wo. Z jednej strony rysuje go jako ziemia ski wzór an-
tycznych cnót obywatelskich reprezentowanych przez 
Cyncynata. Z drugiej przedstawia go jako cz owieka 
o wiecenia, humanitarnego wobec swych poddanych, 
mi uj cego wolno , sztuk  oraz technik , dbaj cego 
o rozwój gospodarki i handlu. Czyni te  liczne para-
lele, pozwalaj ce atwiej identy  kowa  si  polskiemu 
czytelnikowi z osob  Waszyngtona oraz porównuje 
i uto samia Stany Zjednoczone z Rzeczpospolit . Czy-
ni z m odego pa stwa swego rodzaju „ameryka ski 
sen” przedstawiaj cy drog , jak  mog a pój  Polska, 
gdyby nie upad a i, by  mo e, jak  powinna i , gdyby 
uda o si  jej odrodzi . 

Widok na Federal Hall of the City of New York, gdzie 30 kwietnia 1789 roku Jerzy Waszyngton składał 

przysięgę prezydencką (za: Niemcewicz, op. cit., s. 132)

11  Ibidem, s. 77.
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2 czerwca 1798 roku Julian Ursyn Niemcewicz 
wraz z Thomasem Law, m em wnuczki pani Marty 
Waszyngton, przybyli konno z buduj cej si  stolicy 
federalnego pa stwa ameryka skiego do posiad o ci 
by ego pierwszego prezydenta tego pa stwa w Mount 
Vernon. Polak by  go ciem Jerzego Waszyngtona 
prawie dwa tygodnie, tj. do 15 czerwca 1798 roku. 
W trakcie pobytu w Mount Vernon prowadzi  dziennik, 
by po kilku latach (w 1803 roku) na podstawie swych 
zapisek zapozna  polskich czytelników z biogra   
niedawno zmar ego polityka ameryka skiego1.

Autor pierwszej europejskiej biogra  i Waszyngto-
na, Julian Ursyn Niemcewicz, pe ni  funkcj  sekreta-
rza Tadeusza Ko ciuszki, naczelnika powstania z 1794 
roku. Po bitwie pod Maciejowicami wzi ci do niewoli 
Polacy, w tym ranny Ko ciuszko, przetransportowani 
zostali do Sankt Petersburga, gdzie przywódcy insurek-
cji zostali poddani przes uchaniu. Po uwolnieniu przez 
cara Paw a I, Ko ciuszko wraz z towarzysz cym mu 
Niemcewiczem, pu kownikiem Libiszowskim i kucha-
rzem, udali si  za ocean. Poprzez Finlandi , Szwecj  
i Angli  dotarli do Filadel  i 19 sierpnia 1797 roku. 
Gubernator stanu Pensylwania na cze  przyby ego 
Polaka nakaza  odda  salut federalny z 13 dzia , a wi-
taj cy go mieszka cy miasta zaci gn li pojazd Ko-
ciuszki do wynaj tego przez przybyszy mieszkania.

Izabella Rusinowa
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Julian Ursyn Niemcewicz w gościnie u Jerzego Waszyngtona

Kiedy Ko ciuszko za atwia  swoje interesy  nansowe 
w Kongresie (m.in. z pomoc  wiceprezydenta Thomasa 
Jeffersona), Niemcewicz zawiera  liczne znajomo ci.

Po kilku miesi cach pobytu w Stanach Zjedno-
czonych, 4 maja 1798 roku, nagle ozdrowia y Ko-
ciuszko oznajmi  zdumionemu Niemcewiczowi, i  

odp ywa do Francji2. Przy pomocy wiceprezydenta 
otrzyma  paszport na nazwisko Thomasa Kenneberga. 
Niemcewiczowi zostawi  sto dolarów i zalecenie po-
dró y do po udniowych stanów oraz t umaczenie 
znajomym, e Ko ciuszko wci  jeszcze jest cho-
ry i nie podró uje. Dawny naczelnik i jego sekre-
tarz spotkali si  dopiero po kilku latach w Pary u, 
ale po zapiskach Niemcewicza wida , e nie sprawi o 
to obu panom przyjemno ci. Mimo to Niemcewicz 
do ko ca swego ycia propagowa  kult Ko ciuszki.

Niespodziewany wyjazd Ko ciuszki pozostawi  
Niemcewicza w trudnej sytuacji materialnej i towa-
rzyskiej. Otrzymane pieni dze przekaza  Libiszow-
skiemu i kucharzowi, sam natomiast po yczy  oko o 
150 dolarów od Jeffersona. Wys a  te  list do ksi cia 
Adama Kazimierza Czartoryskiego z pro b  o wspar-
cie. Zaci gni ty d ug odda , gdy nadesz a do niego po-
moc  nansowa z ziem polskich. Wype niaj c zalecenia 
Ko ciuszki, 19 maja 1798 roku Niemcewicz uda  
si  na po udnie ówczesnych Stanów Zjednoczonych 

1   J. Ursyn Niemcewicz, Krótka wiadomo  o yciu i sprawach Genera a Waszyngton, [w:] Pisma rozmaite wspó czesnych wierszem i proz , t. II, Juliana 
Niemcewicza pism ró nych wierszem i proz , t. I, edycja Tadeusz Mostowski, Warszawa 1803, s. 209-328. W niniejszym artykule wszystkie 
przypisy dotycz ce tej pracy odnosz  si  do wydania z 2014 roku, powsta ego z inicjatywy Biblioteki Publicznej im. Juliana Ursyna 
Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Por. J. Ursyn Niemcewicz, Krótka wiadomo  o yciu i sprawach Genera a Washingtona, 
red. I. Rusinowa , P. Sypczuk, [„Kolekcja Niemcewiczowska”, t. 6], Warszawa 2014.
2  A. Czaja, Adam Jerzy Czartoryski o zwi zkach mi dzy Julianem Ursynem Niemcewiczem i Tadeuszem Ko ciuszk , „Ad Rem. Kwartalnik Akade-
micki” 1-4, 2014, s. 18-23.
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i przyby  do tworz cej si  stolicy nowego pa stwa – 
Federal City, po o onej nad rzek  Potomac z wydzie-
lonych obszarów stanów: Wirginia i Maryland. Miasto 
to szybko zmieni o nazw  na Washington, obejmuj c 
District of  Columbia, licz cy oko o 70 mil kwadra-
towych. 

Kiedy Niemcewicz przyby  do powstaj cego miasta, 
wznoszono ju  budynek Kongresu. Polak mia  ze sob  
listy polecaj ce do jednego z angielskich architektów 
miasta, a w trakcie w drówek po mie cie federalnym 
spotka  swego znajomego – Thomasa Law. Ten ostat-
ni w marcu 1796 roku po lubi  wnuczk  pani Marty 
Waszyngton – Elizabeth Parke Custis. Law i Niemce-
wicz mieli ze sob  wiele wspólnego. Obaj aktywni y-
ciowo, w podobnym wieku, zainteresowani poezj  

i sztuk , szybko nawi zuj cy znajomo ci, przez pewien 
czas si  wspierali. To w domu szwagra Thomasa Law 
– pana Thomasa Petera – 21 maja 1798 roku Polaka 
przedstawiono przyby emu do miasta Waszyngtono-
wi. Wówczas to prezydencka para zaprosi a cudzo-
ziemca do odwiedzin w ich maj tku w Mount Vernon.

Przebywaj c w domu genera a Waszyngtona, 
Niemcewicz swoim zwyczajem prowadzi  codzien-
ne zapiski zarówno z rozmów odbytych z gospoda-
rzem, jak i jego domownikami. W dzienniku podró-
y odnotowa , e by  traktowany jak bliski krewny, 

a nie jak cudzoziemiec, domownicy opiekowa-
li si  nim, dbano nawet o jego ubrania i bielizn . By  
nie tylko zachwycony tym pobytem, ale i mo liwo-
ci  osobistego kontaktu z pierwszym prezydentem 

Childe Hassam, Posiadłość Jerzego Waszyngtona w Mount Vernon, 1932 r.

(http://www.metmuseum.org, public domain)
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Stanów Zjednoczonych, wybitn  postaci  znan  rów-
nie  w Europie. Nasz rodak chwali  si  wizyt  w Mount 
Vernon wszystkim swoim znajomym przez nast pne 
lata.

Niemcewicz przedstawiaj c yciorys genera a ame-
ryka skiego, tak scharakteryzowa  jego wykszta cenie: 
Washington odebra  edukacj  nie wykwintn , ale rozs d-
n  i sprawiedliw , taka jak  si  pospolicie w Ameryce: 
umia  dobrze swój j zyk, dzieje dawne i tera niejsze, 
prawa ojczyste, geografi , miernictwo, arytmetyk  i me-
chanik 3. Polak zachwyca  si  te  umiej tno ci  zago-

spodarowania czasu przez by ego prezydenta: pracowi-
ty jest bardzo, nie b d c atoli niewolnikiem swej pracy4

– i dalej powiada – wstaje o godzinie pi tej z rana, 
ubiera si  i z pobo no ci  wielk  odprawia modlitwy, 
idzie potem do stajni ogl da  konie i potrzebne wzgl -
dem  urz dze  domowych daje rozkazy. Potem zamyka 
si  w swoim gabinecie, gdzie pracuje a  do niadania […] 
ku po udniowi wychodzi piechot  albo te  przeje d a 
si  konno, wst puje nieraz do domów wiejskich, do rze-
mie lników w mie cie i z niemi o dzie ach ich rozmawia5.

Ju  sam wygl d ameryka skiego przywódcy wzbudza  

3  J. Ursyn Niemcewicz, op. cit., s. 16.
4  Ibidem, s. 37.
5  Ibidem.

Edward Savage, Rodzina Waszyngtonów, 1798 r.

(http://www.metmuseum.org, public domain)
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respekt i szacunek: wynios y wzrost, godno  w ca ej wy-
ra aj cej si  osobie, daj  mu w dni uroczyste i podczas au-
diencji posta  wielce powa an 6. Zdaniem Niemcewicza, 
Waszyngton by  odwa ny bez junactwa, ludzki bez s a-
bo ci, wspania y bez marnotrawienia […] czy  talenta 
i cnoty, które ozdobi  cz owieka i  urz dnika, m dro , 
umiarkowanie, wiat o, ludzko  i skromno 7. Autor 
biogra  i przybli y  te  ró ne fakty z jego ycia osobi-
stego, w tym po lubienie zamo nej wdowy pani Marty 
Custis z domu Dandridge. To dzi ki temu ma e stwu 
sta  si  zamo nym plantatorem wirgi skim wiet-

nie zarz dzaj cym maj tkiem ziemskim, gdzie sp dzi  
czas swój na pilnowaniu rolnictwa i us udze krajowej8.

