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Fakt, że studium o idei narodu w polskiej m yśli oświeceniowej
rozpoczyna się od rozważań o szlacheckim republikanizmie, może w y
dać się dziwny, a z pewnością wymaga uzasadnienia. Przyzwyczailiśm y
się do utożsamiania osiemnastowiecznego republikanizmu szlacheckie
go z antyoświeceniowym sarmatyzmem oraz do myślenia zgodnie z pros
tym schematejn: z jednej strony staropolska idea „narodu szlacheckie
go”, z drugiej — nowoczesna idea narodu, antyfeudalna w swej treści
społecznej, a więc (rzekomo) nie mająca nic wspólnego z republikańską
tradycją szlachty. Schemat ten został już wprawdzie poważnie pod
ważony przez szereg wartościowych prac, które pojawiły się w ostat
nich latach 1. Siła przyzwyczajenia niełatwo jednak ustępuje przed lo
giką argumentacji.
Aby zrozumieć relację między ideami republikańskimi a nowo
czesną ideą narodu, trzeba przede wszystkim dokonać klasyfikacji
pojęć. Oświeceniowe pojęcie narodu — zarówno w Polsce, jak w ca
łej Europie — było z reguły pojęciem politycznym, a nie etnicznojęzykowym, obejmowało zakresowo ogół „aktywnych obyw ateli” lub
całość ludności państwa bez uwzględniania różnic etnicznych i kul
turowych. Można wyprowadzać stąd wniosek, że „w gruncie rzeczy”
było to pojęcie anachroniczne, mające niewiele wspólnego z nowoczes
nym procesem narodotwórczym; można również — jak to uczynił
J. Szacki — próbować dowieść, że dla kultury oświeceniowej charak
terystyczna jest nie idea narodu, lecz idea „ojczyzny” jako „pewnej
* Fragment w iększej całości. Ze względu na brak m iejsca usunąłem z niego
podrozdział o koncepcjach praw narodów w polskim fizjokratyzmie.
1
Mam na m yśli przede w szystkim cytowane niżej
prace J. Tazbira i J. Ma
ciejowskiego (patrz przypisy 12, 17, 18 i 28).
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zbiorowości państwowoterytorialnej” 2. Wydaje się jednak, że pójście
tą drogą prowadzi na manowce, z góry zakłada bowiem, że naród
w sensie politycznym jest czymś innym od narodu we „właściw ym ”
sensie tego słowa. Tymczasem nie jest to ani oczywiste, ani zgodne
z obszerną i wciąż rosnącą literaturą naukową dotyczącą genezy no
woczesnego nacjonalizmu (w szerokim, aksjologicznie neutralnym sen
sie tego term inu)3. W literaturze tej, zwłaszcza w krajach anglosas
kich, dominuje przecież tendencja do wyprowadzania nowoczesnego
„nacjonalizmu” z m yśli ośw ieceniow ej4, do wiązania jego genezy z na
rodzinami politycznej koncepcji suwerenności ludu, przeciwstawionej
tradycyjnemu legitym izm ow i5.
Koncepcja typologicznego rozgraniczenia pojęć „naród polityczny”
i „naród kulturowy” rozwinięta została już na początku nasze,go w ie
ku, w klasycznym dziele Meineckego W eltbürgertum und National
staat. Więzią „narodów kulturowych” jest język i wspólne dziedzictwo
kultury, więzią „narodów politycznych” — wspólna historia państwo
wa i porządek prawny. „Polityczna” koncepcja narodu wywodzi się
z ducha rewolucji francuskiej, z idei samostanowienia o sobie, suw e
renności ludu, z dążenia do politycznej podmiotowości. Jako taka
jest ona produktem epoki Oświecenia, a najdoskonalszym jej wcieleniem
jest francuski nacjonalizm okresu rewolucji i wojen napoleońskich.
Koncepcja „kulturowa” natomiast — jako dążenie do wyrażenia i umoc
nienia zbiorowej indywidualności narodu — wywodzi się z protestu
przeciw niwelującemu unwiersalizmowi Oświecenia, a najdoskonal
szym „modelowym” jej wcieleniem jest niemiecki romantyzm. Siłą
„kulturowego” nacjonalizmu jest głębokie zrozumienie znaczenia irracjo
nalnych składników więzi narodowej, słabością — niezrozumienie po
trzeby unifikacji politycznej ¡i prawnej oraz absolutnej suwerenności
państwa. Dlatego właśnie ideologie narodowe romantyków niemieckich
mogły łączyć się z idealizowaniem feudalnego rozdrobnienia Niemiec
- Por. J. Szacki, Ojczyzna, naród, rewolucja, Warszawa 1962, s. 38—42.
3 W literaturze zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej term in „nacjona
lizm ” oznacza z reguły wszystkie ideologie i ruchy społeczne starające się umoc
nić lub stworzyć więź narodową, rozbudzić lub ukształtować narodową św ia
domość, rozwinąć indywidualność kulturową własnego narodu lub odzyskać
niepodległy byt polityczny. Przy referow aniu prac uczonych zachodnich będę
używać słowa „nacjonalizm” w tym w łaśnie, szerokim i aksjologicznie neutral
nym sensie.
4 W książce A. D. Smitha, Theories oj Nationalism (London 1971, s. 107)
czytamy: “One can indeed claim that nationalism is one of the most convincing
collective realizations of the principles of the Enlightenm ent”.
5 Por. hasło “Nationalism ” (pióra H. Kohna) w International Encyclopedia of
the Social Sciences, t. 11, 1968, s. 64.
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i z tęsknotami do średniowiecznego uniwersalizmu. Meinecke wypro
wadzał stąd wniosek, że najwyższą formą nacjonalizmu jest połącze
nie nacjonalizmu „kulturowego” z nacjonalizmem „politycznym”, a naj
wyższym jego celem — homogeniczne kulturowo i absolutnie suwe
renne państwo narodowe (Nationalstaat)®.
Podobne rozróżnienie typologiczne znajdujemy w broszurze Roma
na Dmowskiego Problems of Central and Eastern Europę, wydanej
w Londynie w 1917 r. Politycy mający zadecydować o nowym obli
czu Europy — dowodził Dmowski — powinni zdawać sobie sprawę
z istotnej różnicy m iędzy ideą „narodowości państwowej” (Statenationality) a ideą „narodowości językowej, czyli etnograficznej”. Pierw 
sza idea dominuje w zachodniej Europie, tam bowiem granice państw
zostały ustalone w sposób mniej lub bardziej trwały już w wiekach
średnich, a ich mieszkańcy, aczkolwiek zróżnicowani etnicznie i ję
zykowo, żyli z pokolenia w pokolenie w ramach tych samych organiz
mów państwowych. Druga natomiast dominuje w Europie środkowo
wschodniej, granice państw były tam bowiem zmienne, a więzi łączące
ludność z państwem znacznie słabsze niż na Zachodzie, czasami nawet
(jak np. w wypadku podzielonej Polski) prawie nie istniejące. Dla
tego też najważniejszym czynnikiem narodowotwórczym stała się
w tej części Europy wspólnota języka. Casus pośredni reprezentowały
w tej koncepcji Włochy i Niemcy: ich zachodnie granice ustalone zo
stały na podstawie koncepcji „państwowej” (italojęzyczna i germanojęzyczna ludność Francji nie kwestionowała bowiem swej politycznej
przynależności do narodu francuskiego), natomiast ich granice wschod
nie powinny zostać wyznaczone za pomocą kryteriów lingw istycz
nych 7.
W dwa lata po napisaniu cytowanej broszury Dmowski podpisał
w imieniu odrodzonej Polski traktat pokojowy w Wersalu. Nowy po
rządek europejski nie spełnił jednak pokładanych w nim oczekiwań.
Nowo powstałe państwa środkowoeuropejskie nie przyczyniły się do
stabilizacji Europy: rozdzierane konfliktami narodowościowymi nie
zdołały utrzymać (z wyjątkiem Czechosłowacji) ustroju demokratycz
nego, ewoluowały w kierunku faszyzującego, antymniejszościowego
*
Por. F. Meinecke, Weltbürgertum und N a tio n a lsta a t, München 1919.
(I wyd. 1908).
7
Por. R. Dmowski, Problems of Central and Eastern Europe, London, July
1917, s. 17—19. (Polski przekład tej broszury dołączony został jako aneks do
książki R. Dmowskiego, Polityka polska i odbudowanie państwa, Warszawa 1925).
Bardzo podobną koncepcję typologiczną przedstawił niedawno J. Chlebowczyk
w interesującej książce Procesy narodotwórcze w e wschodniej Europie środ
kow ej w dobie kapitalizmu, Warszawa—Kraków 1975.
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i antysemickiego nacjonalizmu, nie mogąc jednocześnie wytworzyć sil
nych struktur państwowych, które zdolne byłyby przeciwstawić się
ekspansjonistycznym dążeniom Niemiec. W Niemczech z kolei zw ycię
żył hitleryzm , co pociągnęło za sobą drugą wojnę światową i zagładę
Żydów. Okoliczności te sprawiły, że znaczna część zachodnioeuropej
skich i amerykańskich badaczy nacjonalizmu zaczęła odnosić się ze
szczególnym krytycyzm em i podejrzliwością do całej tradycji nie
mieckiego nacjonalizmu (nie tylko do Bismarcka, lecz również do spu
ścizny niemieckich romantyków), zwątpiwszy jednocześnie w żywot
ność mniejszych narodów środkowoeuropejskich, a w ięc tym samym
w słuszność decyzji traktatu wersalskiego i w leżącą u ich podstaw
zasadę narodowego sam ookreślenia8. Pojawiła się emocjonalna potrze
ba obarczenia odpowiedzialnością za katastrofę Europy wyłącznie N ie
m iec i ich wschodnich sąsiadów, wytłumaczenia i zracjonalizowania
tej katastrofy przez teorię kulturalnej i politycznej niższości krajów
środkowo- i wschodnioeuropejskich. Klasycznym, wyjątkowo wyra
zistym przykładem takiej teorii jest tzw. „dychotomia Hansa Kohna”,
opracowana przez najbardziej płodnego i wpływowego amerykańskiego
znawcę porównawczej historii nacjonalizm ów s. Dowodzi ona, że no
woczesny nacjonalizm europejski od samego początku, tj. od XVIII
wieku, rozdzielił się na dwa diametralnie przeciwstawne typy: nacjo
nalizm zachodni oraz nacjonalizm krajów Europy środkowej i wschod
niej. Pierw szy dążył do społeczeństwa pluralistycznego i otwartego,
drugi pragnął społeczeństwa zamkniętego, zuniformizowanego i rządzo
nego autorytarnie; pierwszy był produktem Oświecenia, zrodzonym
w atmosferze entuzjazmu dla sprawy ludzkości, drugi natomiast zro
dził się w atmosferze ksenofobii i stawiał sobie cele wąskie, partyku
larne, etnocentryczne; pierwszy pojmował naród jako wspólnotę po
lityczną opartą na zasadzie aktywnego przyzwolenia rządzonych, w y
rażanego w kontraktach, wyborach i plebiscytach, drugi zaś brał za
podstawę irracjonalną, prepolityczną wspólnotę ludu (das Volk); pierw
szy bronił praw człowieka i obywatela, drugi, oczywiście, bronił jedy
nie praw ponadindywidualnej wspólnoty, poddając się egzageracjom
8 Zjadliwą krytykę zasady samookreślenia narodowego zawiera m.in. książka:
A. Cobban, National Self-Determination, London—N ew York 1945.
9 System atyzacja tej teorii (na podstawie licznych prac Kohna) dokonana
została w książce: Louis L. Snyder, The Meaning of Nationalism. Foreword by
H. Kohn, N ew Brunswick—<New Jersey 1954, s. 118—120. Fińska uczona Aira
K em ilainen poświęciła krytycznej analizie “dychotomii Kohna” znaczną część
swojej książki pt. Nationalism. Problems Concerning the Word, the Concept
and Classification, Ivaskyla 1964.
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nie kontrolowanej przez rozum wyobraeni i niebezpiecznym emocjom
mas; pierwszy wyrażał pewność siebie zrodzoną z racjonalistycznego
optymizmu, drugi kompensował swój kompleks niższości irracjonalną
megalomanią narodową. Słowem: nacjonalizm zachodnioeuropejski był
nacjonalizmem „dobrym”, humanitarnym i postępowym, podczas gdy
nacjonalizm Europy środkowowschodniej był nacjonalizmem „złym ”,
patologicznym, w yrosłym z zacofania i od samego początku niosącym
w sobie zarodki horrorów X X wieku 10.
K rytyk teorii Kohna nie miałby wiele trudu z wykazaniem, że
wszystkie cechy właściwe, zdaniem Kohna, nacjonalizmom Europy środ
kowowschodniej można odnaleźć również na zachodzie Europy. W da
nym kontekście jednak „dychotomia” Kohna interesuje nas jako pewna
koncepcja typologiczna, bardzo zbliżona do typologii Meineckego
i Dmowskiego. Nacjonalizm typu „zachodniego” to w istocie nacjo
nalizm „polityczny” (Meinecke), nacjonalizm „narodowości państwo
w ych” (Dmowski), podczas gdy nacjonalizm odwołujący się do prepolitycznej wspólnoty etniczno-językowo-kulturowej, charakterystyczny,
zdaniem Kohna, dla Europy środkowowschodniej, to typ nacjonalizmu
w łaściw y „narodowościom bezpaństwowym ”, (takim, jak małe narody
słowiańskie monarchii habsburskiej), a także narodom mającym w y
raźne poczucie własnej indywidualności kulturowej, ale pozbawionych
jedności politycznej (przedbismarckowskie Niemcy).
Możemy obecnie wrócić do spraw polskich. W wieku XIX i na
początku wieku XX Polacy nie mieli, jak wiadomo, własnej państwo
wości, a w ysiłek zaborców szedł w kierunku zredukowania ich do
„narodowości bezpaństwowej”; w wieku XVIII jednakże Polska, mimo
całej swej słabości, była niewątpliwie narodem „państwowym”, przy
wiązanym do swych politycznych instytucji i ukształtowanym pod ich
dominującym wpływem . Co więcej: jeśli uznamy w ślad za Kohnem,
że „zachodni” typ nacjonalizmu związany jest z ideą suwerenności lu
du, rządem „ograniczonym” i kontraktualną, konstytucyjną koncepcją
państwa, że jest on nie do pogodzenia z monarchią absolutną i nie
do pomyślenia bez idei demokracji politycznej, to musimy również
przyznać, że w dawnej Polsce, a więc na większości obszarów Europy
środkowowschodniej, warunki dla tego typu („zachodniej”!) świado
mości narodowej były znacznie lepsze niż w innych krajach europej
skich. Nie wolno zapominać, rzecż jasna, że z wolności politycznej
10
Warto odnotować, że w ostatnich latach Kohn zm odyfikował nieco
teorię, uznał m ianowicie, że prawdziwie „dobrym” nacjonalizmem był w yłącznie
nacjonalizm angielski (H. Kohn, Prelude to Nation States. The French and
German Experience, 1789—1815, Princeton, N. J. 1967, s. 300).

