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O d W ydawcy

Autor Obrazu obecnego stanu Polski — Georges Burnett 
urodził się ok. I776 r. w Huntspill w Sumerset. Bpi sy
nem Johna, tamtejszego zamożnego farmera. Dość 
szybko po wstępnych naukach literatury klasycznej 
wstąpił w 1 7 9 З r. do Balliol College w Oxfordzie. Bar
dzo szybko nawiązał przyjaźń, która trwała przez wie
le lat, aż do jego śmierci, z Robertem Thomasem 
Sutheyem i Samuelem Coleridgem, współtwórcami 
angielskiego romantyzmu. Grono przyjaciół utworzyło 
utopijną grupę pod angielską nazwą „pantisocracy” 
(nazwa pochodzącą od greckich słów pantes, isoi, krateo 
— wszyscy, równi, władam). Cele tej grupy zostały po 
raz pierwszy wyłożone w Oxfordzie w czerwcu 1794 r. 
Jak wynika z korespondencji Burnetta z Nicholasem 
Lightfootem, członkowie grupy mieli plan szerzenia 
swoich utopijnych teorii na terenie Ameryki, dokąd za
mierzali emigrować. Ich celem miało być założenie uto
pijnej gminy (komuny) w Susquehanna (Pennsylva
nia). Razem mieszkali np. w Bristolu w 1795 r. Drogi 
przyjaciół jednak rozeszły się. Georges Burnett po kró
tkim okresie studiów medycznych przybył do Londynu 
w l 80I r. i rozpoczął współpracę przy Mavor’s Unive- 
rałł History, był także preceptorem dwóch synów lorda 
Charłesa Stanhope’a. W I 803 r. poinformował swoich 
przyjaciół, że postanowił nieco odmienić swoje życie 
i zaciągnąć się do marynarki (pewne reminiscencje te
go wydarzenia znajdujemy także na kartach Obrazu).
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6 Od Wydawcy

W tym samym roku wstąpił jeszcze, ale na bardzo krót
ko, do wojska (również Coleridge w tym samym okresie 
służył w wojsku). Tak więc jego plany emigracji i działa
nia w komunie były jak słomiany ogień. W grudniu 
1804 r. udał się wraz ze Stanisławem Kostką hr. Za
moyskim do jego dóbr (wówczas w Galicji) jako angiel
ski nauczyciel, miał uczyć tego języka, a także konwer
sować z Zamoyskimi. Burnett na kartach Obrami wspo
mina o znajomości języka angielskiego u innych przed
stawicieli polskiej magnaterii, z którymi zapewne miał 
osobiste kontakty podczas pobytu w Polsce, a jak wyni
ka z kart Obrazu — odwiedził Gdańsk, Warszawę, Za
mość, Puławy. Nigdy nie wyrzekł się swych utopijnych 
poglądów zakładających zniesienie prywatnej własności 
i utworzenie gmin, komun ludzi równych sobie nawza
jem, pracujących dla wspólnego dobra. Echa tych po
glądów czytelnik może wielokrotnie znaleźć na kartach 
Obraził, Jego stosunek do ustroju Rzeczypospolitej — 
a raczej Polski, gdyż Burnett nie zauważał istnienia 
drugiego członu —  Wielkiego Księstwa Litewskiego 
—  w państwie istniejącym przed rozbiorami, można 
określić jako wrogi z punktu widzenia ustroju społecz
nego. Wielokrotnie maluje nędzny obraz stanu mie
szczańskiego i szczególnie złe stosunki panujące na 
wsi. Gani za to szlachtę. Warto zwrócić uwagę, że nie 
pojął — mimo kilkumiesięcznego pobytu w Polsce — 
jej struktury. Obracając się wśród najbogatszych przed
stawicieli stanu uprzywilejowanego ledwo dostrzega 
istnienie liczebnie dużej warstwy ludzi, którzy mieli 
(przynajmniej teoretycznie) pełnię praw politycznych. 
Nie mogąc oddać w języku angielskim albo nie rozu
miejąc jej struktury, stosunków w ramach stanu szła-
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Od Wydawcy 7