Uwag  Polaka zwróci y protestanckie zwyczaje 
mieszka ców Wirginii, zgodnie z zasadami wyzna-
wanej wiary w niedziel  wieczorem, chocia  w go-
cinie u genera a przebywali obcy nie by o ani muzy-

ki, ani gry, ani nawet szachów; by a to niedziela, dzie  
w którym w Ameryce nikt sobie nie pozwala cienia nawet 
rozrywki9. Natomiast podkre li , e genera  w nie-
dziel  z ca  swoj  famili  nie uchybia nabo e stwa10. 

Ponadto Niemcewicz zwróci  uwag  polskiego 

 6   Ibidem, s. 38. 
 7   Ibidem, s. 39 
 8   Ibidem, s. 18.
 9   Ibidem, s. 74.
10  Ibidem, s. 38.

Charles Wilson Peale, 
Portret Jerzego Waszyngtona, ok. 1779-1781 r.

(http://www.metmuseum.org, public domain)

Hiram Powers, 

Popiersie Jerzego Waszyngtona, po 1844 r.

(http://www.metmuseum.org, public domain)
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czytelnika na pewne do wiadczenie militarne, jakie 
uzyska  jego bohater, s u c w milicji kolonialnej 
w prowadzonej na kontynencie pó nocnoameryka -
skim wojnie w 1756 roku mi dzy Angli  a Francj . 
Podkre li , e trudne lata wojny kolonistów (1775
-1783) z Angli , Waszyngton sp dzi  ze swoim woj-
skiem kontynentalnym. To ten genera  odwag , sta o-
ci , wymow , u mierza  te burzliwe wzruszenia, agodzi  

rozj trzone umys y, niszczy  zamiary, które najokropniej-
sze mog y nie  skutki11. Wojna zako czy a si  powsta-
niem pa stwa ameryka skiego, a ka dy widzia  w nim 
oswobodziciela Ojczyzny, ka dy dziwi  si  jego skromno ci, 
uprzejmo ci, ludzko ci, któr  obszed  si  z lojalistami […] 
m dro ci sposobów, jakich u ywa , by agodzi  zawzi to  
partii, które po siedmiu latach rozdzielenia, pierwszy raz 
zjednoczonemi si  ujrza y12.

Po zawarciu pokoju z Angli  Waszyngton odda  po-
siadan  dot d w adz  kongresowi i sta  si  osob  pry-
watn . Wróci  do swej plantacji w Wirginii, a tak e zaj  
si  popraw  eglugi na rzece Potomac, w tym budow  
dwóch kana ów. Wybrany zosta  jednomy lnie na pre-
zydenta i pe ni  t  funkcj  od kwietnia 1789 do stycznia 
1797 roku. Niemcewicz podkre laj c zas ugi pierwsze-
go prezydenta dla kraju zauwa y  ze smutkiem, e szcz -
ciem by o dla Ameryki, niestety! nie wszystkim pozwolone 

narodom13 posiada  na czele pa stwa tego typu polityka.
W swojej pisemnej relacji opublikowanej ju  po 

mierci Waszyngtona, niezale nie od pochwa  zmar-
ego polityka, jako wspó czesnego mu wzorca cnót 

obywatelskich i republika skich, zamie ci  swe notatki 
ze spotkania z genera em i pobytu w jego posiad o-
ci. To na podstawie opisów Niemcewicza w 2. po o-

wie XX wieku zrekonstruowano drzewostan parku, 
jak i wystój wn trza rezydencji w Mount Vernon. 
Niemcewicz szczegó owo opisa  dom genera a stoj -
cy na wzniesieniu do  obszerny, maj cy pó tora pi tra, 
z ma  na wierzchu kopu ; bia y jak mleko, aluzje tyl-
ko u okien pomalowano zielono. Dom ten i dziedziniec, 
miasto parkanu otoczony fos  wyk adan  z obu stron ce-
g , po czterech rogach fosy adne bardzo wie yczki, które 
bynajmniej nie s u  do obrony, lecz prostemi s  tylko po-
trzebnikami. Dwa smugi z murawy (bowling green) jeden 
okr g y tu  przed domem, drugi wi kszy jeszcze nieregu-
larny, sk adaj  dziedziniec. Rozmaite drzewka, krzewy, 
ro liny i kwiaty, w pi knym nie adzie rozsypane po nich. 
Na obu ko cach domu zasadzone s  dwa gaje z akacji14.

Niemcewicz odnotowa , i  Wchodzi si  do sieni, 
która dom dzieli na dwoje i prowadzi do przedsionka 
czyli wystawy ci gn cej si  w ca ej d ugo ci tylnej strony 
domu. Sie  ta jest bia a i czysta, na posadce pi kny ko-
bierzec, na cianach kopersztychy15. Zauwa y  zawieszo-
ny na jednej ze cian du y klucz do paryskiej twier-
dzy-wi zienia Bastylii przes any genera owi, obro cy 
wolno ci na kontynencie pó nocnoameryka skim,
przez genera a La Fayette’a, by ego adiutanta Wa-
szyngtona w okresie ameryka skiej wojny o niepodle-
g o  w 1789 roku, a tak e model tej paryskiej twierdzy.

To genera  La Fayette przez pewien czas w latach 90. 
XVIII wieku sta  na czele paryskiej gwardii narodowej, 
dlatego te  przes a  prezydentowi wolnego kraju, 
na którym pocz tkowo wzorowali si  francuscy rewo-
lucjoni ci, symbol francuskiej monarchii, któr  nisz-
czyli. Odnotowa , e w swoim domowym archiwum 
Waszyngton przechowuje korespondencj  prowadzon  

11   Ibidem, s. 20-21. 
12  Ibidem, s. 21.
13  Ibidem, s. 36.
14  Ibidem, s. 67.
15  Ibidem, s. 68.
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przez lata kiedy pe ni  funkcje publiczne, a tak e meda-
le, ordery oraz wiersze pisane na jego cze . Zachwy-
ci a go te  liczebno  go ci przybywaj cych do Mount 
Vernon i yczliwie przyjmowanych przez pa stwa Wa-
szyngton. Podziwia  zarówno znajomo  wydarze  po-
litycznych krajowych i obcych przez Waszyngtona, jak 
i jego doskona  pami  oraz rozwag  przy wydawaniu 
s dów o zachodz cych wypadkach politycznych.

Niemcewicza zachwyci  widok z po o onego 
na wzgórzu domu na rzek  Potomac, gdzie okr ty id ce 
w gór  i dó  ruchomym obrazem nieustannie przesuwaj  
si  pod oknem16. Wspomnia  te , i  po o enie Mount 

Vernon przypomina mu Pu awy. Dok adnie opisywa  
zarówno kwiaty, jak i drzewa znajduj ce si  w posia-
d o ci, a potem doda  S owem dom, ogrody, plantacje, 
utrzymanie wszystkiego dowodz , i  cz owiek urodzony 
z naturalnym gustem, zgadnie co pi kne, cho  wzorców onego 
nie widzia . Washington nigdy nie wyjecha  z Ameryki, pa-
trz c na dom jego i ogrody ka dy by powiedzia , i  ogl da  
co tylko w Anglii, w rodzaju tym by  mo e najpi kniejsze17.

Z biogra  i Waszyngtona czytelnik móg  si  dowie-
dzie , i  posiad o  Mount Vernon liczy a oko o 11 ty-
si cy mórg (1 mórg to 4/7 hektara), podzielona by a 
na cztery folwarki, w których pracowali niewolnicy 

16  Ibidem, s. 70.
17  Ibidem, s. 73.

Thomas Pritchard Rossiter, Waszyngton i La Fayette w Mount Vernon, 1859 r.

(http://www.metmuseum.org, public domain)
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Murzyni, za  zarz dc  by  pan Anderson ze Szkocji. Au-
tor zapisa , e na polach uprawia si  groch, kukurydz , 
pszenic , len, tyto , bawe n , a maj tek posiada m yny, 
gorzelni  i browar. Zbiory przeznaczono na potrzeby 
plantacji, nadwy ka za  by a sprzedawana. Odnoto-
wa  te  i  Waszyngton hodowa  byd o sprowadzane 
z Anglii, cho  Niemcewicz nie pochwala  jednak trzy-
mania zwierz t przez ca y rok na wie ym powietrzu.

Niemcewicz z dum  zapisa  i przekaza  swym czy-
telnikom, i  genera  Waszyngton sam oprowadza  
go po jednym ze swoich folwarków, a tak e pokaza  
p ug swego wynalazku18 oraz stodo  do m ócenia zbo a19. 

Zamie ci  te  opisy tych urz dze  plantacyjnych, 
by  mo e by wzoruj c si  na tych udoskonaleniach 
i polscy czytelnicy skorzystali z pomys u Amerykani-
na i starali si  zastosowa  w swoich gospodarstwach, 
by  mo e z ch ci przedstawienia swego bohatera 
jako przyk ad doskona ego wspó czesnego mu Cyn-
cynata, by  mo e z ch ci pokazania w asnych szero-
kich zainteresowa  jako dziennikarza i podró nika.

Niemcewicz obejrza  tak e domy murzy skie, które 
nazywa  n dznymi lepiankami: m  i ona na biednym 
spoczywaj  o u, dzieci na ziemi, ma y komin, niektó-
re kuchenne naczynia, stó , zamiast sto ków niskie pie ki, 

18  Ibidem, s. 78. 
19  Ibidem.

Paweł Piotrowicz Świnin, Grób Jerzego Waszyngtona w Mount Vernon, ok. 1811-1813 r.

(http://www.metmuseum.org, public domain)
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sk ada y ich sprz ty, lecz w ród tego ubóstwa fili an-
ki i imbryczek do herbaty […] Przy domku ogródek 
z rozmaitym warzywem, i pi  lub sze  kur, ka da 
z 10 lub 15 kurcz tami20. Dowiedzia  si , e niewol-
nicy mog  hodowany drób sprzedawa  na rynku, 
natomiast w a ciciel plantacji na tydzie  ka demu 
niewolnikowi daje dwa garce kukurydzy, dla dzieci 
po garcu i 30 ledzi na miesi c. Niewolnicy tak e do-
staj  krótk  kurtk  i d ugie spodnie. Zapisa , e oprócz 
kobiet i dzieci genera  ma oko o 500 Murzynów. Pra-
cuj  oni przez ca y tydzie , st d te  porównuj c sy-
tuacj  i prac  niewolników z ch opami pa szczy nia-
nymi w kraju ojczystym stwierdza, i  sytuacja ch opa 
polskiego jest lepsza. Dodawa  przy tym, e niewolnicy 
chocia  pracuj c w ci gu ca ego tygodnia w niedziel  
potra   si  weseli  i bawi , a ponadto mówi  dobr  
angielszczyzn . T umaczy to, tym e panowie ameryka -
scy wi cej obcuj , wi cej rozmawiaj  ze swoimi niewolni-
kami21 ni  w a ciciele plantacji pochodz cy z Francji.