te
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i praw obywatelskich korzystała w Polsce jedynie szlachta, ale trzeba
także pamiętać, że była ona wyjątkowo liczna i klasowo zróżnicowana
(8— 10°/o ogółu ludności państwa, w tym aż 25% ogółu ludności ka
tolickiej, 60% szlachty bezrolnej)11 i że w Anglii, uznanej przez Kohna
za najlepszy przykład pozytywnych cech „zachodniego” nacjonalizmu,
liczba obywateli uprawnionych do głosowania i reprezentowanych
w parlamencie dopiero w 1832 r. osiągnęła 3,2% ogółu mieszkańców
(w burżuazyjnej Francji Ludwika Filipa prawo wyborcze przysługiwało
zaledwie 1,5% ludności) 12. Ponadto Meinecke miał w iele racji tw ier
dząc, iż „naród z natury swej jest zawsze pars pro toto”, tzn. że twórcą
i nosicielem świadomości narodowej jest zawsze (powiedzmy ostroż
niej: przed epoką politycznej aktywizacji mas) taka czy innna aktywna
mniejszość 13.
Polski „naród szlachecki” ukształtował się nie jako naród etniczno-językowy, lecz jako naród par excellence polityczny — naród (mówiąc
słowami Meineckego) zjednoczony przez „wspólną historię i konsty
tucję”, pragnący „kierować swym politycznym przeznaczeniem”. Kul
turowa i wyznaniowa homogenizacja szlachty była niewątpliwie istot
nym czynnikiem świadomości narodowej, pojawiła się jednak jako
rezultat wspólnego rozwoju politycznego, jako wynik akceptacji przez
różnoetniczną i różnojęzykową szlachtę Rzeczypospolitej wspólnych
ideałów politycznych. „Bycie Polakiem ” oznaczało nie przynależność
etniczną, ale przynależność polityczną, o czym wym ownie świadczy
wyrażenie: „grenie Ruthenus (vel Lithuanus), natione Polonus”. Jeśli
przez „nacjonalizm” rozumiemy uznanie priorytetu lojalności wobec
tak czy inaczej rozumianego „narodu” (w odróżnieniu od lojalności
wobec Kościoła, feudalnego suzerena czy absolutnego monarchy), to
musim y dojść do wniosku, że szlachta polska była świadomie „nacjo
nalistyczna” od samych początków „demokracji szlacheckiej”. Z tego
punktu widzenia Andrzej Frycz Modrzewski, postulujący równość
mieszkańców państwa wobec prawa i unarodowienie Kościoła, powi
nien być traktowany jako jeden z pierwszych teoretyków politycznego
„nacjonalizmu”.
Tak więc zastosowanie do historii Polski teorii nacjonalizmu opra
cowanej przez Kohna prowadzi do wniosku jaskrawo sprzecznego
z tezą tegoż Kohna, iż „nie zachodnia, ale niemiecka forma nacjona
11
Por. B. Leśnodorski, Dzieło Sejmu Czteroletniego, W rocław 1951, s. 18.
Autor słusznie stwierdza, że „stanowi to zjawisko zupełnie niebyw ałe”.
i12 Por. J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce, Warszawa 1978, s. 56.
13 Por. F. Meinecke, op. cit., rozdz. 1.
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lizmu rozbudziła nacjonalizm w środkowej i wschodniej Europie” 14.
Polski „nacjonalizm” (w Kohnowskim sensie tego terminu), zrodził się
jako nacjonalizm „polityczny”, nacjonalizm zdecydowanie „zachod
niego” typu. Można przy tym zaryzykować twierdzenie, że jego po
czątki były dawniejsze od początków zarówno niemieckiego, jak i fran
cuskiego nacjonalizmu. Świadomość obywatelska polskiej szlachty
z epoki rozkwitu demokracji szlacheckiej była bowiem jednym z naj
ważniejszych i najdojrzalszych przejawów „politycznego nacjonalizmu”
pierwszego okresu europejskiej historii nowożytnej.
Wiek XVIII przedstawia, jak wiadomo, obraz zupełnie inny. Jest
to obraz kraju tragicznie zacofanego i słabego, z anachroniczną struk
turą ekonomiczną, społeczną i państwową; obraz zdegenerowanej de
mokracji szlacheckiej, przekształconej faktycznie w oligarchię magnacką,
z ustawodawstwem sparaliżowanym przez liberum veto (które, wbrew
łatw ym uogólnieniom, spełniało niegdyś funkcję pozytywną, integru
jącą) 15; obraz państwa będącego biernym przedmiotem, a nie pod
miotem, polityki europejskiej. „Sarmacki republikanizm” szlachty stał
się dominującą ideologią konserwatyzmu, przeciwstawiającą się re
formom modernizacyjnym, petryfikującą stanową wyłączność „narodu
szlacheckiego”. Natomiast w obozie reform, reprezentowanym zwłasz
cza przez potężną „Familię” (Czartoryskich), zapanowało przekonanie,
że warunkiem sine qua non modernizacji państwa jest wzmocnienie
władzy wykonawczej przez zastąpienie monarchii „republikańskiej”
(elekcyjnej) d z i e d z i c z n ą monarchią konstytucyjną.
Wszystko to prawda, ale prawda niepełna. Po pierwsze (do czego
wrócę w dalszych częściach niniejszej pracy), przywódcy obozu reform
byli monarchistami nie tyle z przekonania, co z konieczności; pragnęli
oni unowocześnić i ocalić staropolską wolność, a nie odżegnać się od
podstawowych republikańskich wartości. Po drugie, z twierdzenia, że
sarmacki republikanizm stał się dominującą ideologią konserwatyzmu,
bynajmniej nie wynika, że wszyscy ówcześni „republikanci” byli sar
mackimi konserwatystami. W XVIII wieku obserwujemy w m yśli pol
skiej interesujący proces przekształcania sarmackiego republikanizmu
11 H. Kohn, Prelude..., s. 121.
15
Możliwość zerwania Sejmu i unieważnienia w szystkich jego uchwał przez
jednego posła zapobiegała polaryzacji opinii, zmuszała bowiem do szukania
takich rozwiązań, które byłyby do przyjęcia dla każdego. Ponadto zapobiegała
ona tendencjom separatystycznym, które niechybnie powstaw ałyby w tak w ielkim
i w ew nętrznie zróżnicowanym państwie, gdyby poszczególne jego prowincje m iały
podstawy do obaw, że ich specyficzne interesy będą ignorowane przez parla
mentarną większość. (Por. Z. Ogonowski, W obronie Liberum Veto. Nad pismami
Andrzeja Maksymiliana Fredry, „Człowiek i Światopogląd” 1975, nr 4).
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w republikanizm „oświecony”, wspierający staropolskie ideały oświe
ceniową krytyką absolutyzmu 16, próbujący wzmocnić i uzdrowić pań
stwo bez zwiększania prerogatyw tronu. Kierunek ten okazał się
wprawdzie słabszy od oświeceniowego monarchizmu, ale mimo to jest
on ważnym ogniwem historii intelektualnej, świadectwem ciągłości
republikańskiej tradycji m yśli polskiej, pozwalającym lepiej zrozumieć
żarliwy republikanizm Lelewela, i demokratycznego ruchu narodowo
wyzwoleńczego epoki romantyzmu.
Słusznie zauważono, że m yśl polityczna czasów saskich, m yśl
prekursorów Oświecenia i pierwszych przedstawicieli formacji oświe
ceniowej (Leszczyński, Konarski) wychodziła z założeń republikań
skich n . Dążyła ona nie do wzmocnienia władzy królewskiej (przeciw
nie, chciała ją jeszcze bardziej ograniczyć), ale do uzdrowienia „rad
sposobu”, a w ięc do wzmocnienia pozycji szlacheckiego sejmu. Monarchizm zdominował polską myśl oświeceniową dopiero w dojrzałej,
środkowej fazie Oświecenia — czasach stanisławowskich. Mówiąc
ściślej, nastąpiło to dopiero po klęsce konfederacji barskiej. K onfede
racja ta, nie bez powodu wyidealizowana później przez romantyków,
nie była bowiem — wbrew pozorom! — ruchem jednoznacznie kon
serwatywnym . Sarmacki tradycjonalizm łączył się w niej z ostrym
poczuciem zagrożenia niepodległości i niezbędności reform. B ył to
ruch średniej .i drobnej szlachty, którą gwałty Repnina (porwanie
senatorów 1767 r.) brutalnie wyrw ały z politycznego odrętwienia,
uświadamiając jej odpowiedzialność za losy kraju i konieczność unie
zależnienia się od kurateli magnatów 18. Ideologia ruchu miała charakter
retrospektywny (postulat powrotu do ducha dawnych ustaw z okresu
świetności Rzeczypospolitej), konserwatywny w sprawach wyznanio
wych, ale zupełnie niekonserwatywny w stosunku do politycznego
status quo, który pragnęła gruntownie zmienić. Przede wszystkim jed
nak wyraziła ona szczególnie ważny moment w dziejach polskiej św ia
domości narodowej: moment uświadomienia, iż zasada suwerenności
(„udzielności”) narodu, leżąca u podstaw republikanizmu, wymaga
obrony nie tylko przed zagrożeniem „od wewnątrz”, lecz również, i co
najmniej w równej mierze, przed zagrożeniem „z zewnątrz”. W ten
sposób idea suwerenności „narodu szlacheckiego”, skutecznie przeciw
’• Por. J. Tazbir, op. cit., s. 59.
17 J. Maciejewski, Pojęcie naroęlu w m yśli republikantów lat ,1767—1775, w:
Idee i koncepcje narodu w polskiej myśli politycznej czasów porozbiorowych,
red. J. Goćkowski i A. Walicki, Warszawa 1977, s. 25—26.
18 Por. J. M aciejewski, Geneza i charakter ideologii republikantów 1767—1775.
„Archiwum Historii Filozofii i M yśli Społecznej” nr 17, 1971, s. 62—63.
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stawiającego się wszelkim dążeniom do „absolutum dominium”, prze
kształciła się w uzasadnienie prawa Polaków do niepodległości.
Najważniejszym dokumentem ideowym konfederacji barskiej jest
książka Michała Wielhorskiego, kuchmistrza Wielkiego Księcia Litew 
skiego, pt. O 'przywróceniu dawnego rządu według pierw iastkowych
Rzeczypospolitej ustaw (1775). Autor książki, wychowany w e Francji,
a jednocześnie głęboko przywiązany do tradycji ojczystych, świetnie
nadawał się na pośrednika m iędzy m yślą oświeoeniową a staropolskim
republikanizmem. Zainspirował oh rozprawy o Polsce Mably’ego i Rous
seau, które wykorzystał z kolei w e własnej pracy. Uzasadniając swe
m yśli przywoływał nie tylko autorytet przeszłości, lecz również auto
rytet Rozumu i Natury, a obok dawnych polskich ustaw cytował m.in.
rozważania Johna Locke’a. Zaczynał swą książkę od słów: „Każde
Państwo ma pierwiastkową Rządu swego Ustawę, która jeżeli jest na
Prawie Natury ugruntowaną, pewną mu wróżyć może pomyślność.
Takowy Rząd w Polsce postanowili byli niegdyś Przodkowie nasi” 19.
Podstawą tego rządu, a właściwie ustroju politycznego20, była zasada
suwerenności narodu — przekonanie, iż „samemu tylko narodowi moc
prawodawcza i najwyższa udzielność są przyzwoite i właściw e” (s. 44—
45). Dziś trzeba tylko przywrócić ów ustrój, oczyścić go z deformacji,
którym uległ w procesie historycznym, powracając tym samym do
Natury, w m yśl zaleceń koryfeuszy Oświecenia.
Moment historyczny, w którym przodkowie Polaków ustanowili
„pierwiastkową ustawę” swego ustroju politycznego, wyobrażał sobie
Wielhorski następująco:
„Naród [...] po wygasłej Lecha familii zgromadza się do Gniezna,
a obawiając się, aby rząd jednego, podług zwyczajnego rzeczy ludz
kich biegu, nie obrócił się w tyranię, obiera dwunastu znaczniejszych
spomiędzy siebie Mężów, którym Wojewodów daje imię, każdemu z nich
jedną wydziela Prowincję i pewną wojska liczbę ku jej obronie w y
znacza. Taki jest istotny Polaków początek. Początek imienia naszego,
porządnej wolności, postanowienia godnośoi Wojewodów, początek na
koniec całej Rzeczypospolitej” (s. 5—6).
Dalsze w yw ody autora zmierzają konsekwentnie do uzasadnienia
wniosku, iż zasady republikańskie były zawsze duszą dziejów Polski.
Można zgodzić się z W. Smoleńskim, że Wielhorski zarysował „republi
19
M. Wielhorski, O przywróceniu dawnego rządu według pierwiastkowych
Rzeczypospolitej Ustaw, [b.m.], 1775, s. 1. Przy następnych cytatach z tej
książki będę podawać jedynie stronę w nawiasie za cytatem. Tak samo będę
postępować przy cytowaniu innych tekstów źródłowych.
w W osiem nastowiecznej polszczyźnie słowa „rząd” używane było w znacze
niu „ustroju państwowego”
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kańską syntezę dziejów Polski”, oświeceniową w stylu m yślenia, ale
mimo to antycypującą w zasadniczym zrębie romantyczną syntezę
Lelewela 21.
W odróżnieniu od sarmackich tradycjonalistów Wielhorski nie utoż
samiał już narodu polskiego ze szlachtą, zdawał sobie sprawę, że częś
cią narodu jest również „pospólstwo” i że zasada „udzielności narodu”
powinna pociągać za sobą przyznanie „pospólstwu” praw politycznych.
Pisał przecież: „To pewna, iż wyłączenie pospólstwa od uczestnictwa
Rządu jest oczywistym wolności pierwiastkowej uwłóczeniem ” (s. 305).
Tłumaczył genezę tego „uwłóczenia” interesem państwa, a mianowicie
koniecznością szczególnego uprzywilejowania tych, którzy bronili Pol
skę przed napaściami sąsiadów. Współczesny badacz trafnie konstatuje
jednak, że nie był to argument uzasadniający d a l s z e utrzym ywanie
przywilejów szlacheckich22.
W swym programie politycznym postulował Wielhorski obieralność
wszystkich urzędników: od urzędników administracji powiatowej do
ministrów, oraz ich odpowiedzialność przed sejmikami lub Sejmem.
Król, pozbawiony rozdawnictwa urzędów, miał być traktowany nie
jako odrębny „stan”, lecz jako „pierwszy Rzeczypospolitej urzędnik”
(s. 226) — urzędnik, dodajmy, nie tylko wybieralny, lecz również
odw oływalny po wyrażeniu mu przez Sejm votum nieufności. Przy
toczyw szy argum enty Mably’ego na rzecz wprowadzenia w Polsce dzie
dzictwa tronu przeciwstawił mu Wielhorski koncepcję uniknięcia nie
bezpieczeństw okresów bezkrólewia bez odstępstwa od republikańskiej
zasady wybieralności. W myśl tej koncepcji wybory przyszłego króla
m iałyby odbywać się corocznie w tajnym głosowaniu na sejmikach.
N ie byłoby sporów o kandydatury, ponieważ kandydatami na urząd
królewski byliby automatycznie i wyłącznie zasłużeni e.ks-ministrowie.
Zapieczętowane urny z głosami przewożono by do Warszawy i prze
chowywano w Senacie. Po śmierci lub abdykacji króla otwierano by
je, obliczano głosy i na tron wprowadzano kandydata większości. Projekt
ten zlikwidowałby w praktyce okresy bezkrólewia (redukując je do
paru dni) oraz uniemożliwiłby — wskutek powszechności i tajności
głosowania — przekupywanie głosujących przez obce potencje lub
rywalizujących ze sobą magnatów. Wielhorski z satysfakcją informo
wał swych czytelników, że po zapoznaniu się z projektem sam Mably
uznał jego wyższość nad koncepcją dziedziczenia tronu (s. 300).
Bardzo ciekawie wypada porównanie dzieła Wielhorskiego z zainspi
rowanymi przez niego Uwagami o rządzie polskim Rousseau. Wielhorski
w W. Sm oleński, S zkoły historyczne w Polsce, W rocław 1952, s. 51.
is J. M aciejewski, Pojęcie narodu..., s. 38.
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odrzucał liberum veto zdecydowanie i bez zastrzeżeń, Rousseau do
w odził natomiast, że ideałem prawodawstwa jest jednomyślność, że
wola powszechna nie jest tożsama z wolą mechanicznej większości,
i że niekiedy może się wyrażać w heroicznym veto jednostki. „Istniała
w ięc istotna zbieżność m iędzy poglądami autora Considerations a tra
dycyjną ideologią szlachty polskiej, w której kultowi jednomyślności
i wierze w jej realność towarzyszyło przekonanie, że niekiedy tylko
«jeden cnotliwy» obrońca wolności może ją uratować swym protestem
wbrew skorumpowanej czy obałamuconej większości” 23. Ponadto Rous
seau różnił się od Wielhorskiego większą niechęcią do innowacji, usta
wicznie powtarzanym^ ostrzeżeniami przed europeizacją Polski, a także
koncepcją ograniczenia kandydatów do urzędów do elitarnej, zhierarchi
zowanej grupy „aktywnych członków Republiki”. Entuzjazmu Rousseau
dla republikańskich instytucji polskich nie zmniejszał fakt, że były
one instytucjam i wyłącznie szlacheckimi — oburzało go jedynie to,
że w «moc prawodawczą» wyposażony był w Polsce nie tylko Sejm,
lecz również Senat (było to zgodne z poglądami Wielhorskiego, który
proponował pozbawić Senat władzy ustawodawczej przekształcając go
w „stróża i tłumacza praw”). Nad sytuacją chłopów — podobnie zresz
tą jak nad sytuacją helotów w starożytnej Sparcie — przechodził
w istocie do porządku, doradzając, aby najpierw wyzw olić ich dusze,
a później dopiero ciała24. W pojmowaniu narodu kładł wielki nacisk
na niepolityczne czynniki więzi narodowej: wspólnotę tradycji i oby
czajów, podczas gdy Wielhorski koncentrował uwagę na zagadnieniu
„udzielności”, politycznej podmiotowości narodu. Jak z powyższego
widać, autor U m ow y społecznej zajmował w wielu kwestiach stano
wisko bardziej „sarmackie” niż ideolog konfederacji barskiej.
Przenieśm y się teraz w ostatnie lata epoki stanisławowskiej —
lata Sejm u Wielkiego i Konstytucji 3 maja. Obserwujemy wówczas
znaczną aktywizację polityczną i pisarską obozu republikańskiego,
a jednocześnie pogłębianie wewnętrznego zróżnicowania tego obozu.
Na jego prawym skrzydle stał hetman polny, Seweryn Rzewuski,
w 1767 r. porwany przez Repnina i wyw ieziony do Kaługi, w niedale
kiej przyszłości czołowy współtwórca i ideolog konfederacji targowickiej. Na lew ym — Wojciech Turski („Albert Sarmata”), wielbiciel jako
binów, nie wyrzekający się przy tym (nie bez wpływ u Rousseau!) w y
raźnej sympatii do republikańskich ideałów sarmatyzmu.
23 J. Michalski, Rousseau i sarmacki republikanizm, Warszawa 1977, s. 88.
84 Por. J. J. Rousseau, U mowa społeczna oraz Uwagi o rządzie polskim,
oprać, i w stępem opatrzył B. Baczko, Warszawa 1966, s. 212.
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Najgłośniejszym wystąpieniem publicystycznym Rzewuskiego jest
broszura O sukcesji tronu w Polszczę rzecz krótka (1789). Uderza w niej
to, że w argumentacji autora przeciwko dziedzictwu tronu brak właś
ciw ie wątków specyficznie konserwatywnych, takich jak odwoływanie
się do prawa historycznego i utrwalonej przez wieki tradycji narodo
wej, często natomiast pojawiają się wyrazy uznania pod adresem antymonarchicznych rewolucji XVIII wieku. Ideolog magnackiego konser
watyzm u z satysfakcją opowiada o zburzeniu Bastylii: „Dnia 14 lipca
reku niniejszego patrzałem, jak Naród Francuski zamek ten dobył,
komendantowi głowę uciął i mury zamku tego, które zdały się nigdy
nie przełamane, tak rozwalił, iż się kamień na kamieniu nie został” 25.
Prawdziwym uwielbieniem darzył rewolucję amerykańską: Franklin
i Washington, „owe dusze cnotliwe, którym Ameryka wolność swoją,
świat cały cześć i zadziwienie, a Polacy przykład są w inni” (s. 45),
dowiedli, jego zdaniem, że wolny naród może z powodzeniem obejść
się bez królów i że mając do wyboru dziedzictwo tronu lub rząd bez
króla — lepiej wybrać to ostatnie. Wolność traktuje jako wartość
autonomiczną, ważniejszą niż bezpieczeństwo i dobrobyt. N ie prze
konują go argumenty, że dziedziczna monarchia da się pogodzić z w ol
nością, wsparte powoływaniem się na przykład Anglii. Jakąż bowiem
wolność widzimy w Anglii? Król angielski nie m oże być sądzony, ma
władzę veta, każdego może uwięzić za długi, sam tworzy górną Izbę,
rozdaje urzędy, włada wojskiem, wypowiada wojnę i zawiera pokój,
rozwiązuje parlament, mianuje sędziów, jest nawet głową Kościoła.
Jeśli to wszystko jest wolnością, to wolność panuje w Moskwie i Pru
sach, w Polsoe zaś jest niewola (s. 31— 33).
Niektóre (nieliczne zresztą) fragm enty broszury wyraźnie odsła
niają społeczny konserwatyzm autora. Należy do nich wywód, że król
dziedziczny m ógłby „zbuntować poddaństwo, aby stanem chłopskim
stan szlachecki pokonawszy, obydwom na karki jarzmo włożyć” (s. 15).
Z punktu widzenia dziejów idei narodu w m yśli polskiej najważniejszy
jest wszakże zdumiewająco paradoksalny (aczkolwiek wytłumaczalny)
fakt, że szturmujący Bastylię rewolucyjny lud był w oczach przyszłego
przywódcy Targowicy nie wyuzdanym motłochem, lecz walczącym
o swe słuszne prawa Narodem Francuskim.
Pozycję „centrową” zajmował w obozie republikańskim kasztelan
witebski, Adam W awrzyniec Rzewuski (ojciec Henryka, autora Pa
m iątek Soplicy), autor książki O formie rządu republikańskiego m yśli
(1790). Dzieło to, całkowicie niemal i niesłusznie zapomniane, nazwane
25 S. Rzewuski, O sukcesji tronu w Polszczę rzecz krótka, W arszawa 1978,
s. 25.
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zostało niegdyś „najwybitniejszą syntezą m yśli politycznej, na jaką
zdobył się nasz obóz staroszlachecki” 2(i.
Rozpoczynają je rozważania o potrzebie edukacji narodowej. Na
rodowej właśnie, a nie jedynie indywidualnej i kosmpolitycznej, której
tyle uwagi poświęcili Locke i Rousseau. Trzeba wychowywać młodzież
do życia publicznego, narodowego, bez edukacji takiej bowiem nie ma
narodu, a w szczególności narodu w oln ego27. Z kraju republikańskiego
należy wygnać mitologię i poezję, pierwsza bowiem wypacza religię,
druga natomiast — zdradziwszy heroicznego ducha dawnych hebraj
skich hym nów i psalmów oraz pieśni średniowiecznych bardów —
psuje obyczaje, roznieca miłość własną i sławi despotów (s. 49— 50).
Edukacja wolnego człowieka w wolnym kraju powinna dążyć do trzech
celów: „aby go przywiązać do kraju i wolności, aby mu dać miłość
obyczajów, aby serce jego napełnić ohydą niewoli i tyranów” (s. 61).
Aby to osiągnąć, trzeba czytać z wychowankiem Plutarcha, stawiać mu
przed oczy przykład wolnych Holendrów, Szwajcarów, Amerykanów,
a także Francuzów, którzy zdołali niedawno zrzucić jarzmo niewoli.
N ależy również ukazać mu jako wzór Anglików, którzy w XVII wieku
„ten szanowny acz srogi zdziwionej Europie wydali widok i przy
kład, iż jest i na króla sąd i kara, jeżeli się ten poważy ludu swego
św ięte i nieskażone podeptać prawa” (s. 72).
Na dalszych stronjicach książki wyrażał autor przekonanie nader
charakterystyczne dla ówczesnej m yśli polskiej 28: przekonanie, iż każdy
naród, w tym również kolonizowane przez Europejczyków kolorowe
ludy Ameryki, Afryki i Azji, ma niezbywalne prawo do niepodległości.
W ychowawcy polscy, twierdził, powinni uczyć młodzież, że polityka
podbojów przynosi nieszczęścia nie tylko ludom podbitym, lecz rów
nież ich najeźdźcom (s. 74). Powinni oni także wskazać jej ścisły
związek m iędzy podbojami a despotyzmem, a z drugiej strony równie
ścisłą więź między republikanizmem a urzeczywistnieniem sprawiedli
wości w stosunkach między narodami. Gdy zniknie despotyzm i w św iecie zapanuje republikańska wolność, prawo narodów, dziś haniebnie
podeptane, stanie się wreszcie rzeczywistością (s. 92— 93). Upojony tą
ideą uderzał Rzewuski w ton profetyczny i zarysowywał wizję przy
szłego wiecznego pokoju: „Przyjdzie ten czas, bo światło z jednego
28 M. Szyjkowski, Myśl J. J. Rousseau w Polsce XVIII wieku, Kraków 1913,
s. 157.
27 Adama Wawrzyńca Rzewuskiego, kasztelana witebskiego, o formie rządu
republikańskiego myśli, W arszawa 1970, t. I, s. 41.
28 Por. J. Tazbir, Rzeczpospolita szlachecka wobec wielkich odkryć. War
szawa 1973, s. 203—204.
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do drugiego końca Europy szerzyć się koniecznie musi, że naród ludzki
odzyska swą świetność i swoje -prawa, że wszyscy będą wolnymi.
O Boże! promyk mądrości Twojej w tym momencie przeszedł do duszy
nikczemnego śmiertelnika i niezw ykłym jakimści, ale najrozkoszniej
szym napełnia ją poruszeniem d przeczuciem; gruba przyszłości zapora
jest wzrokowi memu usuniona, na miejscu trzydziestu rozległych mo
narchii, które teraz świat dzieląc kłócą go i szarpią, widzę trzysta
drobnych Rzeczypospolitych; nie ma w nich żadnych wojen, bo nie
ma królów ani żołnierzy, ale każdy jest królem, każdy żołnierzem, to
jest: każdy rządzi, aby nawzajem był rządzony, każdy broniąc ojczyznę
swoją broni siebie samego, to jest siedliska swoje. Jeden na drugiego
dziedziny napaść nie zdoła, bo równie nie widzi dla siebie ani zysku
w zdobyczy, ani sposobów do opanowania onej. Jedna osada nie za
zdrości niczego drugiej, gdyż wszystkie brzegi, wszystkie morza i w szy
stkie rzeki są wspólne” (s. 100— 101).
Można to nazwać swego rodzaju utopią kantonalną. Wynikała z niej
zgoda na podzielenie Polski — oczywiście dopiero po zniknięciu ościen
nych despotyzmów — na mniejsze jednostki terytorialne (co byłoby
skądinąd spełnieniem rad wypowiedzianych przez Rousseau w Uwa
gach o rządzie polskim). Zgoda taka przychodziła Rzewuskiemu łatwo,
najwyższą wartością była dla niego bowiem wolność jednostki w na
rodzie, a nie ogrom i potęga państwa. Odpowiadając na „nędzną prze
mocy obronę”, usprawiedliwiającą ucisk tym, że naród rządzony despo
tycznie „sławniejszym jest w dziejach i ogromniejszym na mapie”,
pisał on: „ciemny i niebaczny niewolniku! cóż ci stąd, że naród, w któ
rym ty mieszkasz, coraz się bardziej rozszerza, że jest własnym , sza
nownym, ogromnym? jeżeli ty jesteś wzgardzony i nieszczęśliwy.
Równie jest wzgarda gorzka, równie jest ucisk nieznośny, czy mnie, go
przemoc obca, czy też rządowe ramię wym ierza” (s. 132).
Podobnie jak Wielhorski, Adam Rzewuski zdawał sobie sprawę, że
konsekwentnym rozwinięciem zasad republikańskich jest powszechne
uobywatelnienie Judu. Nie odrzucał tej konsekwencji. Wyznawał: „O,
jakbym żądał, aby żadnej klasy uprzywilejowanych ludzi nie było,
aby miast chłopów i mieszczan byli tylko ludzie i Polacy” (s. 168).
Odrzucał jednak natychmiastową realizację tego ideału, prawodawstwo
bowiem, jak pisał, „doskonali się czasem i przykładami narodów”,
a w ięc nawet najwspanialszych idei nie należy urzeczywistniać za
wcześnie. W pojęciu narodu zawierał ogół mieszkańców państwa —
wyraźnie widać to w stwierdzeniu, iż przysięga króla na Pacta conventa jest „przyrzeczeniem ośmiu milionom ludzi uczynionym ” (t. 2,
s. 107). Szlachta nie jest narodem, ale aktywną reprezentacją całości
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narodowej. Dotyczyło to całej szlachty, a nie jedynie posesjonatów.
Przeciwstawiając się nowem u prawu sejmikowemu pozbawiającemu
praw politycznych „gołotę szlachecką” dowodził Rzewuski — powołując
się w tej kw estii na Rousseau — że ubóstwo nie jest występkiem i po
wodem do utraty praw obywatelskich (t. 2, s. 36— 37). Jeśli uboga
szlachta stała się narzędziem oligarchii magnackiej, to nie jest to jej
wina, ale wina magnatów — wina tym większa, że magnaci „mają
światło, znają prawa krajowe, czują hańbę występku i sromotnej
intrygi, a przecie hasła wojny domowej wydawać nie wzdragają się”.
To „panowie” zepsuli „gołotę”, to oni zaczęli przekupywać wyborców
i „na urzędy elekcyjne taksy stanowić”, a więc ich odsunąć należy od
obrad sejm ikowych (t. 2, s. 6— 7). Uboga szlachta natomiast powinna
uniezależnić się od „panów”, stać się „prawdziwie niepodległa”, wzgar
dziwszy przesądem zabraniającym jej żyć z pracy rąk lub z handlu
(t. 2, s. 147— 148).
W kw estii mieszczan stanowisko autora było o w iele bardziej kon
serwatywne. Postulował wprawdzie dopuszczenie do Sejmu reprezen
tantów miast, ale zastrzegał się, że w dwóch trzecich należy ich w y
bierać spośród szlachty i że nie powinni oni mieć „najmniejszego
uczestnictwa w rządzie”. Koronnym argumentem była w tej kwestii,
jak łatwo się domyśleć, obrona wolności: uczestnictwo przedstawicieli
m iast w rządzie m ogłoby być wykorzystane dla wzmocnienia władzy
królewskiej (t. 2, s. 89— 90). Oświeceniowi republikanie m ieli przed
oczyma przykład Szwecji, gdzie sojusz miast z królem doprowadził
do wprowadzenia absolutyzmu.
Obrona wolności przed uzurpacjami tronu równoznaczna była
w oczach autora Myśli z obroną suwerenności narodu, zasadniczo
sprzecznej z suwerennością monarchy. Podobnie jak Seweryna Rze
wuskiego nie zadowalała go wolność angielska: w Anglii, pisał, „nie
masz wolności, n i e m a s z n a r o d u [podkr. A. W.], ale jest król,
jest M inisterium” (t. 2, s. 73— 74). Naród istnieje o tyle, o ile stanowi
sam o sobie przez swą reprezentację — Sejm. W odróżnieniu od twór
ców Konstytucji 3 maja, którzy, wedle słów B. Leśnodorskiego, wpro
wadzili swego rodzaju absolutum dominium Sejmu 29, kasztelan witebski
świadomy był jednak niebezpieczeństwa sejmokracji. Każda władza,
dowodził, naw et władza narodu, powinna być ograniczona przez prawo.
Uznawać Sejm za „samowładnego pana” jest tym samym, co mniemać,
że „despotyzm jest niesprawiedliwy i okropny, gdy tylko w jednej jest
zawarty osobie, lecz despotyzm trzechset osób jest słodki, jest prawny,
28 B. Leśnodorski, op. cii., s. 359.
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jest narodowi pożyteczny; cóż albowiem jest despotyzm, jeśli nie moc
wyższa nad prawa i wszelkie ustawy?” (t. 2, s. 117).
Jak jednak zabezpieczyć się przed „samowładztwem” narodu, co
jest źródłem praw, którym sam naród musi być posłuszny? Można było
odpowiadać na to pytanie powołując się na niezmienne prawa natury
łub prawa boskie; można było także (vide liberałowie XIX wieku i ich
fizjokratyczni poprzednicy) odpowiednio zacieśnić samo pojęcie władzy
politycznej całkowicie wyłączając z jej zasięgu pewne sfery życia (np.
sferę życia prywatnego i działalności gospodarczej). Myśl Adama Rze
wuskiego szła wszakże w innym kierunku. Wierny tradycjom ideowym
polskiej demokracji szlacheckiej, nie ograniczał on suwerenności na
rodu, niczego z góry nie wyłączał spod jego władzy, ograniczał nato
miast arbitralność przedstawicielstwa narodowego przez podporządko
wanie go pewnym „prawom fundam entalnym ” (pel „kardynalnym”),
których zmiana możliwa byłaby tylko (t. 1, s. 111— 112) pod warun
kiem jednomyślności. Odrzucał oczywiście skompromitowane naduży
ciami liberum veto, w zwykłej działalności ustawodawczej przyjmo
wał zasadę większości. Z drugiej strony jednakże, w sprawach na
tury zasadniczej, dotyczących „kardynalnych praw” ustroju, wymagał
nie tylko jednomyślności posłów, ale jednomyślności wszystkich, wią
żących ich, instrukcji sejm ikowych (t. 1, s. 117). Było to zgodne za
równo z tradycją staropolską, jak i z koncepcją „woli powszechnej”
Rousseau, której nie może zmienić taka czy inna przypadkowa więk
szość.
W pływ Rousseau jest wyraźnie widoczny na wielu stronach dzieła
kasztelana witebskiego: w ubolewaniach nad zepsuciem obyczajów,
krytyce zbytków, apelach do „serc czułych”, w potępieniu „stanu
prawników”, w sprzeciwie wobec profesjonalizacji aparatu państwo
wego, w wywodzie o „wzajemnej przyjaźni” jako podstawie ustroju
republikańskiego. B yły to wątki niezmiernie charakterystyczne dla
republikańskiego nurtu m yśli oświeceniowej. Mamy prawo stwierdzić,
że Adam Rzewuski, mimo wszystkich związków, które łączyły go
z „obozem staroszlacheckim”, reprezentował przede wszystkim szla
checką odmianę oświeceniowego republikanizmu. O dystansie, jaki
dzielił go od prym itywnego „sarmackiego” konserwatyzmu, wym ownie
świadczy m iędzy innymi to, że w Konstytucji 3 maja krytykował nie
tylko dziedziczność tronu, lecz również niedostateczne rozwiązanie
kw estii chłopskiej. W miesiąc po uchwaleniu Konstytucji pisał o tym
w prywatnym liście: „Prawo za chłopami w nowej K onstytucji umiesz
czone znajduję nie dość jasne i zabezpieczające wolność i w łas
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ność nędznego kmiotka od wysilonej na zgubę jego dumne(j
chciwości” 30.
Inny uczeń Rousseau, najradykalniejszy przedstawiciel ówczesnej
polskiej m yśli republikańskiej, Wojciech Turski, sam określał się jako
„oświecony republikanin” S1. W broszurze pt. Myśli o królach, o suk
cesji, o przeszłym i przyszłym Rządzie (1790) bronił wprawdzie repubilkanizmu Sweryna Rzewuskiego, ale wyraźnie zastrzegał się, że nie
pisze w obronie „staroszlacheckiej” wolności:
„Nie m ówię ja za zwodniczą obłudą mniemanej dawnej wolności,
nie mówię za wolnośaią, której nie było, ale mówię za tą wolnością,
której używam i która mnie jeszcze z większym udziałem czeka. Okaże
się to z całego dzieła mego: że mną ani trwoga, ani ślepe do dawnego
rządu przywiązanie, ani uprzedzenie nie rządzi; okaże się, że jestem
za wolnością powszechną, za wolnością ograniczoną w karbach spra
wiedliwości [...]. N ie było w Polszczę doskonałej wolności, ale była
wolność; ale doskonałą wolność być m oże” (s. 7).
Ideę dziedzicznego tronu odrzucał Turski nie ze względu na jej
sprzeczność z tradycją staropolską, ale dlatego przede wszystkim , że
dostrzegał w niej sprzeczność z rewolucyjnym duchem XVIII wieku.
Zgadzał się z Sewerynem Rzewuskim, że łagodne rządy królewskie są
tylko wstępem do despotyzmu i że w Anglii, wyidealizowanej przez
działaczy Stronnictwa Patriotycznego, nie ma prawdziwej wolności.
Dowodził, iż Polska może być jednocześnie wolna, rządna i silna,
z dwojga złego zaś lepiej być „wolnym obywatelem słabego narodu
jak niewolnikiem mocnego” (s. 19). Zdawał sobie sprawę, że dotych
czas tylko szlachta była w Polsce „narodem”, wierzył jednak, że Ko
misja Edukacyjna rozbudzi w kraju „oświeconego ducha wolności”
i przebudzi do życia obywatelskiego szersze warstwy społeczne (s. 23).
Podobnie jak inni republikanie występował w obronie ubogiej szlachty,
przy czym dołożył wszelkich starań, aby nie wyszło to na korzyść
magnatom. Proponował nawet wprowadzić Kardynalne Prawo, „iżby
żaden syn bogaty nie żenił się z bogatą córką i wzajemnie”. Pozwoliło
by to, jak mniemał, obronić ubogą szlachtę przed „przemocą m ajęt
nych obyw ateli”, uchronić ją od „służenia dworsko po domach pań
skich'’ (s. 26—27).
W innej swej broszurze, polemizując z Kołłątajowską krytyką po
glądów Seweryna Rzewuskiego, Turski mocno podkreślił, że w wielu
zasadniczych kwestiach nie zgadza się ze stanowiskiem stronnictwa
80 Cyt. w g A. Próchnik, Demokracja kościuszkowska, Warszawa 1946, s. 37.
31
W. Turski, Myśli o królach, o sukcesji, o przeszłym i p rzyszłym rządzie,
Warszawa 1790, s. 10.
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hetmańskiego. Nie można i nie należy wskrzeszać dawnego ustroju ani
w wolnej elekcji widzieć istoty wolności. Wolność, o jaką dziś chodzi,
jest wolnością nie szlachecką, lecz powszechną, która „ile jest dusz
w narodzie naszym, tyle ma za sobą głosów” 32. Zacząć należy od
politycznego równouprawnienia mieszczan, ale nie wolno robić tego
w sojuszu z królem. K rytycy Seweryna Rzewuskiego piszą „przeciwko
przemocy arystokratów za królami”, w istocie jednak wzmocnienie
władzy królewskiej leży dziś w interesie bogatych i możnych; świad
czą o tym pisma Kołłątaja, który „utrzymuje sukcesję, niszczy demo
krację, a utrzymuje przy swojej mocy arystokratów”. Nie istnieje
alternatywa: oligarchia arystokratyczna albo monarchia. Polakom trze
ba pism, które m ówiłyby „przeciwko przemocy Arystokratów, za Na
rodem, a przeciw królom”.
Na początku 1792 r., pod wrażeniem powszechnej akceptacji Kon
stytucji majowej przez sejm iki szlacheckie, opublikował Turski sw e
Nawrócenie się polityczne, w którym zaakceptował dzieło Sejmu W iel
kiego. „M e czuję tej pychy w sobią” —*• pisał — „abym myślał, iż lepiej
od całego Narodu znam własne dobro jego” 33. Deklarację swą poparł
czynem, walczył bowiem z bronią w ręku przeciwko wezwanym przez
konfederację targowicką wojskom interwencyjnym Rosji. Po zw ycię
stwie targowiczan wrócił do dawnego stanowiska, udał się na emigra
cję i związał wszystkie nadzieje z rewolucyjną, jakobińską Francją.
Dnia 30 grudnia stanął przed konwentem i w gorących słowach za
apelował do niego o poparcie republikańskich i niepodległościowych
dążeń w Polsce. „Nie przychodzę do was — mówił — jako arysto
krata [...] ani jako wierny i giętki sługa pana swego [...] dziesięć milio
nów jednostek, składających naród polski, oto mój pan, oto mój władca
najwyższy [...]. Pierwszy narodzie świata, Francuzi, jesteśm y uczniami
waszymi, promienie z ogniska świateł waszych dosięgły serc Polaków;
ogrzewają ich wśród ucisku. Pomimo obecności stu tysięcy barbarzyń
ców, którzy zalewają nasz kraj, ołtarz wolności nie przestaje' istnieć
u nas; nie jest on obalony, chwieje się tylko. Francuzi! podtrzymajcie
ołtarz, którego dziś jesteście kapłanami najwyższym i” 34.
Jak pisze Adam Próchnik, „przewodniczący konwentu, Freilhard,
w odpowiedzi swej dał dobitny wyraz idei braterstwa obu ludów i za
32 W. Turski, Odpowiedź na dzieło X. Hugona Kołłątaja, Referendarza
W.X.Lit., Uwagi nas pismem etc., Warszawa 1790 (Stronice tej broszury nie są
numerowane).
33 'Wojciecha Turskiego nawrócenie się polityczne, [b.m.] 1792 (stronice nie
numerowane).
34 Cyt. wg A. Próchnika, op. cit., s. 66
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powiedział, «że niedaleka jest chwila, w której obie rzeczypospolite,
polska i francuska, zmiażdżywszy wszystkie narzędzia despotów w y
ciągną do siebie braterskie dłonie i w pokoju używać będą wszystkich
dobrodziejstw wolności i równości». Po czym nastąpił symboliczny akt
wyrażający braterstwo polsko-francuskie w postaci pocałunku, który
obaj mężowie, prezydent konwentu i poseł polski, zamienili” 35.
Jak wiadomo, niew iele wynikło z tych słów i gestów. N aw et po
wybuchu powstania kościuszkowskiego jakobińska Francja nie spie
szyła się z okazaniem Polsce konkretnej pomocy. Jej możliwości były
ograniczone, a jej uczucia także nie całkiem jednoznaczne. Kościuszko
znany był wprawdzie jako republikanin; wstępny manifest powstania
stwierdzał, że o ustroju Polski zadecyduje przyszły Sejm, a w ięc
uchylał de facto monarchiczną K onstytucję majową; mimo to jednak
było rzeczą jasną, że powstanie musi opierać się na szlachcie. Pojęcie
francuskich rewolucjonistów o szlachcie ukształtowało się pod w pły
w em stosunków w ich własnym kraju; wysłannik powstania kościusz
kowskiego, mieszczanin Franciszek Barss, musiał im cierpliwie tłu
maczyć, że w Polsce „trzy czwarte szlachty są chłopami” 36 i że ta
właśnie uboga szlachta, a nie arystokraci i posesjonaci, stanowi bazę
społeczną ruchu powstańczego. Wątpliwości Komitetu ocalenia publicz
nego podsycali zresztą niektórzy emigranci polscy: przedłożyli oni Ko
m itetowi tzw. memoriał Warrensa, w którym przedstawiali Radę Naj
wyższą powstania jako ludzi zaprzedanych królowi, feudalizmowi i kle
rowi oraz proponowali oddać kierownictwo powstania w ręce „Alberta
Sarm aty” 37.
Jest rzeczą dziwną i zawstydzającą, że postać tak ciekawa jak
Turski nie doczekała się dotąd monograficznego opracowania. Skąpe
wzmianki o nim w literaturze przedmiotu zawierają oceny zasadniczo
różne. Próchnik, który poświęcił mu stosunkowo najwięcej uwagi, w i
dział w nim najradykalniejszego, najbardziej rewolucyjnego publicystę
okresu Sejmu Wielkiego i typowego reprezentanta „szczerej, uczucio
wej, bezinteresownej sympatii dla Francji” 38. Marian Szyjkowski na
tom iast uznał Turskiego za „najskrajniejszy i najciekawszy u nas okaz
zwyrodnienia m yśli politycznej” 39. Zwyrodnienia, które miało polegać
na osobliwym połączeniu obrony stanowiska Seweryna Rzewuskiego
w kw estii sukcesji tronu z sympatiami dla rewolucyjnych idei fran
cuskiego Oświecenia.
35
36
37
38
39