checkiego tzw. szlachtę drobną, ale posiadającą dobra 
ziemskie, nazywa na ogól farmerami albo dzierżawca
mi. Stosuje określenie magnaterii np. jako szlachty 
pierwszej rangi, a więc termin, który był zrozumiały dla 
czytelnika brytyjskiego, ale nie oddawał w pełni pol
skich realiów. Czy Burnett mógł prawidłowo zrozumieć 
polskie społeczeństwo podczas swego krótkiego poby
tu na dworze Stanisława Kostki hr. Zamoyskiego (syna 
kanclerza Andrzeja) i Adama ks. Czartoryskiego. Za
pewne nie, ale jego uwagi są cenne jako spostrzeżenia 
osoby z zewnątrz. Dlatego warto się zapoznać z tym 
tekstem przybysza z Anglii, utopijnego socjalisty, syna 
zamożnego farmera, wykształconego w Oxfordzie, ma
jącego kontakty wśród arystokracji londyńskiej. Jeśli 
nawet jego opis Konstytucji 3 Maja nie jest w pełni 
prawdziwy, to niewątpliwie zasługuje na uwagę. Autor 
wskazał czytelnikom jej najważniejsze aspekty, pokazał, 
choć nie zawsze obiektywnie, formę rządów w przedro
zbiorowej Rzeczypospolitej. Niechętny wobec Kościo
ła Katolickiego, winił go za wiele — jego zdaniem — 
wyrządzonych krzywd i za fanatyzm religijny, które wy
stępował w Polsce. Posiłkując się we fragmentach odno
szących się do ustroju państwa pracą W. Coxe’a, ugrun
towywał opinię o Polsce, jaką stworzył ten autor.

Niewątpliwie najciekawsze są te fragmenty, który 
odnoszą się do życia codziennego postrzeganego przez 
przybysza. Nawet najbardziej wnikliwy pamiętnikarz 
nie zawsze dostrzega sprawy błahe, które są naturalne 
dla ludzi mieszkających wokół niego. Te same wydarze
nia u przybysza mogą wywołać zdziwienie, chęć zasta
nowienia się nad nimi, jak dzieje się to u Burnetta,
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8 Od Wydawcy

i wtedy otrzymujemy obraz barwny i jednocześnie no
wy. Burnett opisuje dzień na dworze magnackim takim, 
jakim go widział — od pory śniadania po czas kolacji 
i zabaw wieczornych. Ks. Czartoryskiego obserwował 
w zaciszu domowym nie jako polityka, ale człowieka go- 
ścinnego, pater familias, wybitnego intelektualistę swojej 
epoki. Pisząc o Stanisławie Kostce hr. Zamoyskim, 
podkreślał jego zaangażowanie w działalności na polu 
gospodarczym. Opowiada swoim angielskim czytelni
kom o sposobie budowania domów, ich wyposażeniu, 
o karczmach, o klimacie. Praktycznie zawsze czyni to 
z niechęcią, nie rekomendując potencjalnym podróż
nym odwiedzin Polski. Być może wynika to z powodów 
osobistych, gdyż zapewne w pewnym momencie został 
bardzo stanowczo poproszony o powrót do ojczyz
ny. Z biogramu zamieszczonego w National Biographical 
Dictionary wynika, ze jego powrót do Anglii wiązał się 
z romansem z niewymienioną z imienia księżniczką 
Czartoryską. Jest bowiem wiele słów na kartach Obrazu, 
w których daje się odczuć ciepło i uniesienie, i to za
wsze wtedy, gdy pisze o córce Adama ks. Czartory
skiego.

Jak sam pisze we wstępie, w Polsce spędził około 
10 miesięcy, do Anglii powrócił w l805 r. Po powrocie 
nastąpiły lata pisania i pracy naukowej. W „Monthly 
Magazine” publikował swoje spostrzeżenia o Polsce, 
które ukazały się w postaci książkowej —  View ofthe Pre
sent State o j Polani ( l8 0 7 ) . To tłumaczenie właśnie tej 
pozycji oddajemy dzisiaj czytelnikom polskim. Nie by
ła to jednak jego jedyna praca pisarska. Georges Bur
nett jest również autorem trzytomowej historii litera
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Od Wydawcy 9