Niemcewicz zapisa  te  w swoich notatkach, e po-
d ug praw Wirginii dzieci id  zawsze za kondycj  matki, 
córka lub syn Mulatki sp odzone z bia ym s  niewolni-
kami22. Podaje te  us yszan  informacj , i  obecny pre-
zydent kraju Jefferson ma w domu swoim kilku takich 
bia ych niewolników23. Niemcewicz nie zgadza  si  
ze zdaniem krewnego Waszyngtona, który cho  
dostrzega  potrzeb  likwidacji tego stanu rze-
czy, nie bardzo widzia  realn  mo liwo  zmiany. Sam 
Niemcewicz doszed  do wniosku, e niewolnictwo jest 
wynikiem wielko ci kraju, du ych plantacji oraz braku 

r k do pracy i doda  nadto plantacje tabaki, ry u, ba-
we ny, indygo, wymagaj  wi cej r k, ci szej pracy ni  zwy-
czajne rolnictwo […]. Sprowadzani przez lat tyle [czarni 
ludzie] mno  si  i uwieczniaj  swoj  n dz  i wstyd panów 
swoich24.

Niemcewicz polemizowa  ze zdaniem wielu mu wspó -
czesnych Amerykanów (co odnotowywa a i prasa euro-
pejska), i  Waszyngton jest cz owiekiem ma omów-
nym. Pisa  natomiast nie unika rozmów, zw aszcza 
kiedy interesuj ca zdarzy si  materia25. Panowie bowiem 
prowadzili rozmowy o wydarzeniach, które ich obu 
interesowa y, przede wszystkim sprawach francu-
skich. Genera  Waszyngton nie najlepsze mia  zdanie 
o Francji i ludno ci tam zamieszka ej, które wyrobi  
sobie na podstawie prasy angielskiej i ameryka skiej, 
rozmów z bliskim mu adiutantem z okresu wojny 
o niepodleg o  hrabi  La Fayettem i listami od nie-
go, które otrzymywa  przed jego powrotem do kraju, 
jak i powszechnej opinii w krajach anglosaskich 
o tym katolickim kraju. Niemcewicz odnotowa  zdanie 
genera a, i  Francja jest w obyczajach zepsut , w granicach 
rozci g , w ludno ci liczn , w charakterze narodowym 
niespokojn  i w niczym nieznaj c  miary26.

Niemcewicz zapisa  opini  Waszyngtona o wydarze-
niach rewolucji francuskiej Nikt wi kszej nie uczu  ra-
do ci jak ja kiedym si  dowiedzia  o rewolucji francuskiej27. 
Amerykanin mia  bowiem nadziej , e Francuzi utworz  
sobie co  podobnego, a nawet co  lepszego jak konstytucja 
angielska, prawid a i czyny pierwszego zgromadzenia na-
rodowego godzi y do tego, ale wkrótce b dy króla, a raczej 

20  Ibidem, s. 76. 
21  Ibidem, s. 77.
22  Ibidem.
23  Ibidem.
24  Ibidem, s. 84.
25  Ibidem, s. 78.
26  Ibidem.
27  Ibidem.
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otaczaj cych go osób, lepota szlachty, nieroztropny pogra-
nicznych spisek, otworzy y dumnym i zapalczywym demago-
gom pole do krwawych zapasów i z sob  i z wiatem ca ym28.

Waszyngtona przera a y wypadki francuskie, szcze-
gólnie okresu w adzy jakobinów. Wiedzia  o nich za-
równo z listów dyplomatów ameryka skich wysy a-
nych do tego kraju, jak i relacji emigrantów francu-
skich, którzy schronili si  w Stanach Zjednoczonych. 
Przera a y go wojny prowadzone przez przywódców 
francuskich mi dzy sob , podczas gdy naród ca y wy-
lewa  krew, cierpia  za zdania i zawzi to ci kilku spie-
raj cych si  z sob  hersztów29. Niepokojem napawa y 
te  wojny zewn trzne z Austri , Angli  i Prusami: 
tymczasem wojska francuskie zwyci a y, bo entuzjazm 
nad zimn  oboj tno ci  zawsze bra  b dzie gór , bo nowa 
i niespodziewana taktyka pomiesza i stopi dawny meto-
dyzm. Sz y podbicia za odbiciami30. Waszyngton obawia  
si  przy tym, podobnie jak i spora grupa polityków 
ameryka skich, i  mo e w najbli szym czasie doj  
do kon  iktu zbrojnego Francji ze Stanami Zjednoczo-
nymi, w wyniku afery dyplomatycznej XYZ. Okre li  
to s owami: wzgl dem nas co za duma i chciwo  pieni -
dzy!31

Genera  denerwowa  si , gdy mówi  o stosunkach 
ameryka sko-francuskich roku 1798. Szczególnie do-
tkliwe by y krzywdy jakie dozna  handel ameryka ski 
w wyniku kon  skaty neutralnych statków ameryka -
skich przez  ot  francusk . Podawa , i   straty kupców 
ameryka skich liczone s  na 50 milionów piastrów. Do-
dawa , e jest to obelg  zadan  niepodleg o ci i dostoje stwu 
narodowemu w odrzuceniu pos ów naszych, czy na my l zwrócimy 
na wymaganie od nas 30 milionów, na ucisk, zburzenia, znisz-

czenia wolnych narodów, co mówi ! same nawet wolno ci przez 
ten rz d militarny, wsz dzie uznamy potrzeb  uzbrajania si  
z pot g  i gorliwo ci  wyrównuj c  niebezpiecze stwu, którymi 
zagro eni jeste my; nie wybawia nas d u sze cierpienie i uleganie32.

W obawie przed ewentualnym zbrojnym atakiem 
Francji na odleg e od Europy Stany Zjednoczone kongres 
ameryka ski zamierza  powo a   m czyzn do s u by 
w nowej armii i na jej czele postawi  genera a Waszyng-
tona. Organizacj  si  ameryka skich mia  zaj  si  
ex adiutant Waszyngtona, by y sekretarz skarbu 
w jego pierwszej administracji Aleksander Hamilton. 
Do wojny jednak nie dosz o, chocia  w kraju by y silne 
nastroje antyfrancuskie.

Dzi ki pracy Niemcewicza polski czytelnik móg  
pozna  posta  polityka ameryka skiego – Jerzego 
Waszyngtona – dobrego administratora zarówno pa -
stwa, jak i w asnej posiad o ci, plantatora pe nego ini-
cjatyw spo ecznych i gospodarczych, ch tnie spotyka-
j cego si  z podró nikami, którym w rozmowach prze-
kazywa  swój pogl d na nowe pa stwo ameryka skie 
i jego potrzeby oraz rozwój. Wizyty krajowych i zagra-
nicznych go ci w Mount Vernon to zarówno propa-
ganda warto ci ameryka skich, ale i wytwarzanie mitu 
ameryka skiego, tak potrzebnego dla przyci gania emi-
grantów gotowych tu pozosta  i zagospodarowywa  
ziemie kontynentu, poznawa  przyrod  i wykorzysta  
j  dla swoich celów. Niemcewicz pisz c biogra   tego 
wielkiego cz owieka, którego dzia ania zbrojne dopro-
wadzi y do powstania niepodleg ego pa stwa, prezy-
denta pa stwa przez dwie kadencje, przekazywa  czy-
telnikom zarówno swój podziw dla niego, ale i nadzie-
j , i  by  mo e podobny los kiedy  spotka i Polaków.

28  Ibidem, s. 78-79. 
29  Ibidem, s. 79. 
30  Ibidem.
31  Ibidem, s. 78-79.
32  Ibidem, s. 89.
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My l  moj  by o na pami tk  dziesi cioletniego poby-
tu mego w Ameryce nazwa  t  zagrod  Ameryk  lub Wa-
szyngtonem1 – zanotowa  w dniu 7 listopada 1823 roku 
w dzienniku Julian Ursyn Niemcewicz. Nasz rodak 
przebywa  w Stanach Zjednoczonych w latach 1797
-1807, w tym czasie o eni  si  z Amerykank , Susan 
Livingston Kean, przyj  obywatelstwo tego kraju 
i osobi cie pozna  najwy szych dostojników pa -
stwowych, z Jerzym Waszyngtonem na czele2. Gdy 
po latach, jako starszy cz owiek, zakupi  pod Warsza-
w  sw  pierwsz  w yciu posiad o , chcia  jej nada  
nazw  swej drugiej ojczyzny, b d cej synonimem 
„wolnego kraju” lub upami tni  cz owieka, którego 
stawia  za wzór cnót obywatelskich i republika -
skich. Ostatecznie, za przestrog  przyjació , odst pi  
od tych zamiarów i nazwa  posiad o  Ursynowem3.

Dzi  o pierwotnych planach ówczesnego w a-
ciciela, zmierzaj cych do utworzenia pod Warsza-

w  namiastki Ameryki, przypomina rosn cy przed 
obecnym pa acem ursynowskim orzech czarny 
(juglans nigra), gatunek drzewa naturalnie wyst pu-
j cy w Stanach Zjednoczonych. Ten okaza y po-
mnik przyrody, zwany „Drzewem Niemcewicza”, 

Piotr Sypczuk
Instytut Sztuki PAN

„Waszyngton w Puławach”
Pamiątki po pierwszym prezydencie Stanów Zjednoczonych w Domu Gotyckim

niew tpliwie przed laty sprowadzi  zza oceanu 
i posadzi  w ojczystej ziemi nasz rodak. Z cza-
sem na popularno ci zyska a wersja jakoby Niem-
cewiczowi sadzonk  podarowa  sam Waszyngton. 
I cho  jest to oczywi cie tylko legenda, to dobit-
nie wiadczy jak w wiadomo ci lokalnej spo ecz-
no ci te dwie postaci s  ze sob  silnie zwi zane.

Do pierwszego spotkania Niemcewicza z Wa-
szyngtonem dosz o 21 maja 1798 roku w domu pa -
stwa Peters w George Town. Wówczas to para prezy-
dencka zaprosi a Polaka do swej posiad o ci w Mount 
Vernon, gdzie przebywa  przez kilkana cie dni. Wra-
enia z pobytu w rezydencji zawar  w skrupulatnie 

prowadzonym dzienniku4, a nast pnie obszerne jego 
fragmenty opublikowa  w biogra  i Waszyngtona5. 
W obu dzie ach znalaz y si  szczegó owe opisy bia-
ego pa acu z ma  na wierzchu kopu 6, dziedzi cem 

w formie gazonu i otaczaj cym parkiem krajobrazo-
wym. Zgodnie ze swoim zwyczajem, oprócz notatek, 
Niemcewicz sporz dza  tak e rozmaite szkice, w tym 
prawdopodobnie pa acu Waszyngtona, który po la-
tach pos u y  do wykonania gra  ki w zak adzie lito-
gra  cznym Aleksandra Chodkiewicza, dzia aj cym 

1  J. Ursyn Niemcewicz, Dziennik czynno ci moich w Ursinowie 1822-1831, red. I. Rusinowa, [”Kolekcja Niemcewiczowska, t. 2], Warszawa 
2010, s. 24.
2  L. Królikowski, Julian Ursyn Niemcewicz - przyczynki do biogra  i, „Ad Rem. Kwartalnik Akademicki” 1-4, 2014, s. 25.
3  Ibidem, s. 24.
4  J. Ursyn Niemcewicz, Podró e po Ameryce 1797-1807, wst p i obja n. A. Wellman-Zalewska, red. E. Kipa, Wroc aw 1959, s. 142-158.
5  Idem, Krótka wiadomo  o yciu i sprawach genera a Washingotn [w:] Pisma rozmaite wspó czesnych wierszem i proz , t. II, Juliana Niemcewicza pism 
ró nych wierszem i proz , t. I, edycja Tadeusz Mostowski, Warszawa 1803, 281-315.
6  Ibidem, s. 285.
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w Warszawie przy ulicy Miodowej w latach 1818
-18277.