Ibidem.
Cyt. wg B. Leśnodorski, op. cit., s. 19.
Por. A. Próchnik, op.oit., s. 145 i 157.
Ibidem, s. 17 i 65.
M. Szyjkowski, op. cit., s. 102.
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Czy istotnie jednak można to nazwać „zwyrodnieniem ”? Wydaje
się raczej, że mamy tu do czynienia z pewną prawidłowością — pra
widłowością rozwoju polskiej m yśli republikańskiej, przekształcającej
„sarmacki republikanizm” w republikanizm oświeceniowy, rozszerza
jący pojęcie narodu-suwerena do objęcia nim wszystkich mieszkańców
państwa. Pod względem społecznym nowoczesna republikańska kon
cepcja narodu była przeciwieństwem spetryfikowanej koncepcji „na
rodu szlacheckiego”, ale pod względem politycznym idea „udzielności”
narodu szlacheckiego zawierała w zalążku nowoczesną ideę suweren
ności narodu (w jej zastosowaniu „wewnętrznym ”, godzącym w mo
narchów z Bożej łaski, i „zewnętrznym ”, sankcjonującym prawo do
niepodległości), torowała jej drogę w umysłach, ułatwiała jej recepcję.
Oddziaływanie było zresztą wzajemne, wiem y bowiem, że w genezie
nowoczesnych francuskich koncepcji suwerenności narodu odegrały
również pewną rolę polskie idee szlachecko-republikańskie40.
Nie jest więc przypadkiem, że pierwsza porozbiorowa organizacja
niepodległościowa w Polsce — Towarzystwo Republikanów Polskich —
miała charakter programowo republikański. Jej podstawowy doku
ment — Ustawa przedspołeczna z dn. 1 X 1798 r. — zawiera zwięzłe
i precyzyjne podsumowanie oświeceniowo-republikańskiej, p o l i t y c z n e j koncepcji narodu. Oto ono:
„Naród formuje się przez samo tylko prawo Natury. Rząd w ypływ a
z woli Narodu. — Naród jest przed wszystkim, jest początkiem w szyst
kiego. Wola jego jest zawsze prawem. Przed nim i nad nim jest tylko
samo prawo Natury. — Przez to tylko, że jest, Naród jest wszystkim,
czym tylko być może. Naród nie może swych praw ustąpić tyranowi” 41.

II. STANISŁAW STASZIC

W c z e s n e p i s m a p o l i t y c z n e . Możemy obecnie przejść do
przedstawienia koncepcji dwóch największych m yślicieli polskiego
Oświecenia: Staszica i Kołłątaja. Pragnę je poprzedzić wyraźnym
zastrzeżeniem: praca niniejsza nie analizuje całokształtu ich poglądów
filozoficznych i politycznych, omawia je tylko w tym zakresie, w jakim
jest to konieczne dla zrozumienia głoszonej przez nich lub implicite
zawartej w ich pismach „ideologii narodowej”, a więc koncepcji na
40 Por. J. Fabre, Stanislas Leszczyński et l’idée républicaine en France au
XVIIIe siècle, w: J. Fabre, Lumières et romantisme, Paris 1962, s. 131—149.
41 Cyt. wg M. Handelsman, Rozwój narodowości nowoczesnej, Warszawa
1924, s. 217.
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rodu i procesu narodotwórczego, refleksji nad historią i stanem obec
nym Polski, programem odrodzenia narodowego oraz wizją przyszłości
narodów świata.
Pierwsze dzieło Staszica — opublikowane w 1787 r. Uwagi nad
życiem Jana Zamoyskiego — zainicjowało wielką debatę o „naprawie
Rzeczypospolitej”, którą podjął i kontynuował Sejm Czteroletni. W cza
sie trwania Sejmu, na samym początku 1790 r., ogłosił Staszic swą
następną pracę — Przestrogi dla Polski. Obie te książki stanowią pew 
ną całość m yślową i mogą być omawiane łącznie.
Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego rozpoczyna rozdział o edu
kacji, pod wieloma względami bardzo przypominający analogiczne roz
ważania w Myślach Adama Rzewuskiego. Zbieżności między obu auto
rami wynikają zapewne ze wspólnego źródła inspiracji — Uwag o rzą
dzie polskim Rousseau. Staszic i Rzewuski zgadzają się z Rousseau, że
„wychowanie powinno nadawać duszom kształt narodowy” 42. „Otwie
rając oczy” — pisał Rousseau — „powinno dziecko ujrzeć ojczyznę
i aż do śmierci tylko ojczyznę widzieć” 4S. Ze wskazówek tych, niezbyt
zgodnych z obiegowymi wyobrażeniami o oświeceniowym uniwersa
lizmie, wyprowadził Staszic daleko idące konsekwencje. Wyraźnie pa
rafrazując Rousseau pisał: „Dziecko, które najpderwszy raz otwiera
swoje oczy, nic innego nie powinno widzieć nad Ojczyznę, dla której
samej tylko zamknąć je niekiedyś obowiązek będzie m iało” 44. Podstawą
„nauki moralnej” powinna być więc historia narodowa; później dopiero
trzeba się uczyć historii państw sąsiednich, a „dopiero na końcu, i to
niekoniecznie wszyscy, niechaj czytają historię czasów i państw od
ległych”. Cała edukacja młodzieży, nie tylko w szkołach, lecz również
w domu, powinna być ściśle kontrolowana i programowana przez rząd
(s. 28— 29). Oprócz kształcenia patriotyzmu przez nauczanie historii
ojczystej duży nacisk powinien być położony na wychowanie fizyczne
oraz sztukę wojenną; nauki przyrodnicze winny być nauczane w za
stosowaniu do potrzeb krajowych; teoretyczny ich wykład (także,
skądinąd, mający unikać jak zarazy „systematycznego ducha”) prowa
dzony byłby tylko na najwyższym, elitarnym szczeblu nauczania; logikę
i metafizykę, na równi z teologią i mitologią, należy całkowicie usunąć
z nauczania szkolnego. Wyjazdy uczniów za granicę winny być dozwo
lone tylko za zgodą Komisji Edukacyjnej. Również ludzie dojrzali nie
42 J. J. Rousseau, op. cii., s. 201.
43 Ibidem, s. 201—202.
44 S. Staszic, Pisma filozoficzne i społeczne, oprać. B. Suchodolski, Warsza
w a 1954, t. 1, s. 20. W dalszym ciągu, jeśli nie zaznaczono inaczej, podane w na
w iasach strony odnoszą się do t. 1 powyższej edycji.
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powinni „włóczyć się po cudzych krajach” (s. 31). Zbyt częste wyjazdy
odmieniły ciało i strój Polaków, dały im „inszą duszę i obyczaje”, co
w alnie przyczyniło się do upadku Polski. Dlatego też należy w pro
wadzić zasadę, iż pryw atne wyjazdy za granicę dozwolone są tylko
tym , którzy odbyli w k raju kilka lat służby wojskowej lub cywilnej.
W wypadku kobiet proponował Staszic ograniczenie jeszcze bardziej
drakońskie: „żadna kobieta do cudzych krajów wyjeżdżać nie będzie
mogła, dopóki się edukacja jej dzieci nie skończy” (s. 33).
Rozważania te, podobnie jak pochwała konfederacji barskiej, a tak
że wywód o surowości obyczajów jako w arunku republikańskiej cnoty,
pozyskiwały Staszicowi zwolenników patriotów typu „sarmackiego”
i republikańskiego. Staszic świadomie starał się o to. W Przestrogach
dla Polski — w słynnej diatrybie przeciwko „panom” — potępił magna
tów nie tylko za rwanie sejmów, przekupywanie trybunałów i spro
wadzanie do k raju obcych wojsk, lecz również za cudzoziemszczyznę.
Czyniąc zadość uczuciom byłych konfederatów barskich najostrzej po
tępił z tego punktu widzenia „Fam ilię” Czartoryskich, wypominając
jej, iż „pogardzała krajów zwyczaje, wyszydzała narodowy obyczaj,
sarmatyzmem zwała szlachcica prostotę i szczerość” (s. 227). Było to.
nawiasem mówiąc, typowe „wypominanie przeszłości”, zarzut cudzo
ziemszczyzny uderzał bowiem w styl reprezentow any przez „Fam ilię”
przed laty, a nie w jej aktualny stosunek do narodowego obyczaju
i tradycji.
Aby właściwie zrozumieć stanowisko Staszica, trzeba stale pamiętać,
że pisał oń z myślą o określonym adresacie — adresacie szlacheckim,
przede wszystkim o średniej szlachcie, patriotycznej, oświeconej i przy
wiązanej do tradycji republikańskiej. Schlebiał jej pisząc, że wszędzie
w Europie „upadł stan rycerski, a z jego łupu powstał despotyzm”
i tylko w Polsce ostała się „ostatnia garstka jeszcze wolnej szlachty”
(s. 34). Schlebiał jej również przypisując to większej „przezorności”
okazanej przez polską szlachtę w czasach Zygmunta Augusta. Było to
wszakże dalekie od szczerości. A utentyczny pogląd ideologa mieszczań
skiego w yrażały inne słowa, wypowiedziane w zakończeniu P rzestró g
dla Polski: „Gdzież to już zabiegły insze kraje! Gdzie indziej już
despotyzm upada. W Polsce jeszcze oligarchia szlachecka. Polska do
piero w wieku piętnastym. Cała Europa już wiek osiemnasty kończy”
(s. 303). W świetle tych słów większa „przezorność” szesnastowiecznej
polskiej szlachty okazywała się nieszczęściem dla Polski, skutecznym
zahamowaniem normalnego rozwoju, którego konieczną fazą powinno
być zastąpienie oligarchii szlacheckiej przez monarszy absolutyzm.
Podobnie ocenić należy naszkicowany w Uwagach republikański
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projekt napraw y Rzeczypospolitej. Zgodnie z tym projektem, głównym
ośrodkiem władzy miałby być „sejm nieustanny”, złożony ze szlachty
i z mieszczan, wyposażony we władzę nie tylko ustawodawczą, lecz
również wykonawczą i podejmujący decyzje większością głosów; król
pozostawałby królem wybieralnym, ale dla uniknięcia machinacji ob
cych dworów i przekupywania posłów wybierano by go drogą loso
wania spośród wojewodów (jednej trzeciej ogólnej ich liczby), wyznaczonyęh w tym celu przez Sejm Elekcyjny. P rojekt ten zastąpiłby
szlachecką oligarchię przez „porządną rzeczpospolitą”. Nie był to jed
nak projekt, który sam Staszic uważałby za najlepszy. Przeciwnie,
sądził on, że „dziś oświecony despotyzm jest rządem najlepszym ”,
i apelował do swego ludu: „Aby tw ojej ziemi nie dzielono; abyś się
mógł zostać w jednym towarzystwie; abyś nie był odległą prowincją
k raju obcego, ale naród osobny i kraj cały składał; ustanów sobie,
dopokąd ci wolno, jednodzierżstwo, rząd absolutny” (s. 43). W ątpił
jednakże, czy szlachta posłucha tej rady, i dlatego tylko podsuwał jej
alternatyw ny, republikański program reform. Nie omieszkał przy tym
wyraźnie zastrzec się, że jest to program gorszy, połowiczny, do przy
jęcia tylko przy założeniu, że „w umyśle Polaków więcej zwyczaj
i wolność mniemana niźli roztropność i prawda oczywista przeważa”
(s. 44).
Trudno wyrazić się jaśniej. I dlatego też trudno zrozumieć bada
czy zaliczających Staszica do „oświeceniowego republikanizm u” 45.
Stanowisko swe uzasadniał Staszic przede wszystkim względami
pragmatycznym i. Powoływanie się na prawo n atury nie miało dla
niego sensu, ponieważ „prawa natury już we wszystkich krajach znisz
czone”; kto nie chce zginąć, musi stosować się do tw ardych praw,
które „despotyzm między narodam i postanowił” (s. 269). Bezwzględny,
wręcz bezlitosny realizm każe Staszicowi nie oczekiwać moralności od
polityków. Zw rot o „zgwałceniu praw a narodów” ma u niego znaczenie
czysto retoryczne; w gruncie rzeczy „dotychczas wspołeczności ludzkie
między sobą praw nie stanowiły”, a więc nie można pogwałcić tego,
czego nie ma. Gdzie nie ma prawa, tam nie ma sprawiedliwości ani
niesprawiedliwości, a jedynym sędzią jest siła. Zamiast użalać się na
niesprawiedliwość, trzeba przeto budować swą siłę zbrojną: „Dziś ten
naród niesprawiedliwość popełnia, który bić się nie umie” (s. 91).
45
Por. M. Klimowicz, O św iecen ie, Warszawą 1972, s. 325. Wbrew poglądowi
Klim owicza Staszic w yczuw ał nie „sprzeczności m iędzy swoim oświeceniowym
republikanizmem a w ym aganiam i czasu”, lecz raczej sprzeczności m iędzy swoim
ośw ieceniow ym absolutyzmem a przyzwyczajeniam i polskiej szlachty. Również
E. Rostworowski traktuje „republikanizm” Staszica nazbyt serio. Por. E. Rost
w orowski, O sta tn i k ró l R ze c zy p o s p o lite j, Warszawa 1966, s. 117.
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Wspólną słabością oligarchii i „porządnej rzeczpospolitej” jest po
wolność działań i jawność obrad. Dlatego też „rzeczypospolite, a tym
bardziej oligarchie, w pośrodku jednodzierżstw żadną m iarą kw itną
ani utrzym ać się nie mogą” (s. 44). Nie można ignorować w polityce
„zewnętrznego krajów związku”; jeśli kraj chce zachować swą nie
podległość, to obywatele jego mogą mieć tylko tyle wolności, „ile
zew nętrzny krajów związek pozwala” (s. 210—211). „Dzisiaj jest czas
despotyzm u”, szlachecka wolność stała się niebezpiecznym anachroniz
mem: „Pośmiewiskiem narodów stają się Turcy ze swoim Alkoranem
i szlachta z swoim feudalnym nierządem ” (s. 274).
W argum entacji Staszica należy odróżnić dwie linie rozumowania:
1) dowodzenie, iż sprawa wolność# obywatelskich musi być podpo
rządkowana sprawie niepodległości państwa, 2) dowodzenie spo
łecznej wyższości krajów rządzonych despotycznie nad oligarchią szla
checką. Rozpatrzmy je po kolei.
W pierwszej kwestii argum entacja Staszica zbieżna jest z poglądem
klarownie sformułowanym przez współpracownika Kołłątaja, F. S. Je 
zierskiego. Pisał on: „Kto mówi: «wolę wolność z nierządem jak po
rządne poddaństwo», ten w swoim zdaniu cierpi zawód rozumu, bo
miłośnik wolności nierządnej straci i wolność, i imię Polaka, a w po
rządnym poddaństwie przynajm niej się nazwisko, język i charakter
zostanie narodu, gdzie zaś naród jest, tam się wolność powrócić może,
lecz gdzie rozpusta narodu zgubiła naród, proszę, jakie tam być może
wzmartwychwstanie wolności? [...] pierwej ja kocham imię i bytność
na świecie Polaka, a potem wolność polską, i gdy pierwszego nie
stanie, nie wiem, gdzie drugie republikanci pomieszczą” 46.
Sformułowanie Staszica jest podobne, ale w istocie jeszcze dalej
idące. Jezierski postulował wyrzeczenie się „nierządnej wolności”,
Staszic natom iast głosił bezwzględny priorytet niepodległości narodo
wej nad wolnością obywatelską — naw et r o z u m n i e używaną. „Wol
ność zew nętrzna” — pisał — „jest m iarą wolności wewnętrznej. Po
lityczna k raju wolność jest pierwszą. Nie większą być może cywilna
wolność obywatela, tylko ile dozwala wolność polityczna k raju ” (s. 165).
Pozostawało to, oczywiście, w jaskrawej sprzeczności z poglądami
republikanów, którzy w rozumowaniu takim widzieli jedynie (wedle
cytowanych słów A. W. Rzewuskiego) „nędzną przemocy obronę”.
W drugiej kwestii wywody Staszica komplikuje wysiłek pozyskania
dla program u reform przywiązanych do republikańskiej wolności sze
rokich mas szlacheckich. W przedmowie do P rzestró g dla Polski Staszic
stara się stworzyć wrażenie, że pod wpływem postawy stanu szłachec*' F. S. Jezierski, W y b ó r pism , s. 215.
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kiego zmienił swe poglądy: w U w agach głosił, że droga od „nierządu
feudalnego” do „rzeczypospolitej porządnej” musi wieść przez despo
tyzm, obecnie przystaje na program ratow ania ojczyzny „ustawą rze
czypospolitej rządnej”, bez przechodzenia przez fazę pośrednią w postaci
monarchii absolutnej. Gotów jest współdziałać ze szlachtą pod w arun
kiem, że będzie ona uważać się nie za cały naród, ale jedynie za część
narodu, i że obrona wolności nie będzie obroną przyw ileju stanowego,
ale programem upowszechnienia wolności w całym narodzie.
Czy było to wyrzeczeniem się diagnozy, że współcześnie „wszystko
jednodzierżstwu sprzyja, wszystko się na rzeczypospolite sprzysięgło”?
(s. 147). Można żywić co do tego uzasadnioną wątpliwość. Na dalszych
stronicach P rzestró g dla Polski Staszic dowodził przecież, że „rzeczy
pospolite poszły w pogardę, kraje despotyczne w poważanie”, oraz
znakomicie ilustrował tę tezę pobłażliwym stosunkiem europejskiej
opinii publicznej do zbrodni popełnianych przez państwa absolutystyczne na rzeczypospolitej polskiej (s. 215—217). Zmiana poglądów
Staszica polegała jedynie na wyraźniejszym zdaniu sobie sprawy, że
program „jednowładztwa” nie ma w Polsce żadnych szans realizacji.
Musiał się z tym pogodzić, ale bynajm niej nie zmienił zdania ani
w kwestii wyższości władzy absolutnej jako sposobu zabezpieczenia
niepodległości kraju, ani w kwestii społecznej wyższości monarchii
absolutnych nad krajam i „feudalnego nierządu”.
Dowodem społecznej wyższości „rządnych despotyzmów” była
w oczach Staszica większa wydajność pracy chłopa i mieszczanina,
wynikająca z lepszego zabezpieczenia dziedzicznej własności niż w wa
runkach samowładztv a szlachty oraz z „obierania takich w uciemięże
niu sposobów, które dosięgają równie wszystkich” (s. 253), a więc
z większej równości wobec prawa. Była to dla niego wyższość nieza
przeczalna, nie dziwił się więc, że największa nienawiść zwracała się
w Europie nie przeciwko absolutnym monarchiom, lecz przeciwko
„rządom feudalnym, to jest przeciwko udzielności samej szlachty”
(s. 322). Jak przystało na postępowego ideologa mieszczańskiego, nie
był apologetą ancien r eg im e’u, ale krytykow ał go z zupełnie innych
pozycji niż szlachta polska. Punktem wyjścia krytyki czynił miano
wicie nie wolność polityczną, lecz zagadnienie własnosci, słusznie do
wodząc, że „rzeczywista własność” — ius u tendi e t abu.te.ndi — nie
istnieje w ustroju, w którym własność pryw atna może być odebrana
lub uszczuplona przez absolutną władzę; z tego punktu widzenia nie
było jednak różnicy między absolutyzmem króla a absolutyzmem szla
checkiego sejmu. Ponadto autor P rzestró g słusznie zauważał, że za
równo w „rządnych despotyzmach”, jak w oligarchii szlacheckiej ist
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nieje tylko własność uprzywilejowana. Różnica między polskim „nie
rządem feudalnym ” a „rządnym i despotyzmami” była więc w tej
perspektyw ie różnicą względną. Mimo to jednak była to różnica świad
cząca jednoznacznie na korzyść monarchii absolutnych, jako lepiej
zabezpieczających status praw ny osoby i własności mieszczan i chłopów.
Możemy obecnie zrozumieć, dlaczego „rządny despotyzm” był wedle
Staszica stadium pośrednim między oligarchią szlachecką a „porządną
rzeczypospolitą”. Podstawowym warunkiem tej ostatniej było dla niego
pozbawienie szlachty absolutnej władzy nad narodem, a tego w łaśnie
dokonał „oświecony despotyzm”. Jeśli szlachta nie chce despotyzmu,
a pragnie jednocześnie zmodernizować i wzmocnić państwo, musi sama
wyrzec się swej „absolutności”. Jeśli nie chce, aby miasta sprzymie
rzyły się przeciwko niej z królem, musi sama podzielić się z nimi
władzą polityczną. Jeśli chce ocalić instytucje republikańskie, to po
winna sprawić, aby ustaw y Rzeczypospolitej i jej rządu obejmowały
„nie stan jeden, ale całą ziemię i cały naród” (s. 180). Wyłączność
szlachecka winna ustąpić cenzusowi majątkowemu, w „porządnej rzeczypospolitej” bowiem „do stanowienia praw wszyscy bez wyłączenia
właściciele należą” (s. 41). Nie w ystarczy dopuścić do Sejm u garstki
przedstawicieli miast z głosem doradczym; trzeba, aby połowa pełno
praw nych posłów sejmowych składała się z reprezentantów miast.
Reformom politycznym towarzyszyć muszą przem iany umysłowości
i obyczaju. Na miejsce odrębnych, oddzielonych od siebie stanów po
winien pojawić się jednorodny, mocną więzią zespolony naród. Tylko
przez „oddanie sprawiedliwości rolnikom”, „złączenie się z m iastam i”
i ustanowienie dziedzictwa tronu może szlachta polska odkupić swe
winy, które doprowadziły do rozbioru kraju, usprawiedliwić się przed
narodem i Europą. „Róbcie z młodzieży szlacheckiej i miejskiej jeden
naród!” (s. 343) — tym i słowy kończy się apel do szlachty zamykający
Staszicowskie P r z estro g i dla P o lski*1.
Diagnoza Staszica, iż największym złem jest „absolutność” szlachty,
zbieżna była z poglądami innego ideologa mieszczaństwa — autora
M yśli p o lity c z n y c h dla Polski (1789), przyszłego jakobina i sekretarza
Kościuszki, Józefa Pawlikowskiego. Różnica polegała na tym, że w pro
gram ie politycznym Pawlikowskiego przeciwwagą absolutyzmu szlachty
miała być silna władza królewska. Staszic natomiast, aczkolwiek
47