tury angielskiej (Specimens ofEnglish prose writers'), w któ
rej omawia twórczość literacką od czasów najdawniej
szych po wiek XVII, podając szereg informacji biogra
ficznych, Ten rodzaj zainteresowania jest widoczny 
także w Obrazie, gdzie posiłkując się polskimi pracami, 
stara się podać najważniejsze (jego zdaniem) infor
macje o polskich autorach, piszących od średniowie
cza po czasy nowożytne. W l809  r. dedykował lordo
wi Erskineowi dwutomowe dzieło poświęcone prozie 
Miltona The Prose Works of john Milton containing his princP 
pal political and ecclesiastical pieces with ne w translations and an 
Introduction, 1.1—II, London l809 . Pod koniec życia za
biegał o posadę bibliotekarza w Londynie, zmarł w lu
tym 1 81 1  r. w Merylebone (obecnie dzielnica Londy
nu, sąsiadująca z Mayfair i Paddington).

*

Prezentowany polski przekład z języka angielskie
go Obrazu obecnego stanu Polski został dokonany przez 
dr. Marka Urbańskiego, któremu w tym miejscu pragnę 
gorąco podziękować za ogromny autorski wkład w tłu
maczenie, sprawiające miejscami wiele problemów. Jak 
wspomniałem wcześniej, Autor wielokrotnie stosował 
terminy, które mogły być zrozumiałe tylko dla czytelni
ka brytyjskiego, aby więc tłumaczenie stało się zrozu
miałe również w Polsce, niezbędna była głęboka wie
dza historyczna tłumacza. Konieczne było stosowanie 
terminów właściwych polskiemu językowi, bo prze
cież nie sposób nazywać np. hetmana generałem, czy 
podskarbiego ministrem skarbu. Tłumacz wielokrotnie
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10 Od Wydawcy

kontrolował wypowiedzi Burnetta, które miały pozór 
wiedzy źródłowej np. z tekstami konstytucji zawartymi 
w Volumina Legum,

Aparat naukowy został ograniczony do minimum, 
tak aby czytelnik mógł sobie wyrobić własne zdanie co 
do sądów Autora na sprawy historii, struktury społecz
nej i obyczajów panujących w Polsce. Czasami komen
tarz do pewnych fragmentów wymagałby napisania sze
rokich rozpraw o historii Kościoła, ustroju czy struktu
ry prawnej Konstytucji 3 maja, co jednak przekraczało 
zamierzenia tej edycji.

W tekście występuje kilka rodajów przypisów. W kil
kunastu miejscach swój tekst opatrzył przypisami sam 
autor. Przypisy do nich zamieszczono w nawiasach 
kwadratowych. Krótkie objaśnienia i uzupełnienia tłu
maczenia występują w nawiasach kwadratowych w tek
ście z dodaniem sygli M. U., dłuższe —  w przypisach 
na dole strony również z dodaniem M. U. Przypisy edy
torskie zostały zamieszczone na dole strony. Indeks 
osób ma tylko charakter pomocniczy i nie rozwijano in
formacji, które znalazły się już w przypisach.

Na zakończenie pragnę podziękować dr. hab. Konra
dowi Ajewskiemu za zwrócenie uwagi na książkę Geo- 
rges’a Burnetta i udostępnienie kopii do tłumaczenia. 
Dzisiaj oryginalne wydanie jest dostępne również za 
pośrednictwem serwera books.google.com.

Sławomir Gór^ński
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P rzedmowa

Czując się w obowiązku prosić o wybaczenie za to, 
iż pomieszczone w tej pracy informacje o wielu waż
kich zagadnieniach są wysoce niepełne, sądzę, że war
to wyjaśnić przyczyny, dla jakich trafia ona w ręce czy
telnika.

Poza ojczyzną przebywałem zaledwie piętnaście 
miesięcy, z czego w Polsce nie więcej niż dziesięć. Przez 
cały ten czas związany byłem z rodziną hrabiego Za
moyskiego, który — jako że dwa poprzednie lata spę
dził w podróżach zagranicznych — musiał zająć się 
uporządkowaniem własnych interesów, toteż bawił nie
mal wyłącznie w swoich dobrach wiejskich. Z tej samej 
przyczyny nie składał ani nie przyjmował wizyt tak czę
sto, jak to jest w Polsce w zwyczaju. Za mojej u niego 
bytności, do miast — Warszawy i Lwowa —  wyjeżdżał 
tylko dwukrotnie i to zaledwie na kilka dni; towarzy
szyłem mu przy obu tych okazjach. Możliwości kon
taktu z różnymi środowiskami i obserwacji nie miałem 
przeto zbyt wiele.