Niemcewicz przebywa  w Mount Vernon od 2 
do 14 czerwca 1798 roku. Prawie dwutygodniowy 
pobyt w posiad o ci Waszyngtonów by  dla nasze-
go rodaka prawdziwym ukojeniem po dramatycz-
nych wydarzeniach w ojczystym kraju. Jednak nawet 
tam, ani na chwil , nie zapomina  o Polsce. Malow-
nicze usytuowanie posiad o ci na skraju wynios ego 

zbocza skarpy i rozleg y widok na rzek  Potomak, 
nasuwa y jednoznaczne skojarzenia z rodzinnym 
krajobrazem. Niemcewicz zapisa  w biogra  i: z tej 
strony po o enie Mount Vernon przypomina bardzo Pu a-
wy; brzegi, bieg rzeki, wynios o  na którym dom stoi, mnó-
stwo drzew, wszystko s owem (cho  tu prócz domu ogrom-
niejsze i rozci glejsze) powi ksza o to s odkie omamienie8.

To w a nie w parku w Pu awach w 1798 roku 
ksi na Izabela Czartoryska rozpocz a budow  

J. Ursyn Niemcewicz, Mont[!]-Vernon mieszkanie Washingtona, 1818-1827

(Muzeum Narodowe w Warszawie)

 7  P. Sypczuk, Rola Juliana Ursyna Niemcewicza w upowszechnianiu kultu Jerzego Waszyngtona w Domu Gotyckim w Pu awach, [w:] J. Ursyn Niem-
cewicz, Krótka wiadomo  o yciu i sprawach genera a Washingtona, red. I. Rusinowa, P. Sypczuk, [„Kolekcja Niemcewiczowska, t. 6], Warszawa 
2014, s. 102. 
 8   J. Ursyn Niemcewicz, Krótka wiadomo ..., op. cit., s. 288; idem, Podró e…, op. cit., s. 146.
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wi tyni Sybilli9. Ten pawilon ogrodowy powsta  
z my l  o utworzeniu pierwszego polskiego mu-
zeum, o czym Niemcewicz zreszt  dobrze wiedzia . 
Gdy Marta Waszyngton podarowa a mu  li ank  
Chi sk  z swoi  cyfr  i imionami wszystkich zjednoczo-
nych Ameryki Stanów10, przekaza  ten cenny eksponat 
w a nie do zbiorów pu awskich. Fili anka ozdo-
biona by a monogramem „MW”, uj tym w wieniec, 
na tle z otego dysku, poni ej znalaz a si  aci ska sen-
tencja: Decus et tutamen ab illo. Na brzegach umiesz-
czono nazwy pi tnastu Stanów wpisane w obr cze, 
tworz ce silny i nierozerwalny a cuch, natomiast 
na kraw dzi przedstawienie w a po ykaj cego w a-
sny ogon, symbolizuj cego wieczno 11. Wkrótce 
wi tyni  Sybilli przeznaczono wy cznie na pa-

mi tki narodowe, w zwi zku z czym przywiezion  
przez Niemcewicza  li ank  i inne pami tki osta-
tecznie z o ono w Domu Gotyckim, po wi conym 
pami ci s awnych m ów i niewiast z ca ego wiata.

Wystawa w Domu Gotyckim sk ada a si  z sze ciu 
cz ci, odpowiadaj cych kolejnym pomieszczeniom 
muzealnym. Na parterze znajdowa y si  „Przedpokój 
dolny” i „Pokój dolny” (zwany „Pod Herbami”), na-
st pnie „Schody” prowadz ce na pi tro, na którym 
zlokalizowane by y „Przedpokój na górze”, „Po-
kój zielony” i „Gabinet na górze”. Najwi ksz  sal  
ekspozycyjn  by  „Pokój zielony”, gdzie stworzono 
galeri  malarstwa, ze s ynnym dzie em Leonarda da 
Vinci „Dama z gronostajem”, portretami Czartory-
skich i ró nych królów, ksi t, wodzów, uczonych, 
poetów czy artystów. Tu znalaz o si  te  najwi cej 

eksponatów, g ównie cennych egzemplarzy r kopi-
sów, ksi ek, listów postaci historycznych, niewiel-
kich przedmiotów zabytkowych i pami tek po s aw-
nych ludziach. Przedmioty wykonane z drogocen-
nych materia ów, o znacznym walorze artystycznym, 
a nade wszystko warto ci sentymentalnej, przechowy-
wane by y w kilku specjalnych szafach muzealnych. 
Tego typu pami tki i zabytki by y materia em najbar-
dziej charakterystycznym dla zbiorów pu awskich12. 

W Sza  e III, w ród wielu kubków, ku  i, pucha-
rów, tabakierek, zegarków, grzebieni czy pukli w o-
sów, znalaz a si  wspomniana Fili anka, dana przez 
stany zjednoczone Ameryki WASHINGTONOWI, 
a po mierci jego tu przywieziona przez Niemcewicza13. 
Kolejnym eksponatem o  arowanym przez naszego 
poet  i zdeponowanym w tej e sza  e by a Machina 
wymy lona przez FRANKLINA do pisania, kiedy utraci  
wzrok14. W posiadanie obu przedmiotów Niemce-
wicz wszed  niew tpliwie podczas pierwszej podró-
y po Ameryce, po latach wspomnia  o nich w swych 

pami tnikach, precyzyjnie wskazuj c na okoliczno ci 
ich pozyskania. Wbrew temu co zapisano w katalogu, 
nie ulega w tpliwo ci, e przywieziona przez Niemce-
wicza porcelanowa  li anka nie nale a a do samego 
prezydenta, lecz jego ma onki, Marty Waszyngton. 
Podobne przek amanie dotyczy wzmiankowanej ma-
szyny, któr  nasz rodak w rzeczywisto ci otrzyma  
od Georgea Logana, wnuka Jamesa Logana, sekreta-
rza Williama Penna. wiadczy o tym wzmianka w pa-
mi tnikach poety: Logan; ten krewny za o yciela Filadel  i, 
Wilhelma Penn. Da  mi […] narz dzie wymy lone przez niego  

 9  Z. ygulski jun., Dzieje zbiorów pu awskich. wi tynia Sybilli i Dom Gotycki, Kraków 2009, s. 35.
10  J. Ursyn Niemcewicz, Krótka wiadomo …, op. cit., s. 305. Por. idem, Podró e…, op. cit., s. 153 
11 P. Sypczuk, op. cit., s. 102-103.
12  Z. ygulski jun., Dzieje zbiorów…, op. cit., s. 199.
13  I. Czartoryska, Poczet pami tek zachowanych w Domu Gotyckim w Pu awach, Warszawa 1828, s. 46.
14  Ibidem, s. 49. Por. ygulski jun., Dzieje zbiorów…, op. cit., s. 294.
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do pisania w nocy. Wszystko to z o y em pó niej do Sybilli pu-
awskiej, niemniej jak  li ank  od genera owej Washington15.

Mo na przypuszcza , e Czartoryska powi za-
a  li ank  z Waszyngtonem i maszyn  do pisania 

z Franklinem nie przez pomy k , lecz by o to inten-
cjonalne dzia anie maj ce na celu przypisanie ekspo-
natów wybitnym bohaterom, a tym samym dowar-
to ciowanie i wzmocnienie wymowy symbolicznej 
przedmiotów. Zabieg ten by  szczególnie istotny 
dla ksi nej w przypadku Waszyngtona, który zaj  

najwa niejsze miejsce w ród wspó czesnych wielkich 
m ów wiata reprezentowanych na wystawie Domu 
Gotyckiego. Przekazany przez Niemcewicza eksponat 
i opublikowana przez niego biogra  a pierwszego pre-
zydenta Stanów Zjednoczonych, stanowi y dla Czar-
toryskiej inspiracj  do napisania dwóch esejów: Fili-
anka Washingtona i Opisanie Washingtona, wchodz cych 

w sk ad pozostaj cego w r kopisie katalogu wystawy16.
W tym samym pomieszczeniu co  li anka „Wa-

szyngtona”, w sza  e VII, znajdowa y si  autografy, 

Portret Jerzego Waszyngtona podarowany przez Juliana Ursyna Niemcewicza w 1802 r. 

oraz fragmentem szaty Waszyngtona z czarnego aksamitu i jego własnoręczny napis „Mount Vernon” 

naklejone na list Elizy Parke Custis do ks. Izabeli Czartoryskiej z 1828 r.

(Muzeum Narodowe w Krakowie)

15  J. Ursyn Niemcewicz, Pami tniki czasów moich, t. II, oprac. J. Dihm, Warszawa 1957, s. 224.
16  P. Sypczuk, op. cit., s. 106-108.
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portrety, redniowieczne r kopisy iluminowane, inku-
nabu y, starodruki, drobne pami tki i zabytki. Zbiór 
epistologra  czny zgromadzono w kilku ksi gach u o-
onych tematycznie, obok autografów cesarzy, kró-

lów, ksi t, s awnych uczonych i artystów z ró nych 
krajów, osobn  kategori  stanowi y „Listy Washing-
tona, i innych”17. Wi kszo  portretów i autografów 
ameryka skich bohaterów o  arowa  Niemcewicz, 
w ksi dze „L” znalaz y si  m.in. portret Waszyngto-
na, jego listy do La Fayette’a z 1778 roku i genera a 
Tadeusza Ko ciuszki z 1797 roku oraz „Kartka r k  
WASHINGTONA pisana”18. Warto odnotowa  te  
list Thomasa Law z 1799 roku, zawieraj cy szczegó o-
w  relacj  z ostatnich chwil ycia, mierci i uroczysto-
ci pogrzebowych ku czci Waszyngtona. Niemcewicz 

przet umaczy  list swego przyjaciela na j zyk polski 
i opublikowa  w biogra  i ameryka skiego prezyden-
ta19, nast pnie przekaza  orygina  autografu, wraz z t u-
maczeniem, do zbiorów pu awskich. Zwraca uwag  
brak listu Waszyngtona do Niemcewicza z 1798 roku, 
który zapewne by  dla poety cenn  pami tk , dla-
tego z o y  go w rodzinnej rezydencji w Skokach20.

Oprócz wspomnianego portretu Waszyngtona o  a-
rowanego przez Niemcewicza, w muzeum znajdowa-
y si  te  inne wizerunki ameryka skiego prezydenta. 