Warto zwrócić uwagę, iż mimo republikańskich deklaracji otwierających

P rzes tro g i dla P o lsk i Staszic usiłow ał przekonać w nich szlachtę o konieczności

„króla sukcesjonalnego z fam ilii w Europie udzielnej” (s. 314), podczas gdy
w U w a g a ch podsuwał jej program sejm u nieustannego z elekcyjnym królem Polakiem.
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w U w agach nad ż y c ie m Jana Z am oyskiego także skłanił się do tej
myśli, doszedł do wniosku, że czynnikiem decydującym pozostaje
w Polsce szlachta, a więc nie należy jej zrażać akcentowaniem koniecz
ności silnej władzy monarchicznej. Była to niewątpliwie różnica istotna,
ale raczej w wyborze taktyki niż w m eritum poglądów na kierunek
pożądanych przem ian społeczno-politycznych. Nie zapominajmy po
nadto, że w najistotniejszej dla republikanów kwestii sukcesji tronu
P r zestro g i dla Polski formułowały program zdecydowanie „monarchiczn y ”. Staszic przyznawał wprawdzie, że „następstwo tronu jest jednym
krokiem do zatracenia wolności”, powtarzał jednak argum ent, że naw et
całkowity despotyzm lepszy jest niż u trata bytu politycznego: „Pierwszy
naród, potem swobody. Pierwsze życie, potem wygoda” (s. 315). Słowa
te są, moim zdaniem, dodatkowym argum entem na rzecz przypuszcze
nia, że w Staszicowskich apelach do szlachty kryło się pewne reservatio
mentalis: najpierw należało przekonać szlachtę do wyrzeczenia się sta
nowego „absolutyzm u” i wprowadzenia dziedziczności tronu, później
zaś można było zmienić front i wystąpić w sojuszu z dziedzicznym
monarchą przeciwko szlacheckim apologetom nazbyt niebezpiecznej
wolności.
Mieszczański charakter program u Staszica bardzo wyraźnie widoczny
jest m.in. w jego stosunku do Żydów 48. Zgodnie z tradycyjnym anty
semityzmem mieszczaństwa Staszic trak tu je Żydów jako „szarańczę”
Polski, protegowaną przez szlachtę z uszczerbkiem dla m iast i całej
gospodarki kraju. Żydowski samorząd uważa się za szkodliwy relikt
feudalizmu, postuluje więc zniesienie starszyzny kahalnej, podporząd
kowanie ludności żydowskiej ogólnemu prawodawstwu i sądownictwu
miejskiem u oraz przymusową asymilację językową. Żydów podlegają
cych ogólnopaństwowemu praw u oraz odprawiających swe religijne
obrządki i nauki w języku polskim gotów jest wszakże traktow ać jako
Polaków, na równi z przedstawicielami innych mniejszości religijnych
w Polsce (s. 298—303).
Pojęcie narodu w pismach politycznych Staszica używane jest prze
ważnie w innym sensie niż w pismach ideologów republikańskich.
W tradycji republikańskiej słowo „naród” oznaczało zbiorowego suwerena, przeciwstawionego suwerenności monarchy, było więc pojęciem
prawno-politycznym. W tym sensie używał go A. W. Rzewuski, gdy
48
Jak wiadomo, Żydzi byli protegowani w dawnej Polsce przez monarchów
i szlachtę, nastroje antysem ickie panowały natom iast wśród mieszczaństwa i kleru.
Por. Salo W ittmayer Baron, A Social and R eligious H isto ry of th e J ew s. 2-nd ed.
vol. 16: P o la n d -L ith u a n ia 1500— 1650, N ew York—London 1976.
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pisał, że w Anglii „nie masz narodu, ale jest król, jest M inisterium ” 49;
w tym samym sensie używał go również Staszic, gdy stwierdzał, że
we współczesnej Europie „nigdzie nie ma narodu, tylko narodów pa
nowie” (s. 212). Bardziej charakterystyczne dla Staszica jest wszakże
rozumienie narodu jako wspólnoty wytworzonej przez wspólną historię,
prawodawstwo i język, istniejącej zaś niezależnie od takiej czy innej
form y rządu. Z punktu widzenia konsekwentnego republiikanizmu w
krajach despotycznych ex definitione nie mogło być narodu (albo ra 
czej naród mógł istnieć w nich tylko potencjalnie), Staszic natomiast
uważał, że ocalenie bytu narodowego wymaga niekiedy świadomego
wyrzeczenia się wolności na rzecz despotyzmu.
Komentarzem do tego poglądu jest fragm ent o narodowości zamiesz
czony w IV tomie pierwszego wydania D zieł Staszica (t. 2, s. 276—278).
Znajdujem y w nim rozróżnienie „narodowości przyrodniej” od „na
rodowości nab y tej”. Do pierwszej zaliczył myśliciel język narodowy,
narodową muzykę, imię i historię narodu, powierzanie stanowisk w rzą
dzie, adm inistracji i sądownictwie wyłącznie rodakom, a naw et „mał
żeństwa wyłączne między rodakami”; do drugiej włączył strój naro
dowy, narodowe znaki, ziemię otrzym aną w dziedzictwie, nazwy mjiast,
wsi, rzek itp. Oba rodzaje narodowości uznał za „nietykalne”. Zobo
wiązujące do lojalności i obrony. Zalecił natom iast odróżniać od nich
rządy, prawa, wychowanie i nauki, które — podobnie jak rozum i cy
wilizacja — wspólne są wszystkim narodom, a więc muszą się zmie
niać wraz z postępem historii. Jedną z intencji tego wywodu (trzeba
przyznać, niezbyt precyzyjnego) było niewątpliwie przekonanie roda
ków, że, nie należy mylić obrony narodowości ze sprzeciwem wobec
uniwersalnego postępu. Z drugiej strony wszakże wywód ten wspierał
też pogląd, że nie ma żadnego koniecznego związku między utrzym a
niem narodowości a wolnością obywatelską.
Jeszcze inny sens Staszicowskiej koncepcji narodu można nazwać
s p o ł e c z n y m rozumieniem więzi narodowej (w odróżnieniu od
p r a w n o-p o 1 i t y c z n e j idei narodu-suwerena). Odsłania się on
w tych rozważaniach autora P rzestróg dla Polski, w których słowo „na
ród” używane jest jako synonim integracji ogólnospołecznej, przeciw
stawionej stanowemu „wyłącznictwu”. Rozwinięcie tej koncepcji na
rodu zawiera wypracowana przez Staszica filozofia dziejów.
F i l o z o f i a h i s t o r i i . Wielkie dzieło historiozoficzne Staszica
— poemat dydaktyczny Ród lu dzki — było próbą wyjaśnienia dwóch
niesprawiedliwości, które uczyniły na autorze olbrzymie wrażenie:
niesprawiedliwości społecznej, z którą zetknął się osobiście jako syn
49 Patrz wyżej, s. 49.
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upośledzonego w Polsce stanu mieszczańskiego, i niesprawiedliwości
w stosunkach międzynarodowych, która dotknęła go jako Polaka (t. 1,
s. 5). Czwartą księgę poematu poprzedził Staszic informacją, że pisał ją
w roku 1794, „pam iętnym z gwałtów, z tylu zbrodni i okrucieństw wy
konanych na narodzie polskim” (t. 2, s. 31).
„Prawdziwa historia” jest w ujęciu Staszica historią społeczną: hi
storią rozbicia pierwotnej, bezrefleksyjnej wspólnoty, podziału ludz
kości na uciemiężonych i ciemiężców, walki różnych sił społecznych
oraz przezwyciężenia antagonizmów w powszechnym porządku praw 
nym, zabezpieczającym zarówno prawo każdej jednostki w narodzie,
jak i praw a narodów. Proces historyczny przebiega według dialek
tycznego schematu: rozbicie pierwotnej harmonii, długi okres rozwoju
dysharmonijnego oraz przyszłe przywrócenie harm onii — nie pierw ot
nej i bezpośredniej, lecz zapośredniczonej przez cały rozwój społeczny.
„Szczęśliwość pierwiastkowych tow arzystw ” była w tej koncepcji za
powiedzią jeszcze większej szczęśliwości oczekującej ludzi w przygoto
w anym przez postępy powszechnego rozumu przyszłym zrzeszeniu na
rodów 50; u trata praw człowieka została przedstawiona jako początek
rozwoju prowadzącego w ostatecznym rezultacie do ich odzyskania i za
bezpieczenia. Mówiły o tym już pierwsze słowa poematu:
„Powiem, jakim człek człeka sposobem ujarzmia
I jak ludzki ród znowu sw e prawa odzyska” 51.

Początek rozwoju historycznego tłumaczy Staszic pojawieniem się
w umyśle pierwotnego człowieka wyobrażenia czasu, a więc w yobra
żenia o przyszłości, a więc — w konsekwencji — świadomości, że na
leży troszczyć się o przyszłość. Ze świadomości tej z kolei zrodziła
się „myśl dzierży”, tj. „dzierżenia” na własność ziemi i innych przed
miotów, wyłącznego ich posiadania, odbierania ich innym ludziom. Był
to „wynalazek najużyteczniejszy”, źródło całego postępu ludzkości,
a jednocześnie źródło wszystkich jej nieszczęść. „Myśl dzierży” zawie
rała w sobie bowiem dwa składniki: z jednej strony ideę własności,
czyli niezbędnego w arunku materialnego postępu, wzrastającego pano
wania człowieka nad przyrodą, z drugiej strony ideę „wyłączności”,
czyli zniewolenia większości przez mniejszość.
„Tak z dzierży jedną drogą dobroczynna własność,
A tysiącem m anowców wychodzi wyłączność.
Od zdokładnienia pierwszej, od zniszczeń tej drugiej
Zawisł postęp szczęść człeka jestoty m oralnej” (s. 40),

50
Por. S. Staszic, Ród ludzki. W e r sja b ru lionow a, oprać. Z. Daszkowski,
W arszawa 1959, t. 1, s. 88—92.
® S. Staszic, Pisma..., t. 2, s. 11. (Dalsza numeracja stron, o ile nie zazna
czono inaczej, odnosi się do t. 2).
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Dalszy przebieg dziejów to historia ujarzm iania ludów przez stany
uprzywilejowane („samodzierżców”), wspomagane walnie przez kapła
nów („zabobońców”). Początkiem „samodzierżstwa” było ujarzm ienie
rolników i pasterzy przez wojownicze szczepy łowieckie. Zwycięscy
łowcy przekształcili się w „hordy bojarze”, które dla utrw alenia swe
go panowania zawarły spisek z „zabobońcami”. Kulm inacją „samodzierż
stw a” stał się ustrój feudalny, w którym wszędzie panuje gwałt, więk
szość ludzi stała się rzeczami jak zwierzęta i „wszystko jest przeciwne
ustawie odwiecznej” (s. 98). Ta krańcowa denaturalizacja człowieka
była jednak „działe,m w dziejaćh rodzaju ludzkiego koniecznym”, „punk
tem w postępie towarzystw ludzkich niezbędnym” (s. 96).
Feudalne „wyłącznictwo” rozerwało więzi ogólnonarodowe: „padły
narody, a dzierżcy i ajuny narodem się stały ” (s. 80). Zniszczyło również
własność jako wynik zapobiegliwości i pracy, zastępując ją własnością
opartą na przemocy. Dlatego też pisząc o tej epoce Staszic nie używa
słowa „naród”, zastępując je słowami: „stany uprzywilejowane, wy
łączne, oddzielnicze”. Nie używał też słowa „własność” proponując
w zamian term iny: „dzierż, dzierżenie, dzierstwo”. Zamiast słowa „wła
ściciel” używał słów: „dzierż, dzierżca, samodzierż, samodzierżyciel” 52.
Bardzo charakterystyczne jest stwierdzenie Staszica, że również inne
term iny, takie jak „wolność”, „sprawiedliwość”, „prawo”, nie powinny
być stosowane w ich współczesnym znaczeniu do epoki feudalnej, acz
kolwiek czynią tak dziejopisarze pewnych narodów, zaciemniając w ten
sposób istotę feudalnego „wyłącznictwa” (ibid.). Nie ulega wątpliwości,
że autor R odu ludzkiego miał tu na myśli przede wszystkim pisarzy pol
skich, idealizujących republikańskie tradycje swego kraju. Jego własny
pogląd na dzieje Polski, wypowiedziany w brulionowej w ersji dzieła,
szokuje bezwzględnością i pozbawioną niuansów jednoznacznością. Po
ostatnim rozbiorze Rzeczypospolitej Staszic nie musiał już apelować do
szlachty i zabiegając o jej poparcie schlebiać jej republikańskim senty
mentom. Mógł pozwolić sobie na wypowiedzenie tego, co naprawdę
myślał, i napisać: „Od śmierci ostatniego Jagiellończyka nic aż do Kon
stytucji trzeciego m aja nie jest już historią narodu, ale są to dzieje
jednego stanu, dzieje obłąkanej ślachty, kłócących się, niszczących się
wspólnie kilku przemożnych domów” 5S.
52 Por. ib id em , s. 197 oraz Ród lu dzki. W e r sja b rulion ow a, t. 3, s. 225.
53 Por. ib idem , s. 210 oraz Ród ludzki. W e r sja brulionow a, t. 3, s. 286. Cytuję
wg w ersji brulionowej, jako wcześniejszej o dwadzieścia kilka lat od druko
wanej (patrz S. Staszic, Pisma..., t. 2, s. 342). W drukowanych U w ag ach do «R odu
lu dzkiego» mowa jest nie tylko o szlachcie, lecz o wyłączności dwóch stanów —
szlachty i duchowieństwa. Mówiąc o szlachcie opuszczono natom iast przymiotnik
„obłąkana”.
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W Rzeczypospolitej szlacheckiej, twierdził Staszic, „nie było rzeczypospolitej albo, może jaśniej powiem, rzeczy publicznej [...] nie było
w społeczeństwie Polaków. Bo tylko znajdowała się rzecz publiczna
ślachecka”. Nawet „prawdziwy odwieczny strój polski” zastąpiony zo
stał wówczas „strojem kozacko-tatarskim ” 54. W świetle tych wywo
dów trudno obronić stanowisko badaczy przypisujących Staszicowi —
na podstawie jego pism adresowanych do szlachty — autentyczne przy
wiązanie do republikańskich instytucji polskich. Ostre przeciwstawie
nie „prawdziwego polskiego stroju” strojowi sarmackiem u pozwala za
sadnie przypuszczać, że również obrona sarmackiego stroju i obyczaju
przeciwko cudzoziemszczyźnie magnatów, charakterystyczna dla wczes
nych pism politycznych Staszica, była przede wszystkim manewrem
taktycznym.
Wróćmy jednakże do historii powszechnej. Czuwający nad rodem
ludzkim „duch praw n atu ry ”, zeświecczona Opatrzność, rodzaj heglow
skiej „chytrości rozumu”, zadbał o to, aby podważyć feudalne „wyłącznictwo” i utorować drogę dalszemu postępowi. Okazało się, iż
absolutne panowanie „samodzierżców” nad ludem kryje w sobie za
lążek własnego rozkładu: zaspokajając wszystkie m aterialne potrzeby
stanu uprzywilejowanego lud rozwinął w swych gnębicielach „po
trzeby w ym yślne”, „obdarł ich z potrzeb naturalnych” i w ten sposób
osłabił ich dusze i znikczemnił ciała (s. 105— 106). Osłabnięciu strachu
przed zniewieściałymi „bojaram i”, zachwianiu ich autorytetu towa
rzyszyło pojawienie się wśród uciemiężonego ludu uczonych mężów,
potężnych duchem i odważnie odsłaniających wyzwolicielską prawdę.
Em ancypującemu się ludowi podała ramię władza monarsza i dzięki
tem u podporządkowała sobie zepsutych zbytkiem „samodzierżców”.
„Samodzierżstwo”, czyli absolutna władza feudalnych panów, zastą
pione zostało „jednodzierżstwem”, czyli monarchią absolutną. Było to
ogromnym postępem społecznym. Monarchie absolutne skodyfikowały
i ujednoliciły prawa, wprowadziły nowoczesny system podatkowy
i armię stałą, zmodernizowały szkolnictwo odbierając je „zabobońcom”,
otoczyły opieką chłopów i miasta. Oddajmy zresztą głos Staszicowi.
„Duch jednodzierżstwa”, wedle jego słów,
„...chłopów spod poddaństwa
Bierze w opiekę, z miasta robi towarzystwo.
Swobody, w yłącznicze nadaje mu prawo:
Stanowi magistraty, urzędów wybory,
Daje spraw iedliwości m iecz życia i śmierci;
Utwarza najliczniejszy nareszcie stan trzeci”

(s.

114).

54 Por. Pisma..., s. 211 oraz R ó d ludzki. W e r sja b ru lion o w a , t. 3, s. 287—288.
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I absolutyzm jednak
„nosi w swym jestestw ie
Mające się rozwinąć swej zguby nasienie” (s. 125).