Z tym wszystkim jednak, poczucie honoru każe mi 
przyznać, ze nie wykorzystałem ich do końca. Zanie
chałem zapisywania swoich obserwacji na bieżąco, te 
bowiem kilka notatek, jakie poczyniłem, nie zasługuje 
nawet na wzmiankę. Nietrudno sobie wyobrazić, że 
z chwilą, gdy zacząłem pisać, pojawiło się wiele py
tań, które rad bym zadać, nie było już jednak po te
mu okazji. Nie mogę poczytywać sobie za okoliczność
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I Z Przedmowa

łagodzącą, że opuszczałem rodzinne brzegi bez prze
konania, iż ktoś, przed kim otworzy się niepowta
rzalna, bądź wyjątkowo sprzyjająca możliwość po
czynienia pewnych spostrzeżeń (a tę ma każdy, kto 
przebywa w obcym kraju) powinien — o ile próbował 
już swego pióra — czuć się w obowiązku wykorzystać 
tę umiejętność i dołożyć co nieco do skarbnicy wiedzy. 
Nie spodziewam się pobłażliwości wobec tego zanie
dbania; nie mam takiego prawa, stwierdzam po prostu 
fakt.

Większa część pierwszych dziewięciu rozdziałów 
doczekała się już publikacji jako Listy do „Monthly Ma
gazine"1; przedrukowano je tutaj, choć, z pewnymi 
zmianami, uzupełnieniami i w bardziej przejrzystym 
układzie. Z racji wspomnianych już błędów i zanie
dbań, wartość moich obserwacji ceniłem sobie tak ni
sko, że nawet owe listy nigdy by nie powstały gdyby 
nie chwilowe zainteresowanie, jakie wzbudziła Polska 
i usilne na mnie nalegania. Zaszedłszy jednak tak dale
ko, zacząłem mieć wrażenie, ze zgromadzone przeze 
mnie materiały —  nawet tak skromne, jakimi są w isto
cie — sprawiają w tej postaci wrażenie jeszcze bardziej 
niewyczerpujących, i byłoby znacznie lepiej zebrać je 
w jedną, zupełnie inaczej zorganizowaną całość. Po
myślałem więc, ze warto byłoby zawrzeć je w jed
nym, osobnym tomie. Uświadomiwszy sobie nadto, że 
scripta manent, a w miarę pełny opis wyglądu jakiejś 1

1 „Monthly Magazine and British Register” wydawany w latach
I796-I835.
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Przedmowa 1 3

krainy to niebagatelny krok w kierunku jej poznania, 
zdecydowałem się ostatecznie.

Nadal jednak zabiegając o uwzględnienie wszelkich 
okoliczności łagodzących proszę, by wziąć pod uwagę, 
że od momentu gdy wróciłem do Anglii i wziąłem się 
do pisania minęły już ponad dwa lata. Co więcej, wy
wołana chwilowym wzrostem zainteresowania Polską 
—  M. U.] konieczność szybkiego opublikowania tej 
książki sprawiła, że jej rękopis trafił do drukarni w ta
kiej postaci, w jakiej się aktualnie znajdował. Stąd kil
ka zbędnych powtórzeń, niedokładności i niedociąg
nięć stylistycznych, których pojawieniu się łatwo zapo
biegłaby powtórna redakcja brudnopisu.