W „Gabinet na górze”, w sza  e przy oknie, w opra-
wionej w maho  ksi ce z miniaturami umieszczono 
ryciny Waszyngtona „w m odym wieku” i Franklina21. 
Natomiast w „Pokoju Zielonym”, w sza  e II z por-
tretami Czartoryskich, na drzwiach wyeksponowano 

ryciny Waszyngtona i Ko ciuszki22. Zestawienie bo-
haterów z dwóch cz ci wiata, sugestywnie podkre-
la o ameryka sko-polsk  wspólnot  w walce o wol-

no . Ko ciuszko w wojnie o niepodleg o  Stanów 
Zjednoczonych zyska  s aw  jako „ucze  i towarzysz 
Waszyngtona”, ciesz c si  uznaniem przysz ego pre-
zydenta. W kszta towaniu legendy obu przywódców 
w ród rodaków istotn  rol  odegra  Niemcewicz, któ-
ry opisa  moment ich spotkania: Któ  jeste , m odzie cze, 
zapyta  Washington, jaka twoja ojczyzna, jakie zamiary? – Je-
stem Polakiem, odpowiedzia  Ko ciuszko, zrodzony do wolno-
ci, straci em j  w kraju moim – u was chc  jej szuka , z wami 

walczy  za ni . Pozdrawiam ci , szlachetny wygna cze, rzek  
Washington, godzien jeste  walczy  za spraw  tak wi t ; tu wy-
ci gn  mu r k . ci nienie d oni tych obro ców wolno ci dwóch 
wiatów trwa ej a  do mierci przyja ni sta o si  has em23.

Przekazane przez Niemcewicza eksponaty stwo-
rzy y zal ek zbiorów, które w kolejnych latach by y 
z jego pomoc  konsekwentnie wzbogacane. Poeta wy-
korzystuj c swoje rozleg e kontakty w Stanach Zjed-
noczonych, rozs awi  pu awskie muzeum kultywuj ce 
pami  o ameryka skim prezydencie. Z jego inicjaty-
wy Eliza Parke Custis, wnuczka Marty Waszyngton, 
w 1828 roku przes a a do Pu aw fragment szaty Wa-
szyngtona z czarnego aksamitu i napisane przez nie-
go w asnor cznie s owa „Mount Vernon”24. Auten-
tyczno  nades anych pami tek potwierdza  list, który 
ksi na Czartoryska przet umaczy a na j zyk polski: 
Ten kawa ek aksamitu jest z sukni Washingtona. Wyrazy 
«Mount Vernon», nazwisko ulubionego mu mieszkania, i gdzie 

17  I. Czartoryska, Poczet pami tek…, op. cit., s. 87.
18  Ibidem.
19  J. Ursyn Niemcewicz, Krótka wiadomo …, op. cit., s. 318-523. Por. idem, Pami tniki czasów moich…, op. cit., s. 232.
20  A. Kraushar, Pami tki po Julianie Ursyn-Niemcewiczu, „Tygodnik Ilustrowany” 18, 1904, s. 347. Por. P. Sypczuk, op. cit., s. 103-104.
21  I. Czartoryska, Poczet pami tek…, op. cit., s. 114.
22  Ibidem, s. 45.
23  P. Sypczuk, op. cit., s. 111-112.
24  I. Czartoryska, Poczet pami tek…, op. cit., s. 128.
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jego szanowne zw oki spoczywaj , napisane by y jego w asn  
r k , w li cie do mnie. Dowiedziawszy si  od mojego przyjaciela 
o wysokiem uwielbieniu, którem ksi na Czartoryska przej ta 
jest dla ojca ludu ameryka skiego, nios  jej w darze te pami t-
ki po cz owieku, który by  pierwszym w wojnie, pierwszym 
w pokoju, pierwszym w sercach spó ziomków. Niech one b d  
i pomnikiem Washingtona, i dowodem mojego uradowania si  
tak sprawiedliw  czci  dla Niego w owym zacnym narodzie 
polskim, którego synowie walczyli za wolno  mojej ojczyzny25.

S owa pe ne szacunku i uznania dla Waszyngtona, 
stanowi  niemal dok adny cytat z przemówienia pre-
zydenta Johna Adamsa z 1799 roku, które wyg osi  
w Kongresie egnaj c: m a najpierwszego w wojnie, naj-
pierwszego w pokoju; najpierwszego w sercach wspó ziomków 
swoich26. Uroczysto ci a obne ku czci bohatera na-
rodowego zorganizowano we wszystkich znaczniej-
szych miastach Stanów Zjednoczonych, Niemcewicz 
uczestniczy  w obchodach w Nowym Jorku27. Kon-
gres zamierza  przenie  zw oki pierwszego prezy-
denta do stolicy, Washington, District of  Columbia, 
gdzie planowano wystawi  mu okaza y grobowiec 
publiczny28. Ostatecznie doczesne szcz tki ojca na-
rodu ameryka skiego spocz y w Mount Vernon, 
sk d pochodzi „Ga zka cedru z grobu Washingto-
na”29, z o ona w Domu Gotyckim wraz z wierszem 
przet umaczony na j zyk polski: Patrz, jak te bujne ce-
dry pod nieba si  wznosz  | Naród to je tak zami wy-
karmi  wdzi cznemi | I karmi  nieprzestanie, z bole ci , 
z rozkosz , | Póki cnota i czu o  i wolno  na ziemi30.

Cedry okalaj ce grób nasuwaj  skojarzenia z pra-

starymi, d ugowiecznymi drzewami biblijnymi, po-
t guj c rang  sakraln  miejsca pochówku ameryka -
skiego bohatera. Zbli ony charakter ma wspomniany 
fragment szaty, czy o  arowany przez Konstantego 
Czartoryskiego „Guzik od sukni Washingtona”31. 
Szczególnie przedmioty nale ce do zmar ego, ma-
j ce bezpo redni kontakt z jego cia em, zyska y sta-
tus relikwii, staj c si  obiektem kultu wr cz religijne-
go. Podobnie by o w przypadku omawianego zbio-
ru epistologra  cznego, w którym znalaz y si  listy 
pisane w asnor cznie przez wielkiego m a stanu 
lub opis jego mierci i uroczysto ci pogrzebowych.

W zbiorach pu awskich pami  o pierwszym pre-
zydencie Stanów Zjednoczonych przywo ywa o za-
ledwie kilkana cie drobnych pami tek, mimo to 
niew tpliwie zaj  on najwa niejsze miejsce w ród 
wspó czesnych, wielkich bohaterów wiata repre-
zentowanych na wystawie Domu Gotyckiego. Warto 
podkre li , e wprowadzenie do programu muzeal-
nego postaci Waszyngtona, czy szerzej w tków ame-
ryka skich, by o zas ug  Niemcewicza. Wcze niej 
w Pu awach dominowa y zabytki europejskie (obok 
rodzimych, g ównie francuskie, w oskie, angielskie 
i niemieckie), dopiero z czasem wystaw  wzbogacono 
o pami tki Egiptu, Azii, Ameryki32. To dzi ki Niemce-
wiczowi Dom Gotycki sta  si  wa nym miejscem kul-
tu Waszyngtona, b d cego wzorem cnót obywatel-
skich, a nade wszystko bohaterem walki o Wolno .

25  Ibidem.
26  J. Ursyn Niemcewicz, Krótka wiadomo …, op. cit., s. 324.
27  Idem, Pami tniki czasów moich…, op. cit., s. 232.
28  Idem, Krótka wiadomo …, op. cit., s. 325.
29  I. Czartoryska, Poczet pami tek…, op. cit., s. 128.
30  Ibidem.
31  Ibidem, s. 127.
32  Ibidem, s. 2.
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Historia placówki

Pierwsze inicjatywy na rzecz specjalnego uczczenia 
Kazimierza Pu askiego i - poprzez jego osob  - zwi z-
ków polsko-ameryka skich w pa acu w Warce (czy te , 
mówi c ci lej, w podwareckich Winiarach)1 zrodzi y 
si  jeszcze przed II wojn  wiatow  w gronie przyjació  
ostatniego w a ciciela pa acu, Wac awa hrabiego D mb-
skiego. S ynny konfederat barski i weteran walk o nie-
podleg o  Stanów Zjednoczonych2 by  synem Józefa 
Pu askiego, wieloletniego w a ciciela dóbr winiarskich, 
a od 1733 roku starosty wareckiego, uczestnika i mar-
sza ka konfederacji barskiej3.

Jeszcze 29 czerwca 1939 roku w Winiarach odby-
a si  uroczysto  pobrania ziemi celem wys ania 

jej do Savannah i Chicago na zaproszenie tamtejszej 
spo eczno ci polonijnej4. Wybuch wojny jednak po-
krzy owa  te plany i na czas zawieruchy wojennej 
srebrna urna z ziemi  przeczeka a skrz tnie ukryta 
w klasztorze oo. kapucynów w Krakowie - obecnie 
znajduje si  ona w sali po wi conej ameryka skim lo-
som patrona placówki. Idei tej ostatecznie sta o si  
zado  w 1976 roku, kiedy urn  z pobran  w obec-
no ci ambasadora Stanów Zjednoczonych wareck  

Tadeusz Mroziuk
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Łukasz Traczyk*

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

Krótka wiadomość o Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce**

ziemi  z o ono w Fort Pulaski w Savannah.
Po wojnie w znacjonalizowanym ju  pa acu dzia a o 

pierwsze w Warce gimnazjum samorz dowe z interna-
tem, a pó niej tak e liceum. W marcu 1947 roku odby a 
si  w pa acu uroczysta akademia z okazji 200. rocznicy 
urodzin Kazimierza Pu askiego z udzia em przedstawi-
cieli Polonii i zast pcy ambasadora Stanów Zjednoczo-
nych w Polsce Geralda Keitha. Od 1951 roku istnia o 
w pa acu tak e Muzeum Regionalne Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Inicjatorami 
jego utworzenia byli Wiktor Krawczyk i Aleksander Ga-
jewski, badacze dziejów regionu wareckiego. Muzeum 
ju  wtedy prowadzi o dzia alno  popularyzatorsk , 
go ci o w nim wiele osobisto ci ze Stanów Zjednoczo-
nych. W 1959 roku w przypa acowym parku z inicjatywy 
spo eczno ci lokalnej ods oni to obelisk upami tniaj -
cy Kazimierza Pu askiego. Dzia ania PTTK przyczyni-
y si  tym samym do odrodzenia mi dzywojennych idei 

utworzenia samodzielnej placówki muzealnej obejmuj -
cej ca e za o enie pa acowo-parkowe5.

W 1961 roku Rada Ministrów podj a decyzj  o powo-
aniu muzeum, które po generalnych remontach otwo-

rzy o swoje podwoje dla zwiedzaj cych w styczniu 1967 roku6. 