Walcząc z samowolą feudałów i „zaboboństwami” k leru szerzy
oświecenie, budzi świadomość praw człowieka, ale światło rozumu
i przebudzona godność ludzka obraca się z kolei przeciwko niemu.
Gmin, który dotychczas był tylko „cierpiętliw ym ”, zaczyna „stawać
się czynnym, czasem i myślącym” (s. 145). Czyniąc ustępstwo oświe
conej opinii monarchowie poczynają nazywać poddanych „narodem ”,
ale w ślad za tym pojawia się pytanie: czy narody stworzone są dla
władców, czy władcy dla narodów? Niewola, aczkolwiek poddana pod
pewne „porządku praw idła”, nie przestaje być niewolą, nie do pogo
dzenia z „upowszechnionym rozumem”. Mieszkańcy monarchii absolut
nych coraz wyraźniej widzą, że „jeszcze i tu ród ludzki w tow a
rzystwach niczym” (s. 120). Dążenie „jednodzierżców” do maksym ali
zacji własnej potęgi doprowadza do krańcowości panowanie gwałtu
w stosunkach między narodami, co pozostaje w sprzeczności ze zbliże
niem między narodami, które dokonało się dzięki postępom cywilizacji
i oświecenia. „Jednodzierżcy” poczynają zdawać sobie sprawę, że dal
szy postęp umysłowy podkopuje ich władzę, próbują przeto hamować
go zawierając sojusz z „zabobońcami”, których wpływ starali się
przedtem ograniczyć, a naw et z „samodzierżcami’, do których upadku
tak bardzo się przyczynili. Nic jednak nie może wstrzymać nieuchron
nego rozwoju. Następuje okres „rokoszenia się ludów”. „Rokosze” to
są różne, cieszące i zasmucające oświeconych mędrców: „Jeżeli zasmucą
ziemię krwawe Robespiery, tam wskażą ludom prawdę i cnotę F rank
liny. Da wzór w obywatelstwie dzielność Waszyngtonów” (s. 156). Ów
rewolucyjny okres dziejów ludzkości jest okresem nadzwyczaj niebez
piecznym: srożą się jeszcze „wyłącznictwa duchy”, a już pojawiają
się jeszcze sroższe (sic) „gminowładztw potw ory” (s. 156). „Duch praw
n atu ry ” zapobiegnie jednak niebezpieczeństwom „gminowładztwa”;
„jednodziąrżstwo” przekształci się nie w demokrację, lecz w „jednorządztwo”, to jest w ustrój monarchiczno-konstytucyjny, łączący silną
władzę z praworządnością, a więc uznaniem praw człowieka i szacun
kiem dla prawdziwej własności. Rządy praw a obejmą również stosunki
między narodami, urzeczywistnione zostanie „zrzeszenie narodów”
i ideał trwałego pokoju.
Spróbujm y podsumować.
Historiozofia Staszica oparta jest na koncepcji jednokierunkowego,
koniecznego postępu ludzkości — koncepcji wyraźnie okcydentalistycznej, ponieważ modelem rozwoju społecznego są w niej kraje zachodnio
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europejskie, przede wszystkim Francja. Absolutyzm traktow any jest
w niej jako ważne i konieczne stadium rozwojowe, brak absolutyzmu
w Polsce uważany jest za anomalię świadczącą, że epoka „samodzierżstw a” szlachty przeciągnęła się w niej o co najm niej trzy wieki
dłużej niż powinna. Uogólnienia te były jaskrawo sprzeczne nie tylko
z ideami obozu republikanów, lecz również z ideologią twórców kon
stytucji majowej. Wybiegając w przyszłość powiedzieć można, że Sta
szicowska koncepcja dziejów Polski antycypowała poglądy szkoły k ra
kowskiej oraz historiografii absolutystycznych państw zaborczych, była
natom iast jaskrawo sprzeczna z poglądami demokratów epoki rom an
tyzm u — nie tylko Lelewela, idealizującego szlacheckie gminowładztwo,
lecz również Dembowskiego, który najsurow iej potępiał szlachtę, ale
polską demokrację szlachecką uważał mimo wszystko za ustrój wyższy
od zachodniego absolutyzmu.
W klasyfikacji i ocenie ustroju stosuje Staszic kryteria nie poli
tyczne, lecz społeczne. Interesuje go nie wolność polityczna, lecz em an
cypacja społeczna, społeczna sprawiedliwość. W brulionowej wersji
R odu. ludzkiego zostało to sformułowane z jasnością, która wyklucza
jakąkolwiek wątpliwość:
„Wolność, słowo pełne obłąkań. Najwięksi rodu ludzkiego tyrani
najwięcej wykrzykiwali: wolność”.
„Grecy, Rzymianie, którzy najgorliwszymi byli o wolność, którzy
najwięcej o niej mówili i pisali, ciż Grecy i Rzymianie byli najwięksi
rodu ludzkiego gwałciciele. Milionami więcej od siebie liczyli ilotów,
ludzi niewolców, ludzi porównanych z bydlętam i”.
„Dumni z wolności Anglikowie miliony ludzi ujeńczają, którzy
nędzie żyć i umierać muszą w okrucieństwie, w pracy dla nasycenia
nienasyconej duszy kupczarzów i Indyjskiej kompanii możnowładców,
którzy dla utrzym ania ducha wyłącznictwa, a tym samym niewoli
w handlu burzą świat, rozbili Indie, z wojen w wojny pchają Europę”.
„Slachta niemiecka i ślachta polska, która nazywała wolność złotą,
była wyłącznie samowładną i patrzała obojętnie na miliony u siebie
ludzi bez własności, bez ziemi, bez sprawiedliwości, bez praw a [...]”.
„Ludzie! Strzeżcie się więc zaciekać, latać za tak zwodniczym, tak
samojestWu, oszustowstwu i tw ardej osobistości usłużnym słowem
wolność, lecz postępujcie w doskonaleniu, w obywateleniu tow arzystw
do ustanowienia powszechnej, dla wszystkich równej sprawiedliwości,
bo to jest obywatelską wolnością” 5S.
55
Por. Pisma..., s. 201—203 oraz Ród ludzki. W e r sja b ru lion ow a, t. 3, s. 270—
271. Cytuję w g w ersji brulionowej, jako 'wcześniejszej i form ułującej m yśl
Staszica w sposób bardziej dobitny.
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Przeciwstawienie wyzwolenia społecznego wolności politycznej ma
swoją historię w dziejach myśli europejskiej. Staszic, ideolog burżuazji,
dezawuował szlachecką wolność polityczną widząc w niej tylko na
rzędzie niczym nie ograniczonego „samodzierżstwa” szlachty. W póź
niejszych latach zdezawuowana została z kolei b u rżu a zyjn a wolność
polityczna: niemieccy „prawdziwi socjaliści”, rosyjscy narodnicy, za
chodnioeuropejscy i rosyjscy anarchiści, a także „ekonomizujący” wulgaryzatorzy marksizmu, zredukowali ją do maski i narzędzia klasowego
panowania burżuazji. Staszic, oczywiście, nie mógł tego przewidzieć,
ale dzisiejsi badacze powinni zdawać sobie z tego sprawę i nie entu
zjazmować się zbytnio mieszczańską krytyką szlacheckiego republikanizmu. Można uznać, że staropolska wolność była wyłącznie narzędziem
klasowej dyktatury szlachty, ale skoro tak, to nie ma powodu, aby
nie zastosować analogicznego rozumowania do wolności burżuazyjnej.
Jeżeli natom iast przyznaje się wolności pewną wartość autonomiczną,
w określonych sytuacjach historycznych wprzęganą wprawdzie w służ
bę tych czy innych interesów klasowych, ale nieredukowalną do nich,
to trzeba umieć odnaleźć tę wartość zarówno w liberalnej wolności
burżuazyjnej, jak i w polskiej wolności szlacheckiej.
Aby uniknąć możliwych nieporozumień należy wyraźnie stwierdzić,
że jeśli idzie o Staszica, to był krytykiem nie tylko szlacheckiego, lecz
również burżuazyjnego republikanizmu. Doświadczenia Polski zrodziły
w nim przeświadczenie, że wszelka wolność polityczna jest rzeczą
niebezpieczną, toruje bowiem drogę oligarchii i ustawicznym walkom
o władzę między am bitnym i i wpływowymi jednostkami. Dlatego też
wyraźnie stwierdzał: „Cesarz, król, monarcha konstytucyjny, czyli —
zrozumiałej powiem — jednorządca jest nierozłącznym od przyrodnich
praw rodu ludzkiego. Przeto w dziejach wszystkich narodów, wszędzie
w stowarzyszeniach ludzi, naw et w wielkim zrzeszonych narodów
w społeczeństwie jednorządztwo jest niezbędnym, jest koniecznym
ostatecznie wypadkiem” 56.
Nic dziwnego, że Claude Backvis, w ybitny znawca i odważny obroń
ca polskich wolnościowych tradycji szlacheckich, nie darzy Staszica
sympatią. Uznał on autora R odu ludzkiego za „jedynego, napraw dę
liczącego się myśliciela burżuazyjnego” w Polsce, ale odmówił zali
czenia go do przyjaciół wolności. Przeciwnie: przypisał mu polityczny

S6 S. Staszic, Ród ludzki. W e r sja bru lion ow a, t. 3, s. 172.
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immoralizm akceptujący prawo silniejszego, deifikację „narodu-państw a” (l’Etat-nation), a naw et rodzaj „biologicznego nacjonalizmu” 57.
W arto rozpatrzyć i sprostować te zarzuty, wskazując zarazem co
było powodem ich wysunięcia.
Zarzut uznania praw silniejszego odnosi się do poglądu Staszica,
iż w stosunkach między państw am i znaczenie ma tylko siła, a nie bez
silne odwoływanie się do sprawiedliwości. Trzeba jednak pamiętać, że
była to konstatacja dotycząca epoki Staszicowi współczesnej — epoki
„jednodzierżstwa” — i że postulatem Staszica było zrzeszenie narodów”
eliminujące przemoc ze stosunków międzynarodowych. Tym samym
upada również zarzut deifikacji „narodu-państw a”.
Mówiąc o „biologicznym nacjonalizmie” Backvis miał z pewnością
na myśli pogląd Staszica, że „wyłączna rodowitość plemienia”, w tym
również „małżeństwa wyłączne między rodakam i”, należy do „narodowpści przyrodniej”, której nie wolno naruszać pod groźbą zagłady58.
Wniosek Backvisa grzeszy pewnym ahistoryzmem i przesadą. Z innych
wypowiedzi Staszica wynika dość wyraźnie, że przez „rodaków” ro
zumiał on zwykle całą ludność państwa, a więc posługiwał się „pań
stwowym ”, a nie „biologicznym” pojęciem narodu. Niemniej jednak
praw dą jest, że postulat „małżeństw wyłącznych między rodakam i”,
zwłaszcza w połączeniu z postulowaniem językowej i kulturalnej polonizacji całej ludności państwa, był w yraźnym trybutem na rzecz nacjonąlistycznej ksenofobii.
Staszic podzielał oczywiście stanowisko, że jedynym źródłem „mocy
prawodawczej” jest naród. Była to dlań zasada teoretyczna zobowią
zująca władców do służenia narodowi, nie prowadząca jednak, jak
starałem się wykazać, do wniosku o konieczności uczynienia narodu
rzeczywistym „narodem-suwerenem”. Można powiedzieć, że kwestia
narodu była dla Staszica nie kwestią uczestnictwa wszystkich Pola
ków w stanowieniu praw (zastrzegał się bowiem, że uprawnienie to
powinno przysługiwać tylko „właścicielom”), a tym bardziej w spra
wowaniu władzy, ale kwestią powstania społeczeństwa burżuazyjnego,
gw arantującego wolność osoby i nietykalność „prawdziwej własności”,
zespolonego silnym ogólnopaństwowym patriotyzmem. Dopóki istniała,
choćby w uszczuplonych granicach, państwowość polska, było dlań
rzeczą oczywistą, że uczucie narodowe musi obalić bariery stanowe
57 C. Bakvis, Q u elqu es o b se r v a tio n s à propos d u r a p p o r t de B. S u chodolski
sur le m o u v e m e n t d es id ées en Pologne p e n d a n t la seconde m o itié d u X V I I I e
siècle, w: Le m o u v e m e n t d es id ées dans les p a y s sla v e s p e n a a n t la seco n dé
m o i ti é d u X V I I I e siècle, Collana di „Richerche Slavistische”, No. 2, G. C. Sansoni
Editore 1962, s. 129 i 131.
58 S. Staszic, Pisma..., s. 277—278.
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i zintegrować całą ludność w ram ach istniejącej stru k tu ry państwo
wej. Po upadku państw a nie można już było myśleć w ten sposób.
Wielu działaczy i pisarzy przeżyło trzeci rozbiór jako koniec narodu
polskiego. Targowiczanin, Szczęsny Potocki, w ysnuł stąd wniosek najskrajniej konsekwentny: „Nie mówię już o przyszłej Polsce i Polakach.
Znikło już i to państwo, i to imię, jak znikło tyle innych w dziejach
świata. Każdy z przeszłych Polaków ojczyznę sobie obrać powinien.
Ja już jestem Rosjaninem na zawsze” 59. Staszic, oczywiście, odrzucał
taką myśl, aczkolwiek odrzucał jednocześnie rewolucyjną walkę o nie
podległość.
P i s m a p o r o z b i o r o w e . W okresie Księstwa Warszawskiego
napisał Staszic ważną rozprawę pt. O s ta ty s ty c e P olski (1807). Stw ier
dził w niej, że na ziemiach polskich dokonał się szereg korzystnych
zmian, zapoczątkowanych przez K onstytucję 3 maja, ale dalej posunię
tych przez rząd pruski, częściowo także austriacki i napoleońską F ran 
cję. Na znacznej części ziem polskich nie ma już „nic feudalnego”,
„nie ma żadnych magnatów, są tylko właściciele”, zniesiono poddań
stwo chłopów, stan chłopski nie jest jeszcze w „tym stopniu obywa
telstwa, jak we Francji, ale jest w tym stanie teraz, jak był we
F rancji przed rewolucją, w jakim jest teraz w A ustrii, w Bawarii,
w Saksonii” (s. 290). Słowem, ziemie polskie znajdują się już w tym
stadium cywilizacji, w którym powinna być wprowadzona jednorządna monarchia. Polakom „ trzeba czym prędzej króla” — króla z mo
cą jednowładztwa, króla bohatera (s. 292).
Bardzo pozytywnie oceniał Staszic związek Polski z Francją, acz
kolwiek samo Księstwo Warszawskie uważał najwyraźniej za przejścio
wy jedynie tw ór polityczny, nie rozwiązujący ani kwestii polskiej, ani
sprawy zabezpieczenia interesów Francji w środkowo-wschodniej Euro
pie. Polska, pisał, zawsze spełniała rolę przedm urza Europy, bez jej
odbudowania „Europa, a z nią Francja, nie znajdzie stałego pokoju”.
Odbudowana Polska stałaby się przewodnikiem wpływów francuskich
wśród Słowian — „oświecając się przez Francję rozrzucałaby też
światło na te liczne ludy, jednych obyczajów i jednego języka” (s. 299).
W ten sposób wśród ludów słowiańskich dokonałby się postęp cywi
lizacyjny i kulturalny, który przygotowałby je — zgodnie z ogólną
tendencją rozwoju historycznego — do wejścia w powszechną fede
rację narodów Europy.
59
List Szczęsnego Potockiego do S. Rzewuskiego z 41 1796. Cyt. w g E. Ros
tworowski, K o re sp o n d e n c ja S zczęsn ego P o tock ieg o z S e w e r y n e m R z e w u s k im
z lat 1788— 1796, „Przegląd Historyczny”, t. 45, 1954, s. 740.
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Odbudowanie całej Polski przez Francję było jednakże dla Staszica
jedynie pożądaną możliwością, której spełnienia bynajm niej nie był
pewny. Mocniejszą podstawą nadziei był dla niego fakt, że Polacy
m ają już na własnej ziemi „punkt do zbrojenia się i do zbioru”, mogą
więc naw et w najgorszym wypadku zapewnić sobie przynajm niej status
Węgier, tj. autonomię polityczną zabezpieczającą „narodowość, własny
język, narodowe praw a i urzędy” (s. 300).
W rozważaniach tych uderza wyraźnie odróżnienie „zupełnego po
litycznego jestestw a”, tj. istnienia jako „naród-państwo”, od „naro
dowości”, która może być zabezpieczona także w ramach obcej stru k 
tu ry państwowej. Było to z pewnością świadectwo przechodzenia od
„politycznego” do „etniczno-językowego” rozumienia narodu. Nie
zmiernie charakterystyczna jest przy tym chwiejność, z jaką Staszic
używa słowa „naród” w tym nowym znaczeniu: zwraca się do „na
rodu polskiego”, ale mówi jednocześnie o „wielkim narodzie Sławian”,
z którym Polaków łączą jakoby jedne obyczaje, a naw et jeden język.
Pojęcie Polski jako „narodu politycznego” było czymś jednoznacznym,
wyraźnie określonym, aczkolwiek w skład tego narodu wchodzili nie
tylko Polacy, a naw et nie tylko Słowianie, lecz również żywioły nie
słowiańskie (Litwini, niemieckojęzyczne mieszczaństwo). Przejście do
pojęcia etniczno-językowego powodowało terminologiczną konfuzję, na
tej płaszczyźnie bowiem podobieństwo ludów słowiańskich mogło w y
dawać się bardziej istotne od dzielących je różnic.
Po kongresie wiedeńskim, pod wpływem rozpowszechnionej w iary
w szczerość polonofilskich uczuć tw órcy Królestwa Kongresowego,
Aleksandra I, autor Rodu ludzkiego ostatecznie skonkretyzował swą
ideę zrzeszenia narodów Europy. Doszedł do wniosku o nadrzędności
szczepów („Gaulolatyńskiego”, czyli romańskiego, germańskiego i sło
wiańskiego) nad poszczególnymi narodam i oraz proklamował ideę, że
o przyszłych losach Europy i świata zadecydują Słowianie, zjednoczeni
pod przewodnicwtem Rosji. Powołanie do życia konstytucyjnego K ró
lestwa Kongresowego skłaniało go do przekonania, że Rosja zjednoczy
Słowian respektując polityczne i kulturalne tradycje poszczególnych
gałęzi słowiańskiego szczepu. „Największy na tej ziemi naród Sławian”,
pisał w U w agach do R odu ludzkiego, rozpocznie nową erę w dziejach
europejskiej cywilizacji. „On w końcu upornych zetrze, a natu ra na
ich prochach przez Sławian zrzeszenie Europy ludów uiści” (s. 223).
Idea ta miała kompensować Polakom u tratę niepodległości pań
stwowej. W kwestii wzajemnego stosunku k u ltu ry rosyjskiej i polskiej
podkreślał Staszic „starszeństwo” Polski i w yrażał nadzieję, że Polacy
spełnią w im perium rosyjskim rolę podobną do roli Greków w im
perium rzymskim. Mówił o tym do K ajetana Koźmiana:
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„Cóż to, nie zgadujesz jeszcze przeznaczenia W arszawy pod berłem
rosyjskim? To miasto przez swoje geograficzne i polityczne położenie
jest przeznaczone być trzecią, a może główną stolicą wielkiego, w jedno
ciało zrzeszonego, pod jednym potężnym berłem słowiańskiego rodu.
Tu się rozstrzygną losy Europy zachodniej. Pozwoliła na rozbiór
Polski, musi służyć mocniejszemu, zaniedbała mieć w Polakach sprzy
mierzeńców, będzie miała ze wcielonych w Słowiańszczyznę panów.
Kostka jest już rzucona. Spajajm y się z Rosją i oświecajmy, bierzmy
od niej potęgę, ona niech bierze od nas oświecenie” 60.
Dziewiętnastowieczny prorosyjski panslawizm — nie mglista idea
kulturalnej „wzajemności słowiańskiej”, lecz p o l i t y c z n y program
panslawizmu — zrodził się więc w Polsce, i to znacznie wcześniej niż
w samej Rosji.
Programowym manifestem i uzasadnieniem tego panslawizmu była
rozprawa Staszica pt. M yśli o rów n o w a d ze p o lity c z n e j w Europie,
czytana w warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk w sierpniu
1815 r. Słowianie, dowodził myśliciel, m ają szczególne prawo do zrze
szenia pod swą hegemonią ludów Europy, właśnie oni bowiem —
zarówno Rosjanie jak i Polacy — byli przez wieki jedyną obroną
Europy przed nawałą ludów azjatyckich. Ponadto, co ważniejsza, nikt
poza Słowianami nie zdoła sprostać tem u wielkiemu zadaniu. Szczep
Gaulolatynów „wchodzi wszędzie bez ducha zachowawczego i ducha
porządku” (s. 311), Włosi, obłąkani starożytnym i ideami wolności i republikanizmu, zagubili zasadę jedności narodu uosobioną w dziedzicz
nym monarsze; Francuzi podtrzym ywali ją wprawdzie przez wieki,
ale pod koniec XVIII wieku także ją rozbili i nie zdołają jej odzyskać.
Ród Teutonów, nazbyt skłonny do „metafizykowania” i sektanctwa,
nigdy nie dążył do jedności politycznej; zrealizował wprawdzie ideę
zrzeszenia, ale jedynie zrzeszenia małych królestw i księstw, a nie
ludów, zrzeszenia, które utrw ala partykularyzm y, zamiast budować
jedność. Idea jedności urzeczywistniona zostanie przez Rosję, ponie
waż cechuje ją stałe i systematyczne dążenie do wzmacniania władzy,
ponieważ istnieje w niej „jedność w iary i tro n u ” (s. 321), ponieważ
wreszcie dzięki swej cywilizacyjnej młodszości ma ona w sobie więk
szy zapas pierwotnych sił i dlatego „wyleje na świat większe tłuszcze” 61.
Inicjatyw a zjednoczenia Słowian pod przewodnictwem Rosji wyszła
od Polaków, „starszego Rosjan pobratym ca”, w wyniku nieszczęść,
które spadły na ich kraj, oraz w wyniku uświadomienia, że Rosjanie,
w odróżnieniu od Niemców, nie dążą do zniszczenia narodowości pol
60 K. Koźmian, P a m ię tn ik i, cz. V, Warszawa 1907, s. 79.
M S. Staszic, Dzieła, Warszawa 1816—1820, t. 9, s. 189. (Ród ludzki, ks. XVIII).
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skiej. Rosjanie powinni zrozumieć, że Polacy nie są zdolni być ich
niewolnikami, ale są przygotowani, aby stać się ich braćmi. Do obu
narodów kierował Staszic następujący apel: „Szukajcież związków
naturalnych, związków waszej krwi, związków jednorodnego pokole
nia tam, gdzie je od wieków już samo przyrodzenie dla was i dla nas
ułożyło” (s. 318).
W ostatniej księdze Rodu ludzkiego, pisanej w czasach Królestwa
Kongresowego, przedstawił Staszic dość szczególną wizję zrzeszenia
narodów 62. Mimo konstytucyjno-monarchicznych deklaracji była to
wizja daleka od konstytucyjnego monarchizmu w sensie nadawanym
tem u term inow i przez liberalizm. Nie było w niej ani parlam entu,
ani walczących z sobą stronnictw. Zamiast przedstawicielstwa różnych
kierunków politycznych przewidywał Staszic przedstawicielstwo róż
nych instytucji społecznych, takich, jak instytucja rodziny (z n atu
ralną władzą ojców), instytucja religii (już nie religii „zabobonnej”,
lecz religii rozumu), instytucji obrony, sprawiedliwości, rolnictwa,
przemysłu, handlu :tp. Narody m iały przyrzec, że „żaden lud nie może
być drugiego poddanym” (s. 173), ale nie miało to uzasadniać luźnego
federaiizmu. Przeciwnie, państwo zrzeszonych narodów miałc być jed
nolite, dopuszczające „języki rodowite” w sprawach lokalnych, ale
z jednym (zapewne rosyjskim) językiem ogólnopaństwowym (s. 174).
Autonomia poszczególnych narodów była jedynie warunkowa: za bu
rzenie powszechnego pokoju przewidziana była kara dziesięciu lat
„władzy opiekunnej”, gdyby zaś naród-winowajca powtórzył swe w y
kroczenie, wówczas „narodową straci istność, pójr^ie w mniejsze
działy” (s. 174).
Prorosyjska, panslawistyczna tendencja R odu ludzkiego nie zaciem
niła jednak i nie odsunęła na dalszy plan głównego w ątku poematu:
i opowieści o walce uciemiężonych z ciemiężcami, i o nieuchronnej
klęsce tych ostatnich. Dlatego też większość nakładu tego dzieła zo
stała skonfiskowana przez cenzurę, a Wielki Książę Konstanty, wedle
wspomnień Niemcewicza, osobiście palił jego egzemplarze na swym
kominku 6S.
W dziejach idei narodu w myśli polskiej jest Staszic postacią bez
wątpienia pierwszoplanową. W jego poglądach — w ich ewolucji,
w ich sprzecznościach — załam ują się problemy całej jego epoki. Gło
siciel absolutnego priorytetu niepodległości narodu-państw a stał się po
upadku państwowości polskiej głosicielem drastycznego ograniczenia
Analizuje ją J. U jejski w D ziejach m e s ja n i z m u polskiego d o p o w sta n ia
li s to p a d o w e g o w łą czn ie (Lwów 1931, s. 143— 166).
•3 Patrz J. U. Niem cewicz, P a m ię tn ik i czasów moich, Lipsk 1868, s. 322.
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suwerenności wszystkich państw w celu zabezpieczenia praw naro
dom — już nie narodom-państwom, ale narodom w sensie kulturow o-etniczno-językowym. Praw no-polityczną koncepcję narodu jako „wspól
noty ludzi, której członkowie biorą udział w stanowieniu praw ” 64,
wzbogacił koncepcją społeczną, akcentującą konieczność ogólnonaro
dowej integracji przez obalenie barier stanowych, następnie zaś prze
szedł do podkreślania „związków naturalnych, związków krwi, związ
ków jednorodnego pokolenia”. Był głębokim, ale też najbardziej jedno
stronnym krytykiem szlacheckiego republikanizmu, apologetą silnej
władzy monarchicznej, w poglądach na dzieje Polski antycypującym
nie Lelewela, lecz szkołę krakowską. Walczył ze społecznym panowa
niem szlachty, z tradycją „narodu szlacheckiego”, ale odwracał się ze
w strętem od „gminowładztwa”, przeciwstawiając jednemu i drugiem u
koncepcję „narodu właścicieli”. W koncepcji tej bliski był poglądom
drugiego najwybitniejszego myśliciela polskiego Oświecenia, Hugona
K ołłątaja, aczkolwiek różnił się od niego niechęcią do parlam entaryzm u
i nieufnością do swobód politycznych.