* Opracowanie redakcyjne artyku u.
**  Autorzy sk adaj  podzi kowania p. Iwonie Stefaniak, Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pu askiego w Warce, za udost pnienie ma-
teria u ilustracyjnego, a tak e p. Karolowi Kucharskiemu za oprowadzenie po muzeum.
1   Winiary od 1945 roku s  dzielnic  Warki; zob. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce [dalej: KZSP], t. X, Województwo warszawskie, z. 5, Powiat 
grójecki, red. I. Galicka, H. Sygiety ska, Warszawa 1971, s. 79.
2   W. Szczygielski, Pu aski Kazimierz, [w:] Polski S ownik Biogra  czny [dalej: PSB], t. 29, z. 3, Wroc aw 1986, s. 386-395.
3  Idem, Pu aski Józef, PSB, op. cit., s. 380-386.
4  I. Stefaniak, Przewodnik po Muzeum im. Kazimierza Pu askiego w Warce, Warka 2004, s. 5. 
5  Ibidem, s. 4-5. 
6  Ibidem.
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W 1979 roku za , w 200. rocznic  mierci Pu askiego, 
ods oni to pomnik wspólnego polsko-ameryka skiego 
bohatera d uta warszawskiego rze biarza Kazimierza 
Danilewicza. W tym roku placówka obchodzi 50-lecie 
swojego istnienia7.

Siedziba

Pierwszy pa ac w tym miejscu istnia  od co najmniej 
pocz tku XVII wieku. W 1689 roku Stanis aw Anto-
ni Szczuka, ówczesny podkanclerzy litewski, bliski do-
radca Jana III Sobieskiego, zast pi  go kolejnym, wy-
budowanym wed ug projektu Augustyna Wincentego 
Locciego (ok. 1640-1732)8. Swój okres najwi kszego 
rozkwitu pa ac prze ywa  od 1738 roku, kiedy wszed  

w posiadanie Józefa Pu askiego jako cz  posagu jego 
ony Marianny Zieli skiej, córki Andrzeja (podczaszego 
om y skiego)9. Po mierci Józefa Pu askiego w 1769 

roku maj tki w Warce i Winiarach podupad y. W 2. po-
owie XVIII wieku pa ac w swoich progach go ci  wiele 

znamienitych osób (m.in. Tadeusza Ko ciuszk , Juliana 
Ursyna Niemcewicza, króla Stanis awa Augusta). 
Z okresu gdy Pu ascy byli w a cicielami maj tku pocho-
dzi te  przypa acowy park (obecnie przekszta cony). 

W XIX wieku maj tek nale a  kolejno do rodzin: 
Walewskich, Brochowskich, Zaborowskich, Jorda-
nów, Kurtzów, Prozorów, Czetwerty skich, Szczu-
ków10. W 1921 roku maj tek zakupi  wspominany ju  
Wac aw hr. D mbski, ziemianin, browarnik, wojskowy, 

 Mały salon – amerykańskie losy Kazimierza Pułaskiego (fot. I. Dziedziczki)

7  Ibidem, s. 23.
8  KZSP, op. cit., s. 79.
9  Ibidem.
10  I. Stefaniak, op. cit., s. 3
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mecenas sztuki i nauki. Do 1939 roku wedle wiadec-
twa przedstawiciela rodziny D mbskich go ci o u niego 
wiele znamienitych osobisto ci wiata polityki, nauki 
i sztuki jak: marsza ek Józef  Pi sudski, Ignacy Jan Pa-
derewski, gen. Lucjan eligowski, gen. Boles aw Wie-
niawa-D ugoszowski, gen. Stefan Grot-Rowecki11.

Dzisiejszy budynek w swoim g ównym zr bie po-
chodzi z 1. po owy XIX wieku. Z o ony jest z parte-
rowej cz ci rodkowej z u ytkowym poddaszem oraz 
pawilonów bocznych nadbudowanych pi trem. Od po-
udnia do dworu przylega taras widokowy. Uk ad prze-

strzenny wewn trz pa acu jest dwutraktowy12. Po rewi-
talizacji, na parterze znajduje si  sze  izb zaadaptowa-
nych na funkcje muzealne i kolejne cztery na pi trze. 
Tylko cz  zbiorów jest udost pniona: s  to jednak 
eksponaty starannie dobrane pod k tem najwy szej 
warto ci i reprezentatywno ci. Muzeum posiada ponad-
to ksi gozbiór licz cy kilka tysi cy woluminów, na który 
sk adaj  si  pozycje po wi cone przede wszystkim hi-
storii Polski, Stanów Zjednoczonych, Polonii zagranicz-
nej, historii sztuki i regionu wareckiego. W ród nich s  
liczne starodruki o tematyce gospodarczej, obyczajowej 
i politycznej. Zgodnie z zapowiedziami przedstawicie-
li muzeum zbiory zostan  w przysz o ci udost pnione 
w internecie wskutek zako czonego ju  procesu digi-
talizacji (2011-2012). W urz dzonej w stylu biederme-
ierowskim bibliotece z czytelni  na pi trze pa acu or-
ganizowane s  spotkania autorskie, dyskusje naukowe, 
koncerty. Muzeum prowadzi dzia alno  wydawnicz  
i popularyzatorsk , wspó pracuje z naukowcami, or-
ganizuje wydarzenia kulturalne13.

Placówka w ostatnich kilku latach przechodzi a 

gruntowne przemiany. Zmieniono i unowocze niono 
koncepcj  muzealnej narracji. W efekcie sta a si  ona 
przyst pniejsza w odbiorze dla zwiedzaj cych. G ów-
n  osi  zwiedzania jest w drówka ladami kolejnych 
bohaterów, kluczowych dla historycznych zwi zków 
polsko-ameryka skich, a w jaki  sposób równocze nie 
zwi zanych z Wark . Oprócz Kazimierza Pu askiego 
s  to: Tadeusz Ko ciuszko i Julian Ursyn Niemcewicz, 
oraz wybiegaj cy poza chronologiczne ramy naszego 
zainteresowania: Helena Modrzejewska oraz Ignacy Jan 
Paderewski. W ka dej sali znajduje si  wyposa enie 
z epoki, w której y  i dzia a  jej patron. Twórcom 
przeto udatnie uda o si  wskrzesi  atmosfer  pol-
skiego dworu doby klasycyzmu i romantyzmu14.

Ekspozycja

Zwiedzanie rozpoczyna si  w najwi kszej z sal, po-
wi conej polskiemu rozdzia owi ycia Kazimierza Pu-
askiego15. Szczególny nacisk po o ono na dzia alno  

Pu askiego w konfederacji barskiej. Mo na tu zobaczy  
najstarszy, imaginacyjny portret Kazimierza Pu askiego 
z prze omu XVIII i XIX stulecia. O zwi zkach Pu a-
skiego z ksi ciem kurlandzkim Karolem przypomina 
jego portret wraz z rodzin  p dzla Jana Nepomucena 
Bi a skiego z 2. po owy XIX wieku. Ma onk  ksi cia 
by a Franciszka Krasi ska, przyjació ka Kazimierza Pu-
askiego, wywodz ca si  z rodziny ci le zwi zanej z kon-

federacj  barsk . Mi dzy innymi w a nie ona nak oni a 
Pu askiego do zako czenia sporu z jednym z dowódców 
konfederackich, Józefem Zaremb 16. Czasy konfederac-
kie przywo uj  obrazy: Józefa Che mo skiego „Ka-
zimierz Pu aski pod Jasn  Gór ” z 1875 roku, Józefa 

11  Ibidem, s. 3-4.
12  Ibidem, s. 7.
13  Ibidem, s. 19.
14  Ibidem, s. 6.
15  Ibidem, s. 8-9.
16  W. Brablecowa, Franciszka z Krasi skich, PSB, t. 7, z. 1, Kraków 1948, s. 78.
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Brandta „Konfederaci barscy” z 1875 roku, Kornela 
Szlegiela „Kazimierz Pu aski w Barze” z 1850 roku oraz 
Juliusza Kossaka „Pu aski pod murami Cz stocho-
wy” z oko o 1887 roku. S  tu te  portrety ówczesnych 
w adców: carycy Katarzyny II oraz Stanis awa Augusta 
z 2. po owy XVIII wieku. W sza  e na ko cu sali znajdu-
je si  kilka sztuk broni bia ej (szable, rapiery i inne) oraz 
pistolety ska kowe z epoki. Na jednej z szabel wygra-
werowano motto Stanis awa Augusta „Naród z królem, 
król z Narodem”. Oznacza to, e niechybnie nale a a 
ona do stronnika królewskiego. W gablocie znajduje si  
równie  aplikacja ze sztandaru konfederatów barskich. 

W sali tej zgromadzono te  dwa komplety mebli 
(w tym jeden z ocony) w stylu Ludwika XVI z XVIII 
wieku, dywany wschodnie z XIX wieku, polskie pasy 
kontuszowe, komody kolbuszowskie, sekreter  „Maria 
Teresa” z XVIII wieku, bia y stó  z XVIII wieku, ba-
rokow  szaf  kredensow  z 1. po owy XVIII wieku za-
wieraj c  porcelan  z tego  okresu. Znajduje si  tu te  
XIX-wieczna skrzynia posagowa z charakterystycznymi 
ludowymi zdobieniami oraz mosi ny zegar z oko o 
1830 roku, zamkni ty w unikatowej szklanej kopule. 

Na cianach wywieszono map  Rzeczypospoli-
tej z 1730 i z 1732 roku oraz map  Podola i Wo ynia 
z ósmej dekady XVIII wieku. Jest to jedynie cz  bo-
gatego zbioru map, rycin i grafik znajduj cych si  
w zbiorach muzeum (kolejnych kilkana cie egzempla-
rzy udost pniono w dalszych salach). 

W jednej z gablot wystawiono kopie dwóch listów 
napisanych przez Kazimierza Pu askiego z Twierdzy Ja-
snogórskiej do wspomnianego ju  Józefa Zaremby w roku 
1770 i 1771. Orygina y tych listów przechowywane s  
w zbiorach muzeum. Zwiedzaj cy mog  te  na jednej z sza-
fek zobaczy  faksymile ksi gi para  alnej z zapisem aktu 

chrztu Kazimierza Pu askiego z 1745 roku. Przez d ugi 
czas data ta by a nieznana: dotar  do niej dopiero W a-
dys aw Rudzi ski przegl daj c akta para  i ko cio a w. 
Krzy a w Warszawie w 1987 roku. Ustalenie Rudzi -
skiego, uzupe nione pó niej przez ks. Stanis awa Maka-
rewicza17, dowiod o, e Pu aski urodzi  si  na obszarze 
tej e para  i, najpewniej w warszawskim pa acu („drew-
nianym dworze”) jego rodu, po o onym na rogu ulic 
Nowy wiat i - nomen omen - Wareckiej. Pu ascy nabyli 
ten pa ac w po owie lat 30. XVIII wieku od Konstancji 
Sanguszkowej. 

Kazimierz Pu aski by  zamieszany w spisek na ycie 
króla w 1771 roku. W zwi zku z tym i wskutek upadku 
konfederacji zosta  oskar ony o zbrodni  obrazy maje-
statu i nied ugo potem skazany przez s d sejmowy. Aby 
unikn  orzeczonej kary, Pu aski salwowa  si  ucieczk  
najpierw na l sk, a nast pnie przez ró ne kraje Euro-
py dotar  do Francji. Tam, chc c walczy  za wolno  
kolonistów brytyjskich w Ameryce, nawi za  kontakt 
z przedstawicielami rodz cego si  pa stwa ameryka -
skiego. Jednocze nie nie przestawa  w wysi kach, aby 
broni  swojego dobrego imienia. Napisa  wi c manifest 
w swojej obronie, sprzeciwiaj cy si  sejmowemu wyro-
kowi z 1773 roku, którego kopi  mo na podziwia  na 
wystawie. Starania Pu askiego spe z y jednak na niczym, 
a wyroku na  wydanego nie uchyli  nawet Sejm Cztero-
letni - uczyni  to dopiero ostatni sejm Rzeczypospolitej 
w 1793 roku. Po nawi zaniu przyjaznych relacji z Ame-
rykanami przebywaj cymi we Francji, Pu aski wyjecha  
wraz z nimi, pozostawiaj c za sob  sprawy Starego 
wiata. Na kontynent ameryka ski dotar  w czerwcu 

1777 roku. O tym rozdziale ycia Pu askiego opowiada 
ekspozycja w sali drugiej18. 

Na wyposa enie tej e sali sk adaj  si  zabytkowe 

17  W. Rudzi ski, Faktyczny rok urodzenia Kazimierza Pu askiego, „Tygodnik Powszechny”, 1987, nr 5, s. 5; S. Makarewicz, Cztery akta uro-
dzenia Kazimierza Pu askiego, „Archiwa, biblioteki i muzea ko cielne” 70, 1998, s. 237-245
18  I. Stefaniak, op. cit., s. 10-11.
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meble z wieków XVIII oraz XIX. W sk adanym biurku 
z laki zdobionym ornamentami i okuciami znajduj  si  
XX-wieczne polskie i ameryka skie medale po wieco-
ne osobie Pu askiego. Na cianach podziwia  mo na 
XIX-wieczny portret Kazimierza Pu askiego, gra  k  
z podobizn  Jerzego Waszyngtona, obraz ucznia Jana 
Matejki - W odzimierza uskiny z 1893 roku przedsta-
wiaj cy bitw  pod Savannah w 1779 roku, a tak e ko-
pi  obrazu Stanis awa Batowskiego „ mier  Pu askiego 
pod Savannah”, uwieczniaj cy moment zranienia boha-
tera i jego upadku z konia, z ok. 1940 roku - jest to au-
torska kopia wykonana na podstawie orygina u z 1933 
roku znajduj cego si  obecnie w Muzeum Polskim 
w Chicago. Oprócz tego pomi dzy obrazami wywieszo-
no trzy miniaturowe portrety, przedstawiaj ce Pu askie-
go (XIX w.), Waszyngtona i Franklina (XVIII w.). Por-
tret Franklina wykonano technik  punktow  ze sztychu 
Justusa Chevilleta wed ug J. Duplesissa, Waszyngtona 
za  wed ug obrazu olejnego Gilberta Stuarta.

Zaprezentowano tu te  liczne wiadectwa upami t-
niania postaci Kazimierza Pu askiego w Stanach Zjed-
noczonych. Na cianie wokó  sekretery wywieszono 
kilka archiwalnych fotogra  i ukazuj cych miejsca 
w Savannah zwi zane z pami ci  po Pu askim, w tym 
statek SS Pu aski (jeden z trzech pierwszych polskich 
transatlantyków), Fort Pulaski w Savannah z lotu ptaka 
oraz pomnik Pu askiego na Monterey Square w Savannah, 
pod którym z o ony jest szkielet ludzki, maj cy, wed ug 
pasjonata historii Edwarda Pi kowskiego, nale e  
do Pu askiego. Wedle tej wersji, cia o bohatera mia o 
by  bowiem wyniesione z okr tu na l d i pochowane 
na terenie plantacji Greenwich, a w 1855 roku przenie-
sione pod ods oni ty wtedy pomnik: bardziej prawdo-
podobne, e cia o spocz o jednak w morzu. 

W rogu sali znajduje si  nabita na drzewiec kopia 
proporca tzw. Legionu Pu askiego, ameryka skiej jed-
nostki wojskowej, cz cej funkcje piechoty i konnicy. 
Pu aski dowodzi  tym w a nie legionem w czasie swej 

 Salon Juliana Ursyna Niemcewicza (fot. I. Dziedziczki)
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s u by w Stanach Zjednoczonych. Uchodzi on zreszt  
za ojca ameryka skiej kawalerii w ogóle: jest to bardzo 
istotny i zarazem najbardziej znany element pami ci 
o nim w tym kraju. Pod proporcem znajduje si  urna 
z ziemi  z pola bitwy pod Savannah b d ca darem tego 
miasta dla wareckiego muzeum z roku 1976. 

Eksponaty wy o one w sekretarzyku dowodz  
utrzymywania zwi zków pomi dzy miastami Savannah 
a Wark . Znajduje si  tam symboliczny klucz do miasta, 
pod którym rozegra a si  ostatnia dla Pu askiego bitwa, 
podarowany w latach 90. XX wieku wareckim w oda-
rzom oraz ampu a ziemi z pól bitewnych pod Brandywine 
i Haddon  eld, gdzie równie  walczy  polski genera , 
przekazana w 1977 roku przez Józefa Lestera z Nowego 
Jorku. W sekretarzyku znajduje si  te  kopia ostatnie-
go listu Pu askiego wys anego do genera a Abrahama 

Lincolna, dziadka prezydenta, z obozu pod Savannah 
w 1779 roku.

W Stanach Zjednoczonych istnieje d uga tradycja 
kultywowania pami ci po Kazimierzu Pu askim. Bar-
dzo hucznie obchodzono tam 150 rocznic  mierci pol-
sko-ameryka skiego bohatera w 1929 roku. Znaczek 
z parady odbytej w tym e roku w Nowym Jorku mo na 
ogl da  wystawiony w sekretarzyku. Obecnie w Stanach 
Zjednoczonych czci si  pami  o Pu askim przy okazji 
dwóch wi t. Pierwsze z nich to Pulaski Day, obcho-
dzony w marcu w poszczególnych stanach z najwi k-
sz  populacj  ludno ci polskiej: Illinois (od 1978 
roku), a potem tak e w Wisconsin, Indiana, Kentucky. 
W Buffalo (w czerwcu) oraz w Nowym Jorku (w pa -
dzierniku) zamiast odr bnych dni pami ci organi-
zowane s  parady uliczne po wi cone Pu askiemu. 

Portret Kazimierza Pułaskiego na tle murów klasztoru 

jasnogórskiego, autor nn., XIX w. 

(wł. Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce)

Portret Tadeusza Kościuszki, autor nn., XIX w. 

(wł. Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce)
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Natomiast w Grand Rapid w stanie Michigan pami  
o Pu askim kultywuje si  a  przez trzy dni pa dziernika.

W skali ca ego pa stwa, od 1929 roku, na mocy 
decyzji Kongresu, w dzie  mierci Pu askiego obcho-
dzony jest General Pulaski Memorial Day. Jego celem 
jest upami tnienie bitwy pod Savannah z 9 pa dzierni-
ka 1779 r. oraz ameryka skiej Polonii. Corocznie 11 pa -
dziernika prezydent Stanów Zjednoczonych wydaje 
o  cjaln  proklamacj  po wi con  wyja nieniu zas ug 
Pu askiego dla Stanów Zjednoczonych, podkre laj c  
wi zi cz ce je z Polsk  i wzywaj c  do upami tnienia 
Pu askiego, a tak e nawo uj c  do nieustannego zabie-
gania o wolno  i demokracj  oraz wsparcia dla wszyst-
kich walcz cych za te warto ci.  Zwyczaj ten przyczynia 
si  niew tpliwie do podtrzymania pami ci o Pu askim 
i stanowi wiadectwo, i  polsko-ameryka skie wi zi 
oparte s  na silnym fundamencie wspólnej historii. Nie-
stety fakt jego istnienia jest w Polsce prawie nieznany. 
Na wystawie mo na zobaczy  i przeczyta  dwie tego 
typu deklaracje wydane przez prezydentów Jimmy’ego 
Cartera oraz Ronalda Reagana, a ponadto dokumenty 
o podobnym charakterze wydane przez w adze stanu 
Illinois. Warto tak e podkre li , e od 6 listopada 2009 
roku decyzj  Kongresu i prezydenta Barracka Obamy 
Pu aski zosta  honorowym obywatelem Stanów Zjed-
noczonych; takim przywilejem zaszczycono dotychczas 
dopiero siedmiu cudzoziemców.

Kolejnym wspólnym bohaterem polsko-ameryka -
skim, z którym stykamy si  w trakcie zwiedzania jest 
Tadeusz Ko ciuszko. To w a nie jego ameryka skim 
losom po wi cona jest sala trzecia19. Dzi ki francuskie-
mu po rednictwu Pierre`a Augustina Beaumarchais`a 
przysz y przywódca Insurekcji przyby  do tego kraju 

wcze niej ni  Pu aski, bowiem ju  w trzecim kwartale 
1776 roku, w nieca y miesi c po og oszeniu Deklaracji 
Niepodleg o ci. Do opuszczenia Polski zmusi o go nie-
udane porwanie ukochanej - córki ówczesnego wojewo-
dy smole skiego Józefa Sylwestra Sosnowskiego, za co 
grozi y mu surowe konsekwencje. Ko ciuszko rozpo-
cz  s u b  od razu jako in ynier wojskowy. Uforty  ko-
wa  mi dzy innymi Saratog , Billingsport, wybudowa  
fort West Point (gdzie dzi  znajduje si  s ynna uczelnia 
wojskowa) na rzece Hudson, zajmowa  si  tak e orga-
nizacj  milicji: swoje do wiadczenia na tym polu wyko-
rzysta  w Insurekcji 1794 roku. Przebieg jego s u by 
by  du o pomy lniejszy ni  Pu askiego (nawet zupe nie 
abstrahuj c od faktu mierci tego ostatniego wskutek 
odniesionych ran bitewnych). Po wojnie Ko ciuszko 
zosta  cz onkiem istniej cego do dzisiaj Towarzystwa 
Cyncynatów zrzeszaj cego weteranów walk o niepod-
leg o  Stanów Zjednoczonych. Na kontynencie ame-
ryka skim przebywa  do 1784 roku. Do Stanów Zjed-
noczonych powróci  pó niej wraz z Niemcewiczem 
w latach 1797-1798 po zwolnieniu z petersburskiego 
wi zienia20. Naczelnik jednak nie zagrza  tam d ugo 
miejsca, nie kryj c swego rozczarowania kierunkiem, 
jaki obra  kraj o którego wolno  przelewa  krew dwie 
dekady wcze niej21. 