III. HUGO KOŁŁĄTAJ

N a r ó d - s u w e r e n . Zadanie, które stało przed Polską w okresie
Sejm u Czteroletniego, określał Kołłątaj term inem zaczerpniętym od
włoskiego myśliciela oświeceniowego, Gaetano Filangieri: „łagodna
rew olucja” (pacifica rivoluzione). Był to program zastąpienia „rządu
feudalnego” przez „prawdziwą Rzeczpospolitą”, starannie odróżniający
jednak Rzeczpospolitą od „gminowładztwa”. Podobnie jak Staszic Kołłą
taj zdecydowanie przeciwstawiał się mniemaniu, że „wolność ludzka
tym sposobem ubezpieczoną zostanie, kiedy pospólstwo wpływać bę
dzie do rządu równo z najbogatszym obywatelem”. Poglądy takie,
dowodził, „wprowadzały zawsze nieład, przemoc, zapalały wojny do
mowe, a kończyły się samowładztwem” 65.
W opozycji do osobliwego sojuszu republikanów staroszlacheckich
(S. Rzewuski) i jakobińskich (W. Turski) postulował K ołłątaj wpro
wadzenie w Polsce dziedziczności tronu. Na argum enty Seweryna
Rzewuskiego, dowodzącego, iż lepiej zupełnie zrezygnować z tronu,
64 B. Szacka, Teoria i utop ia S ta n is ła w a S taszica, Warszawa 1965, s. 97.
Nie ulega w ątpliw ości, że takie określenie narodu pojawia się w pismach S ta
szica, w gruncie rzeczy jednak jest ono o w iele bardziej charakterystyczne dla
przedstaw icieli kierunku republikańskiego.
65 H. Kołłątaj, L is t y A n o n im a i Praiuo p o liy tc z n e n arodu polskiego, oprać.
B. Leśnodorski i H. Wereszycka, Warszawa 1954, t. 1, s. 296.
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niż czynić go dziedzicznym, i powołującego się na przykład rewolucji
am erykańskiej, replikował przypomnieniem, że A m erykanie chcąc
podkreślić swą niewolę u Anglików porównywali swą przedrew olucyjną
sytuację do sytuacji... poddanych polskich. Amerykanie, pisał, są
„młodzieńcem dobrze wychowanym, którego serca złe jeszcze nie ska
ziły przykłady”, Polacy natomiast są względem nich „starcem nałogów
pew nym ”, nie mogą więc mechanicznie naśladować wzorów am ery
kańskich 66.
Mimo to — w przeciwieństwie do republikańskiego program u na
szkicowanego w Staszicowskich Przestrogach dla Polski — republikanizm K ołłątaja był republikanizmem autentycznym, w ynikającym nie
z w yboru taktyki, lecz z głębokiego przekonania. Państwowa „racja
stanu” nie miała dlań bezwzględnego priorytetu nad wolnością poli
tyczną. Symbolizuje tę różnicę stosunek obu myślicieli do postaci
Jana Zamoyskiego. Dla autora U w ag nad ż y c ie m Jana Zam oysk ieg o
wielki kanclerz był uosobieniem walczącej z anarchią zdrowej myśli
państwowej, dla K ołłątaja natom iast był on „założycielem m ajoratów ”
i ideologiem możnowładztwa, którego zemście „uległ śmiały Zborowski,
sm utna i pierwsza możnowładztwa ofiara” 67.
Już ta jednak, mimochodem rzucona uwaga wskazuje zasadniczą
rozbieżność między Staszicem a K ołłątajem w ocenie przeszłości demo
kracji szlacheckiej. W diagnozie obecnego jej stanu w racała natom iast
zgodność. Czym jest nasz kraj? — zapytywał K ołłątaj i odpowiadał:
„Nie jest on monarchią, bo ta się z domem jagiellońskim skończyła.
K ról nie może nic bez narodu. Nie jest rzecząpospolitą, bo ta rep re
zentuje się tylko co dwa lata przez sześć niedziel. Czym jest proszę.?
Oto liczną i niedołężną machiną, której ani jeden popychać nie może,
ani wszyscy popychać nie chcą, a jeden zawsze zastanowić zdoła”
(t. 1, s. 266).
Napraw a Rzeczypospolitej wymaga wprowadzenia dziedziczności
tronu, ale „dziedzictwo tronu od dziedzictwa k raju jest wcale różne”
(t. 2, s. 47); król polski nie będzie monarchą, ponieważ nie będzie
suwerenem, jego władza — władza najwyższego dozoru — będzie
m iała „moc udzieloną, a nie udzielną”. M ajestat dziedzicznego tronu
potrzebny jest Polsce ze względu na wielkość kraju, ale królewskość
jest czym innym niż monarchizm. „Król w monarchii uważa się jako
ojciec dzieci małoletnich, dla których o wszystkie potrzeby bez ich
66
K u źn ic a K o łłą ta jo w s k a . W y b ó r źró deł, oprać. B. Leśnodorski, Wrocław
1949, s. 80—83 (z broszury Kołłątaja, O su k c esji tr o n u i in n ych s p r a w a c h n a j 
w a żn iejszy ch ).

87 H. Kołłątaj, L is t y Anonima..., t. 1, s. 352—353.
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wiadomości i zatrudnienia starać się musi. Król w rzeczypospolitej
jest jako ojciec dziedzi dorosłych, z którym i wspólnie o ich dobro
troskliwym być powinien” (t. 2, s. 47—48).
Najwyższą władzą w Rzeczypospolitej będzie nie król, lecz Sejm.
Mylne jest mniemanie, że do Sejm u powinno należeć jedynie stano
wienie praw; prawdziwa suwerenność narodu realizuje się przez czyn
ne sprawowanie władzy, a więc Sejm — reprezentacja narodu —
powinien być faktycznie rządem, sprawować władzę wykonawczą. Nie
w ystarczy więc Sejm obradujący przez kilka tygodni co dwa lata,
nie w ystarczy naw et Sejm zawsze gotowy do zwołania — potrzebny
jest Sejm obradujący perm anentnie. Republikańska wolność bowiem
polega nie na wolności w sferze życia prywatnego, w o l n o ś c i od
ingerencji władzy, ale na wolności w sferze życia publicznego, na
c z y n n y m u d z i a l e we władzy: „Swoboda, którą nam układ trw a
łej rzeczypospolitej, którą wolny rząd obiecuje, me jest to owa fałszy
wa przyjemność dająca się uczuć w odpoczynku i lenistwie, jest to
rzetelna rozkosz przenosząca smak w cnocie i w pracy” (t. 2, s. 13).
Sformułowanie to w arte jest zastanowienia. Wskazuje ono, że
Kołłątajowskie rozumienie wolności pokrywało się z tym, co Benjamin
Constant nazwał później „wolnością starożytną” i co przeciwstawił
„wolności nowożytnej’', czyli wolności jednostki w pryw atnym życiu,
wolności „od”, a nie wolności „do”. Właśnie „wolność negatyw ną”
traktow ał Constant jako najistotniejszą z punktu widzenia liberalizmu,
wymagającą obrony nie tylko przed suwerenną władzą królów, lecz
również przed demokratyczną zasadą suwerenności narodu, która ko
jarzyła mu się głównie z jakobińską dyktaturą. Suwerenność narodu,
dowodził, jest wskrzeszeniem „wolności starożytnej”, „wolność nowo
żytna” natom iast polega nie na uczestnictwie w suwerenności, lecz
na ograniczeniu zakresu wszelkiej suwerennej władzy.
W świetle tych klasycznych dystynkcji pojęciowych koncepcja
K ołłątaja okazuje się koncepcją demokratyczną, a nie liberalną (w his
torycznym, tj. dziewiętnastowiecznym sensie tego ostatniego terminu).
Była .to jeszcze koncepcja szlachecko-demokratyczna, ponieważ, jak
zobaczymy, zapewniała decydujący (aczkolwiek już nie wyłączny)
wpływ szlachty na suwerenną reprezentację narodu. Mimo to jednak
teoria suwerenności narodu była w niej sformułowana równie dobitnie
jak w doktrynie jakobinów. Brzmiała ona dużo mniej rewolucyjnie
niż we Francji, w w arunkach polskich bowiem można ją było odnaleźć
nie tylko w rewolucyjnie interpretow anych praw ach natury, lecz rów
nież w tradycji narodowej. Uwzględniając wszystkie te różnice można
jednak stwierdzić, że Kołłątajowska idea suwerenności narodu speł
niała, aczkolwiek w skromniejszym wymiarze, podobną funkcję spo
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łeczną co idea jakobińska: była ideą antyfeudalną, obalającą nie tylko
udzielność monarchy, lecz również udzielność stanu szlacheckiego
przez wskazanie, że (teoretycznie przynajm niej) jedynym źródłem pra
womocnej władzy jest cały naród; przyspieszała proces powstawania
nowożytnego narodu przez budzenie czynnej odpowiedzialności za
losy kraju.
O
rew olucyjnym posmaku, jakiego zaczęła nabierać w ówczesnej
Polsce tradycyjna skądinąd koncepcja udzielności narodu — a więc
0 oddzieleniu pojęcia „naród” od pojęcia „naród szlachecki” — wy
mownie świadczą losy reform atorskich projektów Ignacego Potockiego,
inspirowanych przez Kołłątaja. W projekcie Zasad do p o p r a w y rządu
przedłożonych sejmowi w grudniu 1789 r. konserwatywna opozycja
skreśliła wszędzie słowo „naród” zastępując je słowami „stan szla
checki” lub „Rzeczpospolita”. To samo powtórzyło się w następnym
roku przy dyskusji nad VI artykułem praw kardynalnych (we wrześ
n iu 1790). „Udzielność” pozostawiono przy samej szlachcie, upadł więc
Kołłątajowski projekt uczynienia z mieszczan stanu współrządzącego
1 stworzenia w ten sposób nowej, szlachecko-mieszczańskiej koncepcji
narodu-suw erena 68.
Najważniejsza różnica między ideą suwerenności narodu w w ersji
K ołłątaja i w w ersji jakobińskiej polegała na tym, że w ujęciu autora
L is tó w A non im a idea ta nie mogła stać się narzędziem politycznej
dyktatury. K ołłątaj świadomy był niebezpieczeństwa arbitralnych de
cyzji Sejm u i zapobiegał mu w podobny sposób jak inni polscy re
publikanie 69 — nie przez ograniczenie suwerenności przedstawiciel
stw a narodu, ale przez wprowadzenie w pewnym zakresie wymogu
jednomyślności. Nie był przynajm niej entuzjastą „pluralitas niczym
nie ograniczonej, pluralitas bez podziału, bez pewnych hamulców
w konstytucji rządow ej”. W P r a w ie p o lity c z n y m narodu polskiego (1790)
pisał o tym : „Ci, którzy wprowadzili w rząd polski lib eru m veto,
chcieli bardzo dobrze i w tym tylko zbłądzili, że tak ważne prawo
w ręce każdego szlachcica oddali” 70. Naprawa błędu polega przeto
nie na całkowitym usunięciu veta , co prowadziłoby do „przemocy
większej liczby nad m niejszą”, ale na odebraniu go jednostkom. Trzeba
zachować pozytywną funkcję lib eru m v e to wprowadzając przy uchwa
laniu nowych praw wymóg jednomyślności obu Izb Sejmowych —
88 Por. B. Leśnodorski, op. cit., s. 149 oraz K. Zienkowska, S ła w e t n i i u r o 
dzen i. R uch p o li ty c z n y m i e s z c z a ń s tw a w do bie S e jm u C zteroletn iego, Warszawa
1976, s. 111 i 117.
6* Patrz omówione w yżej koncepcje A. W. Rzewuskiego.
70 H. Kołłątaj, L is t y Anonima..., t. 2, s. 209.
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M iejskiej i Ziemskiej, oraz sankcji królewskiej, a przy zmianie praw
kardynalnych żądając jednomyślności instrukcji wszystkich woje
wództw (ibid., s. 110 i 210).
Postulat sankcjonowania praw przez króla był wyrazem pewnej
ewolucji poglądów księdza referendarza: ewolucji polegającej na po
niechaniu idei „sejm u rządzącego” oraz zbliżeniu do stronnictw a kró
lewskiego w przeświadczeniu, że „ograniczona m onarchia” jest aktual
nie dla Polski „złem koniecznym”. Ewolucja ta wszakże, jak słusznie
podkreśla E. Rostworowski, nie doprowadziła K ołłątaja do uznania
suw erennych prerogatyw k o ro n y 71. W tej zasadniczej kw estii naw et
w momencie największego zbliżenia do monarchizmu pozostał on na
gruncie republikańskiej zasady „suwerenności narodu”.
N a r ó d w ł a ś c i c i e l i . Aby zabezpieczyć się przed gminowładztw em podważając jednocześnie przyw ileje herbowe, opowiadał się
Kołłątaj za ideą, która stała się prawem w K onstytucji majowej: ideą
uzależnienia praw politycznych (w odróżnieniu od praw cywilnych)
nie od przynależności stanowej, lecz od cenzusu majątkowego w postaci
posiadania określonej ilości ziemi. W ten sposób „gołota” szlachecka —
tradycyjne narzędzie magnatów — traciła praw a polityczne, nabyw ali
je natom iast zamożni mieszczanie, którzy wraz z kupnem ziemi zdo
bywali automatycznie uprawnienia szlachty-posesjonatów. Tak oto
naród szlachecki przekształcił się w „naród właścicieli”. W dziele
O ustanow ieniu i upadku K o n s ty tu c ji polskiej 3 m aja 1791 roku refor
ma ta została oceniona następująco:
„...wolności mieszczan i szlachty zupełnie do siebie zbliżone zo
stały. Różnica między nimi ściągała się tylko do posesji ziemskiej, nie
do osób: bo szlachcic nie m ający posesji ziemskiej, chociaż wszystkie
swobody miał zapewnione, nie mógł jednak być czynnym w Rzeczy
pospolitej, a mieszczanin, nabyw ający posesje ziemskie, nie mógł mieć
sobie odmówionego szlachectwa i przez to samo stawał się czynnym” 72.
W rzeczywistości K onstytucja majowa nie spełniała żądań sformu
łowanych w pierwszej w ersji Memoriału mieszczan wystosowanego do
króla i Sejmu po podpisaniu w listopadzie 1789 r. A ktu Zjednoczenia
Miast — Memoriału zredagowanego, a może naw et napisanego przez
Kołłątaja. Memoriał ten domagał się przecież dopuszczenia do władzy
prawodawczej i wykonawczej mieszczan jako mieszczan przez utw o
rzenie osobnej miejskiej Izby Sejmowej. Wszystko wskazuje jednak,
że niezależnie od poparcia, którego K ołłątaj udzielał politycznemu ru 
71 Por. E. Rostworowski, O sta tn i kró l R ze c zy p o s p o lite j, s. 197—198.
72 (H. Kołłątaj, I. Potocki, F. K. Dmochowski), O u sta n o w ie n iu i u p a d k u
K o n s t y t u c j i 3 m a j a 1791 roku, wyd. 2, Paryż 1868, t. 3, s. 66.
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chowi miast, idea ograniczenia „aktywnego obyw atelstwa” do posia
daczy ziemi adekwatnie wyrażała jego rzeczywiste poglądy. Inna rzecz,
że pragnął on powiązać praw a polityczne również z municypalną włas
nością gruntową, a nie tylko z własnością ziemską.
Uzasadniając swe stanowisko dowodził ksiądz referendarz, że tylko
właściciele gruntów są niezawodnie prawdziwymi patriotam i, tylko
orji bowiem w nierozerw alny sposób związani są ze swym krajem
i rozumieją jego interesy. Ludzie ubodzy, w skutek nieoświecenia i za
leżności m aterialnej, są zawsze „niewolnikami cudzego zdania” 73; poposiadacze własności ruchomej mogą zabrać ją ze sobą i w pogoni za
korzyścią opuścić ojczyznę; tylko właściciel gruntow y „utraciwszy
ojczyznę swoją wypada natychm iast z najwyższego rzędu ludzi”
(s. 292).
Rozumowanie, jak widać, typowo „burżuazyjne”, powtarzające się
w uzasadnieniach wszystkich cenzusów majątkowych. Jak wiadomo,
również konstytucja francuska 1791 roku dzieliła Francuzów według
własności i tylko posiadaczy traktow ała jako „aktyw nych obywateli”.
Cechę swoistą poglądu Kołłątaja, a mianowicie uzależnienie praw poli
tycznych nie od własności w ogóle, lecz od własności gruntowej,
tłum aczy przede wszystkim stanowisko oświeconej średniej szlachty,
gotowej uszczuplić swe przyw ileje stanowe, aby na mocniejszych pod
staw ach oprzeć swój interes klasowy, łamiącej solidarność „stanu ry 
cerskiego”, aby zawrzeć kompromis z posesjonatami m iejskim i i tym
skuteczniej bronić swej pozycji jako klasy właścicieli ziemskich. Ta
sama przyczyna tłumaczy olbrzymią popularność w Polsce francus
kiego fizjokratyzm u — ideologii postulującej kapitalistyczną moder
nizację gospodarki rolnej bez rozdrobnienia własności ziemskiej, uza
sadniającej dominujące znaczenie interesów właścicieli ziemskich na
podstawie tezy, że jedynym źródłem bogactwa jest ziemia. W teorii
w artości K ołłątaj nie był fizjokratą, głosił bowiem, że jedynym klu
czem do wszystkich bogactw jest p ra c a 74, ale nie wysnuł stąd prak 
tycznych wniosków. Całkowicie zaakceptował za to fizjokra tyczny
postulat przekształcenia warunkowej, feudalnej własności ziemi w bez
w arunkową własność burżuazyjną. Umożliwiało to interpretację szla
checkiego zwierzchnictwa nad ziemią chłopską jako szlacheckiego ty 
tułu własności, a chłopskiej pracy na ziemi folwarcznej jako zobowiązań
wynikających z kontraktu między właścicielami ziemi a dzierżawcami.
W ten sposób, jak pisze H. Grynwasser, „zagadnienie pańszczyzny
78 H. Kołłątaj, L is t y Anonima..., t. 1, s. 296.
74
Patrz E. Lipiński, S tu d ia nad h istorią p o ls k ie j m y ś li ek on o m iczn ej, War
szawa 1956, s. 455.
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miało być splecione w nierozerwalny węzeł z zagadnieniem wywłasz
czenia, jedno drugiem u służyć wzajemnie za pretekst i ty tu ł praw ny” 75.
Uogólnienie surowe, ale sprawiedliwe. Nie można inaczej zinter
pretować słów7 Kołłątaja, iż przyszłe prawodawstwo „dwie rzeczy naj
istotniej obwarować powinno: wolność osoby rolnika i własność grun
tową dziedzica” 76. Ceną zniesienia poddaństwa miało być formalne
pozbawienie chłopów wszelkich praw do upraw ianej przez nich ziemi;
pańszczyzna natom iast mogła być zachowana na zasadzie obustronnie
obowiązującego kontraktu między szlachcicem-właścicielem a chłopem-dzierżawcą. Jak wiadomo, taki właśnie stan praw ny został wprowa
dzony kilkanaście lat później w Księstwie Warszawskim.
W dążeniu do przekształcenia własności w sensie „słabym ” na
własność w sensie „mocnym” był K ołłątaj bardzo konsekwentny.
Dowodził, że ziemia powinna należeć wyłącznie do właścicieli indy
widualnych, legitym ujących się jednoznacznym tytułem prawnym, że
należy znieść wszelkie „królewszczyzny” i inne form y państwowej
i półpaństwowej własności ziemskiej (t. 1, s. 340, i t. 2, s. 308). Trzeba
zlikwidować również wszelkie ordynacje, przyw racając wolność sprze
dawania ziemi, dzielenia jej przez spadki itp. Uzasadniał to powołując
się bez ogródek na klasowy interes właścicieli ziemskich. Wszelka
niejednoznaczność w określaniu ty tu łu własności, wszelkie form y obwa
rowania własności jakimiś w arunkam i były dla niego niebezpiecznym
pretekstem do coraz większego uszczuplania praw właścicieli. Posłu
chajm y zresztą jego własnych słów:
„Zbliża się trzecia epocha rewolucji ludzkiej, epocha najokrutniej
sza, jeżeli jej złe założemy fundamenta. Zdaje się albowiem, że rozum
ludzki dwóch już wielkich dopełnił zamiarów: poznał, co to jest fana
tyzm, d prawie go do reszty wytępia, poznał, co to jest despotyzm,
i silno około poniżenia onego zaczął się krzątać. Przychodzi dzisiaj pod
uwagę ludzi własność gruntowa, względem której czyli się jakie popeł
niają gwałtowności, czyli nierozsądne przepiszą prawa, można prze
powiedzieć, że to będzie nasieniem okropnych rewolucji, silniej powsta
jących przeciwko właścicielom ziemi, jak były owe, co na fanatyzm
i despotyzm powstawały. Miliony ludzi są bez własności ziemi, miliony
ludzi przypomną sobie gwałtownie jej wydzierstwo. Nie trzeba tylko
uśpioną pogorszyć spokojność; nie trzeba tylko prawa posesji osłabić;
nie trzeba tylko pokazać drogę, że dla potrzeb publicznych wolno jest
własność szczególną odbierać, maksyma ta rozciągnie się zbyt daleko
75 H. Grynwasser, D e m o k ra c ja szlachecka, Warszawa 1948 (pierwodruk 1918),
s. 15.
76 H. Kołłątaj, L is t y Anonima..., t. 1, s. 281.
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i najokrutniejszy cios zadać może najprzód wszystkim politycznym
ustanowieniom w ogólności, a po tym wszystkim ludziom, którzy zbyt
rozległą własność gruntow ą posiadają” (t. 2, s. 303—304).
N a r ó d j e d n o l i t y . „Polityczną” koncepcję narodu, tj. utożsa
mienia wspólnoty narodowej ze wspólnotą polityczną, odziedziczyli
polscy oświeceniowcy po dawnej Rzeczypospolitej. Zarazem jednak
przejęli od oświeceniowych ideologów francuskiej burżuazji przeświad
czenie, że nowoczesny naród powinien być narodem j e d n o l i t y m ,
że wszelkie odrębności — zarówno odrębności regionalne, jak i odręb
ności statusu prawnego i obyczajów różnych grup ludności — są szkod
liwym reliktem czasów feudalnych. Przeświadczenie to kolidowało
z rzeczywistością Rzeczypospolitej Obojga Narodów — państwa, w któ
rym nie tylko Litwa, lecz również wiele innych prowincji zachowywało
znaczną odrębność i autonomię, którego ludność tworzyła istną mozaikę
etniczną i językową. Zadaniem patriotów typu K ołłątaja stawała się
w tej sytuacji modernizacja narodu pojęta jako przetopienie różno
rodności w jedność.
Przede wszystkim należało zapewnić jedność prawodawstwa. K la
syczna oświeceniowa definicja narodu, sformułowana przez współzało
życiela p artii jakobinów, Abbé Sieyèsa, głosiła przecież, że wspólne,
jednolite prawodawstwo jest warunkiem narodu: ,,Qu’ est-ce que
qu ’une nation? un corps d ’associés v iv a n t sous une loi com m u ne et
rep résen tés par la m ê m e législatu re” 77. Tak samo rozumował Kołłątaj