W zbiorach muzeum znajduje si  bogaty zbiór por-
tretów Ko ciuszki; cz  z nich mo na podziwia  na wy-
stawie. S  to: replika portretu w sukmanie ch opskiej 
p dzla wiede skiego malarza Józefa Grassiego, portret 
z pro  lu p dzla Józefa Balukiewicza z 2. po owy XIX 
wieku, orygina  portretu Ko ciuszki w wieku m o-
dzie czym p dzla J. W. Löscha oraz portret Ko ciusz-
ki wed ug rysunku Piotra Józefa Zeltnera - przyjaciela 

19  Ibidem, s. 12-13.
20  A. Czaja, Adam Jerzy Czartoryski o zwi zkach mi dzy Julianem Ursynem Niemcewiczem i Tadeuszem Ko ciuszk , „Ad Rem. Kwartalnik Aka-
demicki” 1-4, 2014, s. 18-23.
21  S. Herbst, Ko ciuszko Tadeusz, PSB, t. 14, z. 4, Wroc aw 1990, s. 431-432.
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Ko ciuszki, szwajcarskiego dyplomaty i republikanina, 
u którego w Berville ko o Fontainbleau Ko ciuszko 
w latach 1801-1814 mieszka 22. Ten ostatni wizerunek 
zas uguje na szczególn  uwag  ze wzgl du na nietypo-
wo  przedstawienia Naczelnika w wieku podesz ym, 
a nie tak, jak jest on utrwalony w masowej wyobra ni, 
tj. w sile wieku. Obok portretów mo na zobaczy  dwa 
sztychy przedstawiaj ce Ko ciuszk  na so  e w pozycji 
pó le cej, nawi zuj ce swoj  stylistyk  do sentymenta-
lizmu prze omu XVIII i XIX wieku. Ko ciuszko wów-
czas symulowa  niesprawno  nogi, której mia  jakoby 
dozna  wskutek ran odniesionych podczas bitwy pod 
Maciejowicami23. Przedstawiono tu tak e kolorowe mie-
dzioryty wed ug rysunków Aleksandra Or owskiego, 
polskiego malarza i rysownika upami tnionego przez 
Mickiewicza w „Panu Tadeuszu” i przez Aleksandra 
Puszkina w poemacie „Rus an i Ludmi a”, obrazuj ce 
ró ne sceny z okresu niewoli petersburskiej Ko ciusz-
ki, mi dzy innymi audiencje u cara Paw a I. Na jednej 
z nich Naczelnikowi towarzyszy ciemnoskóry adiutant. 
Warto przy tym nadmieni , e Ko ciuszko odnosi  si  
do Murzynów z szacunkiem: przekaza  na ich rzecz pie-
ni dze i poleci  dba  o ich edukacj 24. Zwolnienie Ko-
ciuszki z wi zienia przedstawia sztych wykonany 

w technice mezzotinty przez Jana Damela na prze omie 
XVIII i XIX wieku.

Z wyposa enia sali na uwag  zas uguj  autentyczne 
XVIII-wieczne meble: sekretarzyk, dywan perski, ma-
kata buczacka, intarsjowany stolik do gry w karty wy-
produkowany w petersburskiej manufakturze oko o 
1780 roku, którego rodek blatu wyko czono czerwon  
skór . Na stoliku pokazano fragment oryginalnego roz-

kazu Ko ciuszki dla pu kownika Micha a Pasikowskie-
go z 30 sierpnia 1794 roku oraz XIX-wieczne drobiazgi 
z wizerunkiem Naczelnika. W pierwszym rz dzie nale-
y wymieni  kopi  rozkazu Ko ciuszki do ppor. Tar-

go skiego, a wydanego przeze  podczas stacjonowania 
wojsk insurekcyjnych w Warce w czerwcu 1794 roku 
(najpewniej 20 czerwca); potwierdza to jego obecno  
w tym mie cie i, by  mo e, w tutejszym pa acu.

Ko ciuszko w istocie przebywa  w Warce w dniach 
19-22 czerwca 1794 roku w drodze do pobliskiego 
Przebyszewa, celem przegrupowania si  przed nadci -
gaj c  z kierunku po udniowo-wschodniego armi  ro-
syjsk  pod dowództwem genera a Wilhelma Derfelde-
na, prawej r ki Aleksandra Suworowa. Moment ten opi-
suje te  Niemcewicz w swych pami tnikach25. Ponadto 
zwiedzaj cy mo e zapozna  si  z nominacj  Kongresu 
Stanów Zjednoczonych dla Ko ciuszki na stanowisko 
in yniera w stopniu pu kownika oraz z faksymile jedne-
go z listów Thomasa Jeffersona do przysz ego Naczel-
nika Insurekcji. 

Wreszcie, patronem kolejnej z sal jest Julian Ursyn 
Niemcewicz26, adiutant i sekretarz Ko ciuszki podczas 
Insurekcji. Pó niej towarzyszy  mu w niewoli rosyjskiej 
i w podró y do Ameryki w 1797 roku, gdzie ich drogi 
ostatecznie rozesz y si 27. Muzeum posiada niestety naj-
mniejsz  liczb  eksponatów zwi zanych z jego osob  
spo ród wszystkich patronów sal. Niemcewicz zyska  
sobie odr bne miejsce w narracji wareckiego muzeum 
przede wszystkim za spraw  odbytych przeze  kilkulet-
nich podró y po Ameryce, uwiecznionych w pami tni-
kach i dziennikach zatytu owanych Podró e po Ameryce28.

B dem by oby jednak wysuwa  z tego pochopny

22  Ibidem, s. 437
23  Ibidem, s. 436
24  Ibidem, s. 437
25  J. Ursyn Niemcewicz, Pami tniki czasów moich, t. I, oprac. J. Dihm, Warszawa 1957, s. 85.
26  I. Stefaniak, op. cit., s. 14-15.
27  S. Kieniewicz, M. Witkowski, Niemcewicz Julian Ursyn, PSB, t. 22, z. 5, Wroc aw-Kraków 1977, s. 773; A. Czaja, op. cit., s. 21-23.
28  J. Ursyn Niemcewicz, Podró e po Ameryce 1797-1807, wst p i obja n. A. Wellman-Zalewska, red. E. Kipa, Wroc aw 1959.
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wniosek, e Niemcewicz nie mia  zwi zków z Pu a-
skimi i maj tkiem w Winiarach. Wed ug dzisiejszego 
stanu wiedzy mia y one jednak charakter epizodyczny 
i raczej niezbyt pozytywny. Pewnego razu bowiem 
z tutejszego maj tku Pu askich do pobliskiego maj tku 
Niemcewiczów zbieg  kucharz. Ci zmuszeni byli wyda  
go z powrotem jego panu, a ten rozw cieczony kaza  
zaku  go w dyby. W swych pami tnikach Niemcewicz 
umiejscawia to wydarzenie na okres dzieci stwa, cho-
cia  do ca ej narracji nale y podej  z nale ytym kryty-
cyzmem, gdy  Niemcewicz spisywa  swe wspomnienia 
w s dziwym wieku29. 

Zwiedzaj cy powinien w pierwszej kolejno ci zwró-
ci  uwag  na XIX-wieczny portret Niemcewicza wy-
konany przez nieznanego autora wg dzie a Antoniego 
Brodowskiego30. Wyposa enie pomieszczenia stanowi  
meble z 2. po owy XVIII wieku: intarsjowany i in-
krustowany ko ci  s oniow  stolik do gry w karty 
w stylu chippendale z okr g ymi podstawkami w na-
ro ach, fotele w tym e stylu, szafa Sheraton w stylu 
angielskim, najwy szy w ca ym muzeum, ponad dwu-
metrowy zegar szafkowy produkcji londy skiej  rmy 
John Taylor z lat 30. XVIII wieku. Jest tu te  drugi 
komplet mebli w stylu klasycystycznym, wyp atanych 
ra  . Na posadzce le y XVIII-wieczny dywan i herat, 
na cianie wisz  natomiast ozdobna jedwabna makata 
turecka z prze omu XVII i XVIII wieku, mapy przed-
stawiaj ce tereny Stanów Zjednoczonych, po których 
podró owa  Niemcewicz oraz trzy francuskie litogra-
 e przedstawiaj ce Jerzego Waszyngtona, Benjamina 

Franklina i Thomasa Jeffersona z 1826 roku. Ponadto 
prezentowany jest list Niemcewicza z 23 lutego 1837

roku oraz egzemplarz ksi ki wydanej w Warszawie 
w 1803 roku, zawieraj cej napisan  przez Niemce-
wicza Krótk  wiadomo  o yciu i sprawach genera a 
Washington31.

Eksponaty zwi zane z postaci  Józefa Pu askiego 
i jego syna znajduj  si  tak e w bibliotece muzealnej. 
Zwiedzaj cy mog  tam podziwia  jeden z pierwodru-
ków Konstytucji 3 maja, drugiej na wiecie (po ame-
ryka skiej) nowo ytnej ustawy zasadniczej. Urzeczy-
wistnia a ona (cho  niedok adnie) zasad  trójpodzia-
u w adzy Monteskiusza, która w sposób absolutny 

zosta a implementowana w Stanach Zjednoczonych. 
W tej samej gablocie mo na zobaczy  ameryka skie 
komiksy z 1941 roku, w których przewija si  posta  
Pu askiego. wiadcz  one o ywej pami ci o Pu askim, 
tak e w kulturze popularnej. Na stole po rodku po-
mieszczenia mo na podziwia  stoj cy na wykonanej 
ze srebra tacy globus z 1. po owy XIX wieku. W sym-
boliczny sposób obrazuje on, e wszyscy bohaterowie 
ekspozycji muzeum (oprócz trzech opisanych tak e 
Helena Modrzejewska i Ignacy Jan Paderewski32, któ-
rych sylwetki przybli ono w dalszych salach wystawo-
wych) - byli w jaki  sposób obywatelami ówczesnego 
wiata, a przynajmniej dwóch ojczyzn - Polski i USA. 

Pozostaje nam jedynie zach ci  do odwiedzenia 
tego ciekawego przybytku historii, który powinien 
by  punktem obowi zkowym dla ka dego pragn ce-
go zg bi  wspólne momenty polsko-ameryka skich 
dziejów. Nieod cznym elementem wizyty w pa acu 
powinien by  tak e spacer po parku, pozwalaj cy po-
zosta  na d u ej w atmosferze sentymentalno-roman-
tycznej.

29  Idem, Pami tniki…, op. cit., s. 38.
30  I. Stefaniak, op. cit., s. 14-15.
31  J. Ursyn Niemcewicz, Krótka wiadomo  o yciu i sprawach Genera a Waszyngton, [w:] Pisma rozmaite wspó czesnych wierszem i proz , t. II, Juliana 
Niemcewicza pism ró nych wierszem i proz , t. I, edycja Tadeusz Mostowski, Warszawa 1803, s. 209-328. Por. idem, Krótka wiadomo  o yciu 
i sprawach Genera a Washingtona, red. I. Rusinowa , P. Sypczuk, [„Kolekcja Niemcewiczowska”, t. 6], Warszawa 2014.
32  Por. I. Stefaniak, op. cit., s. 16-17.
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