głosząc konieczność ujednolicenia praw w całym państwie. Małopolska,
Wielkopolska i Litwa — dowodził — m ają wprawdzie jedno prawo
polityczne, ale z punktu widzenia praw a cywilnego i zwyczajów „są,
że tak powiem, osobnymi niejako narodam i” 78. Zalecał ostrożność
w likwidowaniu tych różnic, zastrzegał się, że musi być na to „dobro
wolne wszystkich zezwolenie”, ale formułował cel jasno i apelował
do rodaków o jego urzeczywistnienie: „Narodzie! jeżeli litościwa
Opatrzność dozwoli ci stanąć na stopniu prawdziwej niepodległości [...]
bądź śmiałym napisać sobie jeden dla wszystkich ludzi kodeks i jeden
dla wszystkich prowincji proces” (t. 1, s. 369—370).
K onstytucja 3 maja w znacznej mierze zrealizowała ten postulat.
Zrezygnowała z używania term inu „oba narody” wprowadzając pojęcie
jednego narodu: Stanisław August stał się królem „z Bożej łaski
i z woli N arodu”, wojsko miało składać przysięgę na wierność naro
dowi, marszałkowie koronni i litewscy przekształcili się w „urzędni
77 Cyt. w g H. Kohn, Prelude..., s. 21.
78 H. Kołłątaj, L is t y Anonima..., t. 1, s. 367.
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ków narodowych”. Zniesiono faktycznie odrębność Litwy, choć expressis
v e r b is tego nie stwierdzono. W tekście ustaw y konstytucyjnej mowa
jest o „jedności narodu polskiego”, o „krajach polskich”, „współczesnej
ojczyźnie” itp.79.
Wraz z unifikacją praw ną i adm inistracyjną jakobini francuscy
propagowali i realizowali politykę konsekwentnej unifikacji językowej.
Pod tym względem sytuacja w przedrewolucyjnej Francji przypom i
nała sytuację w wieloetnicznym państwie polskim: większość ludności
Francji mówiła nie po francusku, lecz w innych językach, takich, jak
prowansalski, alzacko-niemiecki, flamandzki, bretoński, włoski, korsy
kański, baskijski. Z jakobińskiego punktu widzenia sytuację Francji
należałoby naw et ocenić jako gorszą, we Francji bowiem języki niefrancuskie miały z reguły starszą i bogatszą tradycję literacką niż
niepolskie języki w Rzeczypospolitej oraz używane były również przez
klasę panującą, podczas gdy szlachta państwa polsko-litewskiego już
w XVII wieku uległa prawie w całości językowej polonizacji i „sar
m ackiej” homogenizacji kulturowej. Mimo to rewolucyjna, a następ
nie napoleońska Francja osiągnęła w zakresie językowej homogenizacji
narodu-państw a sukcesy zadziwiająco szybkie i nadspodziewanie trwałe.
Wielka kampania galicyzacyjna została rozpoczęta przez jakobinów
pod hasłem walki z kontrrewolucją. Deputowany Barere nawoływał
do niej w następujących słowach:
„Federalizm i przesąd mówią po bretońsku; emigracja i nienawiść
do Republiki przem awiają po niemiecku; kontrrew olucja mówi po
włosku, fanatyzm po baskijsku. Zniszczmy te niebezpieczne narzędzia
błędu” 8®.
W tym samym duchu wypowiadał się Kołłątaj. Postulując wpro
wadzenie polszczyzny jako oficjalnego języka sądownictwa i urzędów
na Litwie tak oto argumentował:
„Sprawiedliwość niech mówi jednym i krajow ym do narodu ję
zykiem [...] Język ojczysty udoskonalony, do edukacji użyty i do
wszystkich sprężyn rządu przyjęty, nierównie bardziej ustanawia cha
rak ter narodu niż suknia, nierównie bardziej klei z sobą poszczególne
prowincje. I ten kraj jednym prawdziwie nazwać się może narodem,
który się jednym rozumie językiem, którego język edukacji, prawu
i rządowi wystarcza” 81.
79 Por. B. Leśnodorski, D zieło S e jm u C ztero letn iego , s. 235—240.
80 Cyt. w g H. Kohn, op. cit., s. 91. Por. także Carlton J. H. Hayes, The
H isto rica l E vo lu tion of M o dern N atio n alism , N ew York 1931, s. 64.
81 H. Kołłątaj, L is t y Anonim a..., t. 1, s. 370.
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W P ra w ie p o lity c z n y m narodu polskiego m y ś li te sform u łow an e
zostały jeszcze dobitniej, z iście jakobińską stanowczością:
„Ponieważ jeden język widocznym jest dowodem jedności narodu,
przeto język polski będzie powszechny dla wszystkich prowincji,
z których się państwa Rzeczypospolitej składają. Odtąd więc nie wolno
będzie innego języka prócz polskiego używać w stanowieniu praw
i wykonaniu onych, tak dalece, że nie tylko prawa, ale naw et wszelkie
w yroki sądowe (decreta), opisy urzędowe (tranzakcje) i pozwy w ję
zyku tylko polskim pisane być mają. W szkołach naw et wszystkie
nauki dawane być powinny w tym języku, wyjąwszy nauki duchowne,
które potrzebują języka ze swym obrządkiem zgodnego” (t. 2, s. 246).
Zastosowaniem powyższych zasad były propozycje K ołłątaja doty
czące Żydów. Respektował on prawa Żydów jako mniejszości religijnej,
ale kategorycznie sprzeciwiał się ich praw nej autonomii, czyniącej
z ludności żydowskiej „jak gdyby stan uprzywilejowany, m ający osob
ny sąd i rząd” (t. 2, s. 329). Postulował likwidację kahałów i podkahałków; dekrety duchownych sądów żydowskich, a także wszystkie tran zakcje i kontrakty miały być spisywane w języku polskim pod groźbą
nieważności; spraw y cywilne Żydów m iały należeć do zwykłego są
downictwa krajowego; naw et rabini musieliby znać język polski, ła
cinę, arytm etykę, logikę i prawo n atu ry oraz udokumentowywać tę
znajomość zaświadczeniami polskich szkół wydziałowych. Dochodził
do tego program przymusowej akulturacji żydowskich mas: „wszyscy
Żydzi w państwach Rzeczypospolitej osiedli lub zamieszkali, żadnego
nie wyjmując, m ają brody golić, przestaną używać sukni żydowskich,
a nosić będą taką, jakiej używają chrześcijanie w państwach Rzeczy
pospolitej, czego dopilnowanie komisjom wojewódzkim zalecamy, czas
norm alny praw u tem u za rok od ogłoszenia onego ogłaszając” (t. 2,
s. 329).
Francuscy jakobini dochodzili do podobnych konkluzji. Od Żydów
alzackich zażądali w 1791 r., aby przestali być „narodem w narodzie”,
aby całkowicie dostosowali się do Francuzów pod względem obyczajów
i sposobu życia, aby podporządkowali wszystkie swe uczucia i p arty k u 
larne interesy nadrzędnej lojalności wobec narodu francuskiego. Jeden
z członków klubu jakobińskiego w Strasburgu domagał się naw et
przyspieszenia asymilacji ludności żydowskiej przez zmuszenie jej do
zawierania małżeństw z chrześcijanam i82.
W stosunku do Ukraińców wykazywał Kołłątaj większy um iar
(t. 2, s. 153—160). Przypisywał rzezie hajdamackie „nieoświeceniu
ruskiego ludu” oraz zagranicznym (rosyjskim) wpływom na popów,
82 Por. H. Kohn, op. cit., s. 36—39.

84

Andrzej Walicki

szukał więc rem edium w założeniu na Ukrainie uniw ersytetu, w szcze
gólnej dbałości o oświecenie duchownych oraz w podporządkowaniu
Kościoła prawosławnego w Polsce „synodowi narodow em u”. Realis
tycznie zauważał, że unia Kościoła rzymskiego z kijowskim miała
szanse dopóty, dopóki Kijów był w rękach polskich, ubolewał z po
wodu niedojścia do skutku ugody hadziackiej. Można przeto stw ier
dzić, że głosił program umiarkowany i ostrożny, propagujący szerzenie
wpływu kultury polskiej, nie zaś bezpośrednią, religijną i językową
polonizację. Dobrotliwy, miękki Kościuszko szedł o wiele dalej: pro
ponował znieść odrębność kalendarza ruskiego i wprowadzić język
polski do prawosławnych nabożeństw. Wyobrażał sobie, że jest to
najłagodniejsza droga uwolnienia Rusinó\y od fanatyzm u i ciemnoty:
„Ż czasem” — pisał — „duch polski w nich wejdzie” 83.
Charakterystyczną cechą jakobińskiego nacjonalizmu było znacze
nie przypisywane szkole i wojsku jako dwu potężnym narzędziom
jednoczenia i wychowywania narodu. Idee te wyrażały się w hasłach
„narodu w szkołach publicznych” i „narodu uzbrojonego” 84. Pierwsza
z tych idei zrywała z koncepcją dobrowolności nauki szkolnej i p ry 
watności szkół postulując stworzenie jednolitego, scentralizowanego,
poddanego kontroli państwowej i obowiązkowego (w pewnym zakresie)
systemu szkolnictwa, zdolnego wychowywać młodych ludzi w duchu
ogólnonarodowego patriotyzm u. Druga idea zastępowała żołnierza-najem nika żołnierzem-obywatelem, traktującym swą służbę jako n aj
świętszy obowiązek wobec ojczyzny, adorującym flagę narodową, wiel
biącym marsze, parady, pieśni, podniosłą retorykę rozkazów i cały
ry tu ał m ilitarno-patriotyczny. Słusznie zauważono, że jakobini byli
pod tym względem bezpośrednimi poprzednikami m ilitaryzm u Francji
napoleńskiej85.
Również i w tych kwestiach można mówić, aczkolwiek nie bez
pewnych zastrzeżeń, o zbieżnościach między ideologią K ołłątaja a jakobinizmem. Jako w ybitny działacz Komisji Edukacji Narodowej był
on przecież współtwórcą pierwszego w Europie państwowego system u
szkolnictwa — systemu jednolitego, centralnie programowanego i słu
żącego wychowaniu oświeconych patriotów, aczkolwiek nie tak po
wszechnego i scentralizowanego jak w ideale jakobińskim. W sprawach
wojskowych różnił się od jakobinów brakiem radykalizm u społecz
nego, nie postulował bowiem powołania do obrony ojczyzny ludowych
83 T. Kościuszko, Pisma. Wybrał, objaśnił i wstępem poprzedził H. Mościcki,
Warszawa 1947, s. 45.
«■
84 Por. Carlton J. H. Hayes, op. cii., s. 61.
85 Ibid em , s. 82—83.
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mas. Podzielał jednak przekonanie jakobinów o wyższości arm ii republi
kańskiej, ożywionej duchem świadomego, ogólnonarodowego patrio
tyzmu, nad armiami krajów absolutystycznych; domagał się podporząd
kowania szkół wojskowych Komisji Edukacyjnej oraz — z drugiej
strony — przeniknięcia całego systemu szkolnictwa duchem subordynacji wojskowej; i wreszcie, w odróżnieniu od Staszica, który za no
woczesną armię uznawał jedynie regularną armię stałą, dawał wyraz
wierze w „uzbrojony naród”, radząc wskrzesić wojewódzkie popisy
sprawności wojskowych i ustanowienie m usztr w parafiach (t. 1, s.
211— 212).

W opracowanej kilkadziesiąt lat temu typologii nacjonalizmów
Carltona J. H. Hayesa „nacjonalizm jakobiński” został wyróżniony
jako odrębna kategoria typologiczna86. Jak starałem się wykazać,
Kojłątajowska koncepcja narodu, zwłaszcza w kwestii prawodawstwa
i języka, pozwala mówić o jej typologicznym podobieństwie do kon
cepcji jakobińskiej. Słowo „jakobińska” wskazuje zresztą tylko na ge
nezę tej koncepcji, jej istotne elementy zostały bowiem przyjęte przez
Francję im perialną i utrw alone w tradycji francuskiego myślenia o na
rodzie. Rozumienie narodu jako wspólnoty politycznej, której w arun
kiem jest centralizacja adm inistracyjna, jednolitość praw i jednorod
ność języka, zyskało nazwę „francuskiej koncepcji narodu”. Tę właś
nie koncepcję, nietolerancyjną wobec wszelkich dążeń do autonomii
terytorialnej lub kulturalnej, reprezentow ali w 1849 r. rewolucyjni
Węgrzy, którzy usiłowali ją narzucić niema dziarskim narodowościom
korony Świętego Stefana.
Przyjrzenie się tej koncepcji pozwala zrozumieć, że różnica dzie
ląca ją od etniczno-językowej koncepcji narodu nie polegała bynaj
mniej na niedocenianiu znaczenia języka narodowego. Polegała ona
na tym , żę była ona koncepcją polityczną, w której język narodowy
spełniał rolę n a r z ę d z i a j e d n o ś c i mającej przejawiać się we
wszystkich dziedzinach życia państwowego, podczas gdy w koncepcjach
etniczno-językowych był on przedmiotem uwielbienia jako w yraz n i e 
powtarzalnej
indywidualności
narodu.
Dlatego
też
u K ołłątaja i jakobinów nie ma ani k rzty m istyki języka, cha
rakteryzującej np. poglądy Fichtego i romantyków.
Inna jest
wreszcie relacja między językiem a państwem: koncepcja K ołłątaja
(wbrew płytkim uogólnieniom Kohna) wyraża punkt widzenia narodu
państwowego pragnącego zachować swą jedność polityczną oraz
wzmocnić ją przez narzucenie całej swej ludności jednego języka pań
stwowego, podczas gdy koncepcje etniczno-językowe zrodziły się
84 Carlton J. H. Hayes, op. cit.
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wśród narodów bezpaństwowych, biorących wspólnotę języka za punkt
wyjścia i pragnących budować swe instytucje polityczne (myśl o od
rębnej państwowości zrodziła się bowiem nie od razu i nie wszędzie)
na podstawie kryteriów lingwistycznych.
N a r ó d - l u d . Największe różnice zdań w literaturze przedmio
tu dotyczą kwestii stosunku K ołłątaja do roli niższych w arstw spo
łecznych — mówiąc konkretniej, chłopstwa, plebsu miejskiego i „gołoty
szlacheckiej” — w procesie narodotwórczym. W Listach A nonim a
i P ra w ie p o lity c z n y m narodu polskiego Kołłątaj wyłania się jako m y
śliciel zdecydowanie przeciwny „gminowładztwu”, propagujący znie
sienie poddaństwa bez uwłaszczenia, dowodzący, że chłopom, a także
ubogiemu mieszczaństwu i ubogiej szlachcie potrzebne są jedynie pra
wa cywilne, a nie prawa „aktywnych obywateli”. Niektórzy badacze
próbują jednak przypisać Kołłątajowi większy radykalizm powołując
się na fakt, że w gronie jego zwolenników zwanym Kuźnicą Kołłą
taj owską byli ludzie głoszący bardziej radykalne poglądy. Koronnym
argum entem na rzecz takich interpretacji jest postać „W ulkana Gro
mów Kuźnicy”, cytowanego już wyżej księdza F. S. Jezierskiego.
Szczególnie często bywa przytaczana jego słynna wypowiedź o „po
spólstwie” :
„Część największą ludzi ubogich i pracowitych zwiemy pospól
stwem; u Francuzów pospólstwo jest trzecim stanem, według mnie
pospólstwo powinno by się nazywać najpierwszym stanem narodu,
albo, wyraźniej mówiąc, zupełnym narodem. Bogactwa i moc państw
pospólstwo składa i pospólstwo utrzym uje charakter narodów. Szlach
ta w całej Europie, po wszystkich narodach jest podobna do siebie
[...] Pospólstwo zaś rozróżnia narody, utrzym uje rodowitość języka
ojczystego, zachowuje zwyczaje i trzym a się jednostajnego sposobu
życia” 87.
Wypowiedź ta jest rzeczywiście ze wszech m iar godna uwagi.
Sformułowanie mówiące o pospólstwie jako „zupełnym narodzie”
kojarzy się nam z koncepcjami rewolucyjnych demokratów epoki ro
mantyzmu, zwłaszcza z ideami Edwarda Dembowskiego, który utoż
samiając naród z ludem stawiał szlachtę poza obrębem wspólnoty na
rodowej. Skojarzenia te wszakże prowadzą, moim zdaniem, na m ylny
trop. Po pierwsze, nawet badacze maksymalnie akcentujący radyka
lizm Jezierskiego przyznają, że nie wyprowadził on z tego sformuło
wania „dalej idących wniosków politycznych” 88, a w szczególności
87 F. S. Jezierski, W y b ó r pism , s. 244.
88 Por. A. F. Grabski, M yśl h is to ry c z n a
1976, s. 239.
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program u reform y (nie mówiąc już o rewolucji) agrarnej. Po drugie,
inne wypowiedzi księdza kanonika wyraźnie wskazują, że przeciw
staw iał on „naród-pospólstwo” „narodowi szlacheckiemu” z pozycji,
które nazwać można lewicowym solidaryzmem narodowym, tzn. nie
z intencją wyłączenia szlachty poza naród lub wykazania, że w Pol
sce istnieją „dwa narody”, ale z intencją zwalczania stanowej wyłącz
ności w imię „całości narodow ej”, która dopiero zrobi z Polaków
„lud jeden i od innych osobny” 89; ta solidarystyczna tendencja prze
jawiła się również w jego pięknych słowach, iż miłość ojczyzny „ma
w sobie coś wspaniale powszechnego, ponieważ rozchodzi się na dobro
całego narodu; kto kocha ojczyznę swoją, kocha w niej przyjaciół
i nieprzyjaciół razem ” 90. Po trzecie, w wywodzie o podtrzym ywanym
przez pospólstwo charakterze narodowym wyraźnie brzmi także nuta
konserw atyw na — przeciwstawienie stałości rodzimego obyczaju za
granicznym nowinkom i kaprysom mody. Po czwarte wreszcie, in ter
pretacje przypisujące Jezierskiem u skrajny radykalizm społeczny nie
w yjaśniają, w jaki sposób można to pogodzić z jego wywodem, iż
„stan szlachecki jest głową, stan miejski jest jak piersi i żołądek, stan
pospólstwa jest jak ręce i nogi” (s. 101— 102).
Na rzecz tezy o radykalizm ie poglądów Jezierskiego przemawia
jego powieść pt. Rźepicha, m atk a królów. Jezierski dowodził w niej
— zgodnie zresztą z Kołłątajem — że pierwotnym i mieszkańcami Pol
ski był lud Sarmatów, których szczęśliwe życie w stanie n atu ry zo
stało przerw ane przez najazd przybyłych z Panonii Słowaków, czyli
Słowian. W świetle tej teorii (jaskrawo sprzecznej z późniejszymi kon
cepcjami, przypisującymi rdzenną słowiańskość ludowi podbitemu)
okazywało się, że za panowania potomków Słowian, czyli szlachty,
oparte jest na uzurpacji i że istnieją również historyczne (a nie tylko
praw nonaturalne) podstawy do rew indykacji praw ujarzmionego ludu.
Radykalizmu tego nie należy wszakże wyolbrzymiać. Teoria pocho
dzenia szlachty służyła Jezierskiem u za oręż w walce z feudalną
stanowością, ale nie obracała się przeciwko Kołłątajowskiej koncep
cji narodu właścicieli: różnice między ubogimi a bogatymi, na równi
z różnicami między głupimi a mądrymi, uważał autor R z e p ic h y za
naturalne i nieusuwalne. Ponadto, sam pochodząc z ubogiej szlachty
podlaskiej, zaliczał do pospólstwa również szlachecki gmin, którego
bynajm niej nie idealizował. Jego znakomity utw ór satyryczny pt. Ja
rosza K utasińskiego, herbu Dęboróg, szlachcica łukow skiego, u w agi
nad sta n e m nieszlacheckim w Polszczę (1790) nie pozostawia w ątpli
89 K u źn ic a K o łłą ta jo w s k a . W y b ó r źródeł, s. 62.
90 F. S. Jezierski, W y b ó r pism , s. 234.

88

Andrzej W alicki

wości, że najistotniejszym i różnicami społecznymi między ludźmi były
dla niego nie formalne różnice przynależności stanowej, a tym b ar
dziej różnice pochodzenia od „Słowaków” czy „Sarm atów ”, ale te
różnice, które — modernizując terminologię — należałoby nazwać
podziałami klasowymi. Bohater utw oru tak bowiem określa swego
ojca: „... mój ojciec będąc człowiekiem z urodzenia, z przypadku
i z opinii szlachcicem, z m ajątku rolnikiem, z niedostatku młynarzem,
szewcem, krawcem, bednarzem itd., z potrzeby zaś był chłopem ro
biąc wicesregenszczyznę, która była na kształt pańszczyzny, a ile
polował na wilki dla sędziego zabawy, wyręczał powinność ogara”
(s. 89).
Wbrew pozorom radykalizm społeczny tej satyry nie jest dalej
idący od radykalizm u Kołłątaj owskiego. Są to bowiem w istocie kpi
ny z ideologii szlacheckiej równości, wmawiającej różnego rodzaju
Kutasińskim, że ich status społeczny równy jest statusowi posesjonatów. Jezierski krytykow ał nie tyle istnienie podziałów klasowych wew nętrz szlachty, ile fakt upartego udawania, że ich nie ma, i naiw
ność wierzącej w to „gołoty szlacheckiej”. Było to całkowicie zgod
ne z programem Kołłątaja, postulującym uwzględnianie realnego,
a nie urojonego statusu społecznego i w związku z tym domagającym
się, aby Kutasińscy, jako ludzie uzależnieni ekonomicznie od zamoż
nych właścicieli i tylko herbem różniący się od chłopów, nie posia
dali aktyw nych praw obywatelskich.
Jezierski nie dożył insurekcji kościuszkowskiej, w czasie której po
spólstwo — zarówno szlacheckie, jak i m iejskie — odegrało tak istot
ną rolę. Patriotyczna postawa pospólstwa wpłynęła na radykalizację
poglądów Kuźnicy Kołłątajowskiej i samego Kołłątaja. „Literaci
z Kuźnicy łączyli się na ulicach z gminem W arszawy” 91. „Polscy ja
kobini”, uważający K ołłątaja za swego przywódcę, wznosili na ulicach
szubienice dla zdrajców. Powstańczy lud warszawski, pod przywódz
tw em szewca-naczelnika, Jana Kilińskiego, unaoczniał prawdę, iż po
spólstwo jest „pierwszym stanem narodu”. Liczne odezwy powstań
cze odwoływały się do rewolucyjnego braterstw a ludów, apelując
również do żołnierzy rosyjskich i pruskich, przywoływały K aniow
ską ideę wiecznego pokoju, postulowały zwołanie powszechnego kon
gresu europejskiego dla sprawiedliwego ułożenia stosunków między
narodami. W tej rewolucyjnej atmosferze odczuwano potrzebę w ybit
nego ideowego przywódcy. Opinia publiczna, zarówno lewicy jak i p ra
wicy, uczyniła nim Kołłątaja, nadając mu, z różnymi intencjami, mia
no „polskiego Robespierre’a”.
91 B. Leśnodorski, P o lscy ja ko bini, Warszawa 1960, s. 361.
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Sam K ołłątaj, jak wiadomo, nie naśladował Robespierre’a, stanow
czo odżegnał się od jakobińskich samosądów, a naw et — w latach
późniejszych — próbował zaprzeczać istnieniu jakiegokolwiek jakobinizmu w Polsce. Z punktu widzenia niniejszego studium ustalenie,
jakim był naprawdę jego udział w wydarzeniach 1794 r., jest rzeczą
drugorzędną. Jako rasowy polityk kierował się on nie tylko ideami,
lecz również względami pragmatycznymi, zrozumiałe jest więc, że
przed uchwaleniem K onstytucji majowej zbliżał się do króla, a w roku
insurekcji wykorzystywał — mniej lub bardziej dyskretnie — po
parcie udzielane mu przez żywioły najbardziej radykalne. Niew ątpli
wie przesunął się wówczas na lewo, ale nic nie wskazuje, aby zmie
nił swe zasadnicze poglądy.
Jednym z najważniejszych dokumentów końcowego okresu powsta
nia jest ułożona przez K ołłątaja ustawa Rady Najwyższej Narodowej
(z dn. 20 V 1794) w sprawie nadawania ziemi „na wieczne dziedzic
tw o” chłopskim uczestnikom insurekcji. Formuła nadań brzmiała na
stępująco:
„Obywatelu! RN udzieliła ci część ziemi, której całości bronisz,
przez co przywiązując d ę do ojczyzny jako właściciela gruntowego
chce, abyś tym mocniej pamiętał, iż powinieneś bronić swobód i wol
ności tej Rzeczypospolitej, w której własność grutową posiadać bę
dziesz”. Jak pisze B. Leśnodorski, „w tej lapidarnej form ule zbiegły
się wszystkie główne idee polityczne i ekonomiczne Oświecenia: oj
czyzny ludu wolnego, zarazem ojczyzny posiadaczy, własności burżuazyjnej, państw a republikańskiego”. Jeśli chodzi o samego K ołłątaja,
był to „szczytowy w yraz jego dążeń w obrębie spraw y chłopskiej” 92.
Wśród wyliczonych przez Leśnodorskiego głównych idei polskiego
Oświecenia brak, jak widzimy, idei „narodu-pospólstwa”, „naroduludu”. Jest to uzasadnione, idea ta bowiem nie stała się jeszcze jed
ną z „głównych” idei myśli politycznej. Badacz koncepcji narodu
w polskiej historii intelektualnej powinien jednak odnotować, że myśl
o pospólstwie jako „zupełnym narodzie”, aczkolwiek nie doprowadzo
na do swych logicznych konsekwencji, przebłysła już wówczas, i to
w najbliższym otoczeniu Kołłątaja, że w momencie bezpośrednio po
przedzającym ostateczną likwidację państwa zaczęła ona przybierać
realny kształt w rewolucyjno-patriotycznych wystąpieniach ludu W ar
szawy i Wilna.
P i s m a p o r o z b i o r o w e . Po upadku insurekcji Kołłątaj, uzna
ny za „niebezpiecznego rewolucjonistę” i więziony przez Austriaków
K Ib id e m , s. 364.
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w tw ierdzy Ołomunieckiej (1794— 1802), wykorzystał przymusowe od
osobnienie na dociekania filozoficzne i naukowe. Rezultatem ich sta
ły się dwa dzieła najbardziej liczące się w jego dorobku filozoficznym:
P o r zą d ek fiz y c zn o -m o ra ln y (Kraków 1910), wykładający w sposób sy
stem atyczny Kołłątajowską filozofię człowieka, oraz pośmiertnie opu
blikowany R ozbiór k r y t y c z n y zasad historii o początkach rodu lu d z 
kiego. Do tem atu niniejszego studium oba te dzieła — w odróżnieniu
od Staszicowskiego Rodu ludzkiego — wnoszą jednakże bardzo nie
wiele. P o rzą d ek fizyc zn o -m o ra ln y, inspirowany przez koncepcje fizjokratów , mówi nie o narodach, lecz o człowieku w ogóle, o związku
między „moralnymi prawami człowieka” a jego „prawami fizycznymi”.
R ozbiór k r y t y c z n y zajm uje się zagadnieniem zburzenia pierwotnego
statycznego ładu fizyczno-moralnego, a więc zniszczenia harmonijnego
stanu natury, które dało początek procesowi historycznemu. K ołłątaj
tłumaczył to zewnętrzną katastrofą — hipotezą potopu, i w tym kon
tekście wprowadzał również problem genezy narodów. Z P o m y s łó w
do dzieła «Porządek fizyc zn o-m ora ln y» dowiadujemy się mianowicie,
że katastrofa potopu rozbiła „społeczność pierw iastkową”, rozłączyła
ludzi, zapoczątkowując odrębne i przez długi czas izolowane linie roz
woju różnych typów antropologicznych („postaci”), języków, skłonności
i obyczajów 93. W skutek różnych warunków rozwój cywilizacyjny tych
rozłączonych części rodu ludzkiego dokonywał się nierównomiernie,
z niejednakową szybkością, co dodatkowo akcentowało różnice. Nic
więc dziwnego, że zetknąwszy się z sobą ludzie różnych narodów nie
rozpoznawali w sobie braci, ale napadali na siebie, wydzierali sobie
własność i ujarzm iali się wzajemnie. Dopiero po długich wiekach bo
lesnego, dysharmonijnego procesu historycznego zaczęła torować sobie
drogę myśl o wspólnym człowieczeństwie, o tym , że „osobne narody
z całą powierzchowną różnicą są dzieci owej pierwiastkowej społecz
ności, z której ich przypadek rozpędził” (s. 357). Dla Kołłątaja, podob
nie jak dla Staszica, było to podstawą nadziei, że nadchodzi czas,
w którym porządek moralny zapanuje w stosunkach politycznych.
W okresie ołomunieckim K ołłątaj opracował również szczegółowy,
jedenastopunktow y program badań ludoznawczych, wyłożony w Liście
do J. Maja z dnia 15 lipca 1802 r., opublikowanym w 1810 r. w „Pa
m iętniku W arszawskim”; form ułuje on apel o napisanie „doskonałego
dzieła o obyczajach, zwyczajach, obrządkach narodu polskiego”, w y
chodząc przy tym z tezy (proklamowanej uprzednio przez F. S. Je
zierskiego), że właśnie lud, „pospólstwo”, jest tym, co najlepiej roz
83
H. Kołłątaj, P o rzą d e k f i z y c z n o - m o r a l n y oraz P o m y s ł y
fiz y c z n o - m o r a ln y , oprać. K. Opałek, W arszawa 1955, s. 355.
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różnią narody i najdoskonalej przechowuje pierwotne obyczaje i ob
rządki narodowe.
List do J. Maja został zamieszczony w „Pam iętniku W arszawskim”
za spraw ą samego autora, który pragnął wskazać „co wprzód przed
sięwziąć należy, nim by się wziąć chciano do historii narodu naszego” 94.
Było to wyrazem pragnienia Kołłątaja, aby włączyć się do projekto
wanego przez warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zbiorowego
opracowania dziejów Polski. F akt to znamienny i symptomatyczny: czo
łowy działacz polityczny epoki Sejmu Wielkiego i insurekcji kościusz
kowskiej pragnął przyłączyć się do prac ludzi, którzy uznawszy nie
odwracalność politycznego upadku Polski skoncentrowali się na bada
niu i chronieniu „narodowych pam iątek”, aby przynajm niej w nie
politycznej sferze zachować narodową tożsamość Polaków. Aktywność
ta, motywowana odczuciem niebezpieczeństwa zatraty bytu narodo
wego, podjęta została przez ludzi form acji oświeceniowej, ale zrywała
z klasyczną oświeceniową koncepcją narodu-państw a torując drogę
takiem u pojmowaniu narodu, które pozwalało żywić nadzieję na prze
trw anie narodowości w w arunkach u traty własnej państwowości. Zro
zumiałe, że uwagę kierowano przede wszystkim na pielęgnowanie tra 
dycji historycznej i języka narodowego. Julian Niemcewicz głosił w To
w arzystw ie Przyjaciół Nauk, że „język stanowi naród, a raczej stanowi
oddzielność nairodu od narodu” 9S, a eks-jakobin, Samuel Bogumił Linde,
opracował swój pomnikowy S ło w n ik ję z y k a polskiego. Kołłątajowski
program badań ludoznawczych zbiegał się z tym kierunkiem , trak to 
wany był bowiem jako swoista propedeutyka historii Polski oraz obej
mował badania nad dialektami i gwarami polskimi; jednocześnie w pro
wadzał on perspektyw ę swoiście etnograficzną, połączoną z dodatnim
wartościowaniem k u ltury ludowej. Tak oto czołowy przedstawiciel
myśli politycznej polskiego Oświecenia stał się jednym z prekursorów
kultu ludowości, charakterystycznego dla preromantycznych, słowianofilizujących kierunków okresu Królestwa Kongresowego i przejętego
później przez ideologów polskiego romantyzmu.
Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk — w którym tak aktyw 
nie działał Staszic — nie obdarzyło Kołłątaja swoim zaufaniem, a sam
K ołłątaj, w gruncie rzeczy, nie czułby się w swoim żywiole w apoli
tycznej sferze prac nad zachowaniem bezpaństwowej narodowości.
Utworzenie Księstwa Warszawskiego obudziło w nim nowe nadzieje
polityczne. Wyrazem ich jest książka pt. U w ag i nad te r a ź n ie jszy m
94 Por. D zieje f o l k lo r y s ty k i p o ls k ie j 1800— 1863, red. H. Kapeluś i J. Krzy
żanowski, Wrocław 1970, s. 78 (rozdz. pióra R. W ojciechowskiego).
95 Por. A. F. Grabski, op. cit., s. 391.
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p oło żen iem te j części ziem i polskiej, którą od poko ju ty lż y c k ie g o za 
częto z w a ć K s ię s tw e m W arszaw skim , pisana w porozumieniu ze śro

dowiskiem byłych jakobinów i wytłoczona po raz pierwszy w m arcu
1809 r.96. Praca ta, opatrzona mottem „Nil desperandum !”, jest nie
tylko ostatnim ważkim dziełem politycznym Kołłątaja, ale również
jego ostatnim słowem w kwestii narodowej.
Najważniejszą innowacją w stosunku do przedrozbiorowych pism
K ołłątaja jest rozpatrywanie odbudowania Polski jako celu możliwego
do osiągnięcia tylko w w arunkach zasadniczej zmiany w całym ukła
dzie sił w Europie oraz za cenę świadomej rezygnacji z całkowitej
suwerenności. Wiek XVIII był okresem wzrastającego wpływu Rosji
w Europie: uznała się ona za protektorkę ludów prawosławnych przed
Turkam i, opanowała Polskę, stała się gw arantką rozdrobnionej Rzeszy
Nięmieckiej układając się z Prusami i A ustrią o przyszłe łu p y 97. Ten
dencji tej położyła kres rewolucja francuska, która przetworzyła F ran
cuzów w „lud zupełnie nowy”, wywołała zaciętą nienawiść w sąsied
nich krajch i wciągnęła Francję do walki o hegemonię w Europie.
Napoleon — „nowy H erkules” — wskrzesił Im perium Zachodnie, wpro
wadził w nim jednolite prawa, przywrócił szacunek dla praw a naro
dów poskramiając potężne mocarstwa, oddając sprawiedliwość słab
szym, dźwigając upadłe (cz. 1, s. 115—116). Im perium Napoleońskie
jest systemem odrębnych państw pozostających pod protektoratem
Francji. Wschodnim przedm urzem tego Im perium musi być państwo
wielkie i silne, „które by się rozciągało od Morza Bałtyckiego aż do
Krępaków [Karpat — A. W.] i do Morza Czarnego, a od prawego
brzegu Odry aż do brzegów Dniepru i Dźwiny” (cz. 2, s. 7). Zarodkiem
takiego państwa mogą być Prusy lub Księstwo Warszawskie, znana
przewrotność Prus pozwala jednak wnioskować, że Napoleon nie po
wierzy im tak wielkiej potęgi; odbudowana Polska natom iast miałaby
interes „być wiecznie sprzymierzoną z Cesarstwem Francuskim ” (cz. 2,
s. 15). Dodatkowym argum entem na rzecz tego rozumowania była dla
Kołłątaja okoliczność, iż małe Księstwo Warszawskie otrzymało od
Napoleona taką konstytucję, jaka „w nowym polityki układzie wielkim
tylko przynależy mocarstwom” (cz. 1, s. 77).
99 Por. W. Tokarz, O sta tn ie lata H ugona K o łłą ta ja (1794—1812), Kraków 1905,
t. 2. Dziełko Kołłątaja analizowane jest w przytaczanej wyżej książce J. U jej
skiego (D zieje p o lskie go m e s ja n izm u , rozdz. V). Z punktu w idzenia niżej pod
pisanego włączenie Kołłątaja i Staszica do dziejów polskiego m esjanizm u jest
jednak nieuzasadnione, oparte na nadmiernym rozszerzeniu terminu „mesjanizm”.
97 (H. Kołłątaj), U w a g i n ad t e r a ź n ie j s z y m p o łą cz en iem t e j części z ie m i p o l 
skiej, k tó r ą od p o k o ju ty l ż y c k i e g o za c z ę to z w a ć K s ię s ti o e m W a r s z a w s k im , Lipsk
1810, cz. 1. (od rozdz. V zaczyna się nowa numeracja stron), s. 106—107.
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W przeciwieństwie do Staszica nie wierzył Kołłątaj w przyszłe
zjednoczenie Słowian. Podkreślał różnice języków i charakterów róż
nych szczepów słowiańskich, dowodząc w szczególności, że Małorusini
bardziej różnią się od „prawdziwych Moskali” niż Hiszpanie od Wło
chów. Granica na Dnieprze i Dźwinie była w jego oczach tradycyjną
granicą dzielącą Zachód od Wschodu. Pozwalało mu to wierzyć, że
Rosja zadowoli się dominacją na Wschodzie, akceptując wyznaczone
przez Francję granice Im perium Zachodniego.
Innym nowym rysem w poglądach K ołłątaja było jeszcze mocniej
sze niż dawniej akcentowanie potrzeby jednolitości narodu. Podkreślał
on wprawdzie konieczność zachowania charakteru narodowego, ale
postulował zarazem, że nie może to oznaczać tolerowania partykularyzmów. Entuzjazmował się wręcz praw no-adm inistracyjną homogenicznością Im perium Napoleońskiego, a w ram ach poszczególnych
jego państw postulował całkowitą homogenizację językową. Zastana
w iając się nad przyczyną, dlaczego Napoleon nie wskrzesił od razu
całej Polski, tłumaczył to niemożnością jednorazowej unifikacji tak
wielkiego państwa: Napoleon, jego zdaniem, postanowił wskrzeszać
Polskę stopniowo, przez przyłączanie kolejnych jej części do posiada
jącego „doskonałą konstytucję” Księstwa, metoda taka bowiem ułat
wiała reedukację Polaków w duchu centralizmu. W skutek owej stopniowości, twierdził, „każda część ziemi, która kiedykolwiek przyłączy
się do Księstwa Warszawskiego, nie będzie więcej dzielona na pro
wincje, Województwa, lecz na Departam enta, które natychm iast wezmą
też samą organizację [...] władza duchowna biskupów przywiązana
zostanie do granic Departamentowych [...] prawo cywilne, krym inalne
i handlowe będzie jedno dla wszystkich, przez Kodeks Napoleona raz
przyjęty [...] nikt nie będzie więcej Litwinem, Wołynianinem, Podolaninem, Kijowianinem, Rusinem itd., ale wszyscy będą Polakam i” (cz. 2,
s. 64—66).
Tłumacząc po swojemu zam iary Cesarza Francuzów K ołłątaj po
w strzym yw ał się od jakichkolwiek słów krytyki. Zachwycał się jego
rolą jako „nowego Praw odawcy”, k tóry zniósł w Europie feudalizm
zachowując szlachectwo, ocalił katolicyzm jako religię niezbędną dla
mas, zapobiegając zarazem szkodliwym wpływom klerykalizmu; spo
dziewał się, że dzięki „powstaniu ogromnej Rzeczpospolitej Imperium
Zachodniego” urzeczywistnione zostaną marzenia opata St. P ierre’a
o opartym na sprawiedliwości trw ałym pokoju; konstytucję Księstwa
uważał za „ze wszech m iar doskonałą”, nieporównanie lepszą niż Kon
stytucja 3 maja; bronił naw et najbardziej niepopularnych decyzji Ce
sarza, takich jak obciążenie Księstwa kosztami utrzym ania trzydziesto-
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tysięcznej armii francuskiej i rozdawnictwo polskich ziem między fran 
cuskich generałów.
Było to oczywiście polityczną ofertą wystosowaną pod adresem „no
wego Herkulesa”. Charakterystyczne jest, że Napoleon nie przyjął tej
oferty, woląc oprzeć się w Polsce na sferach arystokratycznych, wobec
K ołłątaja głęboko nieufnych.

IV. KILKA WNIOSKÓW

Celem niniejszego rozdziału nie była wszechstronna prezentacja
idei narodu w koncepcjach wszystkich reprezentantów polskiego Oświe
cenia. Chodziło w nim nie o kompletność obrazu, zadanie takie w y
magałoby bowiem całej książki, ale o próbę problem atyzacji, przy
datną do zrozumienia dalszych losów idei narodu w porozbiorowej
myśli polskiej. Wydaje się jednak, że mimo świadomej selektywności
w wyborze m ateriału upoważnia on do wyprowadzenia paru wniosków.
Po pierwsze, w brew generalizacjom Kohna, nowoczesny „nacjo
nalizm ” (w anglosaskim sensie tego term inu) narodził się w Polsce,
podobnie jak jego odpowiednik na zachodzie Europy, w atmosferze
uniwersalistycznych ideałów Oświecenia, jako ideologia narodu-państwa,
a nie prepolitycznej wspólnoty ludowej, w ścisłym związku z ideami
kontraktu społecznego i suwerenności narodu. Co więcej: stosując
typologię Kohna należałoby uznać, że najw ybitniejsi ideologowie pro
cesu narodotwórczego w Polsce — Kołłątaj i Staszic — reprezentow ali
przed ostateczną katastrofą państwa nacjonalizm par excellence „za
chodni”, świadomie nawiązujący do wzoru francuskiego, aczkolwiek
różnili się w rozłożeniu akcentów (dla Staszica nieodłączną częścią
modelu francuskiego był sojusz mieszczaństwa z absolutyzmem, pod
czas gdy K ołłątaj bliższy był jakobińskiemu myśleniu o narodzie).
Po drugie, recepcja nowoczesnej, oświeceniowej idei „narodu-suw erena” padła w Polsce na grunt przygotowany przez rodzime trady
cje szlachecko-republikańskie. Na przykładzie oświeceniowych „repu
blikanów ” wyraźnie widać, że przywiązanie do staroszlacheckiego
republikanizm u ułatwiało akceptację nowoczesnego republikanizmu,
mimo że godził on nie tylko w absolutyzm, lecz również w stanowe
uprzywilejowanie szlachty. Widoczne jest także, iż do spuścizny de
m okracji szlacheckiej nawiązywali naw et zwolennicy dziedzicznego
tronu i że mieszczańska ideologia Staszica, widząca w tej spuściźnie
jedynie jej stronę społeczną, a więc anachroniczny „absolutyzm szlach
ty ”, reprezentow ała nie regułę, ale wyjątek. Nie tylko Wojciech Turski,
lecz również Kołłątaj widział związek między „dawnym” a „nowym”
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republikanizmem, a rezultat wysiłków Sejmu Wielkiego nazywał „na
rodem noworepublikańskim” 98. Wbrew wciąż jeszcze żywotnemu ste
reotypowi monarchizm — i to monarchizm obwarowany tysiącem za
strzeżeń — był jedynie pewną fazą, a nie głównym dorobkiem i koń
cowym rezultatem oświeceniowego przełomu w polskiej myśli po
litycznej.
Po trzecie, polska myśl oświeceniowa koryguje tezę Meineckego
o ścisłym związku między „polityczną” koncepcją narodu a ideą abso
lutnej suwerenności państwa narodowego. Oświeceniowcy polscy, na
w et ci, którzy suwerenności narodowej przyznawali bezwzględny prio
ry tet nad wolnością obywatelską, zawsze myśleli o suwerenności w du
chu praw a narodów, a więc nie czynili jej „absolutną”. Przeciwnie,
cechowało ich dążenie do zabezpieczenia praw każdego narodu przez
ograniczenie suwerenności państw, podporządkowanie ich pewnemu
uniw ersalnem u ładowi, realizowanemu czy to w postaci Staszicow
skiego „zrzeszenia narodów”, czy też w postaci K ołłątaj owskiej kon
cepcji „Zachodniego Im perium ”. Analogiczne dążenia — w połączeniu
z rew olucyjną ideą braterstw a ludów i różnymi koncepcjami „postępu
religijnego” mającego polegać na „chrystianizacji polityki” — będą
charakteryzować również ideologów epoki romantyzmu.
Po czwarte, wbrew wysiłkowi interpretatorów usiłujących zognisko
wać myśl polityczną polskich oświeceniowców wokół sprawy chłopskiej,
należy stwierdzić, że sprawa ta była wówczas istotna w swym aspekcie
formalnoprawnym, tj. jako sprawa poddaństwa i jego nadużyć, a nie
jako kwestia agrarna. W osobach Staszica i K ołłątaja Oświecenie pol
skie — podobnie jak Oświecenie francuskie łącznie z przedjakobińską
fazą francuskiej rewolucji — doszło do idei „narodu właścicieli” i za
trzym ało się na niej, idea ta zaś stawiała w centrum uwagi problem
mieszczański, a nie chłopski. W niczym nie ujm ując postępowości pol
skiego Oświecenia trzeba wyraźnie zdawać sobie sprawę, że problem
chłopski został ujęty od podstaw — tzn. jako kwestia agrarna — do
piero przez rewolucjonistów demokratów epoki polistopadowej. Trudno
zaiste usprawiedliwić osobliwą sytuację, która wytworzyła saę w nauce
marksistowskiej lat pięćdziesiątych i do dziś jeszcze ciąży nad lite
ratu rą przedmiotu: w ideologii myślicieli Oświecenia przesadnie pod
kreślano każdą wzmiankę o kwestii chłopskiej, natom iast w ideologii
Towarzystwa Demokratycznego Polskiego — ludzi, którzy pierwsi
sformułowali program radykalnej reform y agrarnej — wychwytywano
przede wszystkim niekonsekwencje i „ograniczenia” szlacheckie. Miarą
88 Por. B. Leśnodcrski, Polscy ja ko bin i, s. 489.
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„konsekwencji” czyniono przy tym ideał całkowitego wywłaszczenia
szlachty, sugerując, że na tym właśnie polega norm alna dem okratyczna
droga kapitalistycznego rozwoju, i przechodząc do porządku nad fak
tem, że w rzeczywistości żaden kraj europejski — łącznie z ojczyzną
Wielkiej Rewolucji — zadania takiego nie zrealizował i zrealizować
nigdy naw et nie zamierzał.
Myślę, że najwyższy czas zmienić tę optykę, w yraźnie odróżnić
sprawę poddaństwa chłopów od kwestii agrarnej oraz przyznać komu
należy zasługę odkrycia tej ostatniej.
Podkreślam to bez jakiejkolwiek intencji pomniejszenia zasług
myśli oświeceniowej. W yraźnie zaznaczona „klasowość”, fakt, że broniła
ona rozumnie pojętych interesów szlachty, mieszczan lub ogółu „właś
cicieli”, nie czyni jej, jak sądzę, żadnej ujmy; świadczy natomiast, że
była to myśl mocniej zakorzeniona w rzeczywistości społecznej niż
ideologia skrajnych demokratów epoki romantyzmu — ludzi wyobco
wanych z własnej klasy, działających przeważnie na emigracji, okupu
jących swój radykalizm tragicznym oderwaniem od realnych dążeń
zarówno szlachty, jak i ludu. Można powiedzieć, że przed trzecim
rozbiorem myśl K ołłątaja, Staszica i innych ideologów Oświecenia
miała tę wyższość nad ideologią Edwardów Dembowskich i Stanisławów
Worcellów, jaką daje rzeczywiste, sprawdzalne oparcie w określonych
siłach społecznych, przebudzonych i aktywnych w życiu politycznym
niepodległego jeszcze państwa.
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THE IDEA OF A NATION IN THE POLISH THOUGHT
OF THE ENLIGHTENMENT

Summ ary
The present article centres around a polem ical reference to the typology
of nation-building processes as worked out by an American scholar Hans Kohn.
A pplicability to Polish m atters of Kohn’s thesis about a fundam ental difference
betw een West-European and Central- as w ell as East-European conceptions of
m odern nation is questioned in relation to the instance of Polish Enlightenment.
Despite Kohn’s generalisations, modern Polish „nationalism” (in the AngloSaxon sense of the term) seems to have originated in Poland — sim ilarly to
its W est-European counterpart — in the atmosphere of the universalistic ideals
of the Enlightenm ent as ideology of nationstate, and not as that of a pre-political
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com m unity of the people, and w as closely associated w ith the ideas of the
social contract and sovereignty of the people. Moreover, should Kohn’s typology
be applied consistently, the most distinguished ideologists of the nation-building
process in Poland —< Kołłątaj and Staszic — w ould have to be recognised as
representing, just on the verge of the fin al catastrophe of the state at that,
an unequivocally „Western” conception of the nation. Both thinkers, consciously
refering to the French model, interpreted if differently: Staszic considered the
alliance betw een bourgeosie and absolutism to be an integral part of the French
model, w hereas Kołłątaj came closer to the Jacobinist mode of thinking about
nation.
The m odern „nation-sovereign” idea of the Enlightenm ent came to be
received in Poland against the background already prepared by indigenous
traditions of the republic of the gentry. As the exam ple of Enlightenment
republicans seem s to demonstrate most clearly, republicanism of the gentry
prompted acceptance of modern republicanism, despite its standing in dire
opposition to absolutism and the estate privileges of ■the nobility alike. Thus, the
bourgeois ideology of Staszic, which chose to v iew the heritage of the democracy
of the nobility solely in terms of its social im plications, i.e. of the out dated
„absolutism of the nobility”, was not the order of the day but a mere exception
to the rule. Contrary to the stereotype that still seem s to assert itself, con
stitutional monarchy proves to have been but a stage and can by no m eans be
regarded as the m ain achievem ent or the final result of the Enlightenment turn
in Polish political thought.
What is more, Polish thought of the Enlightenment seems to rectify
F. M einecke’s thesis about a close relation obtaining between the „political”
conception of the nation and the idea of absolute sovereignty of national state.
The representatives of the Polish Enlightenment, including those who ascribed
to national sovereignty unconditional priority over civil freedom, unanimously
view ed the former in the context of the rights of nations, never regarding it
as „absolute”. Quite on the contrary: they struggled to secure the rights of
every nation through lim iting the sovereignty of states, through subordinating
the latter to a universal legal-ethical order, w hose external expression they
perceived in a supra-national association of European states.