Mimo wszystkich zastrzeżeń co do rzeczywistej 
wartości tej książeczki mam nadzieję, że da ona czytel
nikowi pełniejszy wgląd w Polskę, jej fizjografię i oby
czaje, niż jakiekolwiek inne dostępne dziś dzieło, przy
najmniej w języku angielskim.
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Wykaz skrótów

bp —  biskup
dosł. —  dosłownie
&c. —  et cetera
ew. —  ewentualnie
gen. —  generał
hr. —  hrabia
ks. —  książę, księżr
np. —  na przykład
nr —  numer
op. cit. —  opere citato
oryg. —  oryginał
par. —  paragraf
poł. —  połowa
por. —  porównaj
sn. —  seria nowa
PSB —  Polski słownik i
t. —  tom
tabl. —  tablica
tzn. —  to znaczy
wg —  według
własc. —  własciwie
wyd. —  wydanie
V. L. —  Volumina Legu
vol. —  volumin
zob. —  zobacz
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Rozdział I

G dańsk i jego okolice

Wylądowałem w Gdańsku —  ongiś wolnym mieście 
pod protektoratem Polski; a jako że zawsze handel zbo
żem ściśle wiązał je z tym państwem, sądzę że zanim 
przejdę do spostrzeżeń, jakie poczyniłem w głębi kraju, 
nie od rzeczy byłaby garść informacji o miejscu tak 
znamienitym, a mimo to tak mało znanym. Tym bar
dziej, że [ostatnio — M. U.] stało się ono przedmio
tem szczególnego zainteresowania z racji rozgrywa
jących się tam wydarzeń.

Gdańsk leży nad Wisłą, na północno—zachodnim krańcu 
rozległej, podmokłej równiny, w odległości około czterech 
mil od Bałtyku. Jego zaludnienie (jak powiedział mi jeden 
z miejscowych kupców) wynosi —  co potwierdzają również 
inni —  3 6 000 [mieszkańców —  M. U .]. [Miasto — 
M. U.] jest regularnie i mocno ufortyfikowane; jego obwód 
wewnątrz linii umocnień wynosi około czterech mil, co 
ustaliłem w miarę dokładnie obchodząc całe wokół. Główne 
bramy wjazdowe —  wschodnią i zachodnia — łączy lange 
gasse'. czyli „długa ulica”, która biegnie przez całe niemal 
centrum miasta i ma około mili długości. Linia nakreślona 
prostopadle do niej i również przechodząca przez centrum 
byłaby zapewne o jakieś ćwierć mili krótsza. Ulica ta nie jest 
zabudowana jednolicie, nie jest równie na każdym swoim 1

1 Tak w oryg. —  prawidłowo powinno być „die lange Gasse” 
— dosł. „długi zaułek”. Autorowi chodzi prawdopodobnie o Dłu
gi Targ.
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18 Rozdział I

odcinku szeroka; składa się raczej z dwóch lub trzech róż
nych ulic, przechodzących jedna w drugą. Ulice przecinają 
się pod kątem prostym; równoległe do owej długiej ulicy są 
najszersze i najlepiej zabudowane. Kilka z nich wysadza
nych jest po obu stronach szpalerami drzew (zazwyczaj ka
sztanowców) . Wiele innych, to raczej uliczki, niż ulice; 
wszystkie są brukowane — choć podle — ale żadna z nich 
nie ma kamiennych trotuarów, który to niedostatek w kilku 
przypadkach kompensują drewniane bale. W pobliżu bramy 
wschodniej, gdzie ulica jest bardzo przestronna, jej środ
kiem — przez jakieś dwieście, trzysta jardów — biegnie 
szeroki — na cztery, pięć stóp — wygodny chodnik z płyt 
kamiennych, z poręczami po obu stronach.

Elewacje domów miejskich są dość osobliwe, a po
nieważ w tej części świata wydają się czymś pospolitym, 
mniemam, że czytelnik nie weźmie mi za złe krótkiego 
ich opisu. Kamienice są strzeliste, wysokie na trzy, 
cztery, a nawet pięć pięter. Fasadę mają zazwyczaj 
wąską; odnosi się wrażenie jakby ściana szczytowa na
chylała się ku ulicy. Przeciwległe krawędzie dachu nie 
schodzą się jednak po liniach prostych i nie zbiegają 
w jednym punkcie, lecz wybrzuszają w rozmaite ozdob
ne krzywizny i przechodzą ostatecznie w wypukłe łuki, 
podobne do tych, jakie można dostrzec nad oknami 
niektórych starych budowli w Anglii. O ile fronton bu
dynku jest szerszy, co zdarza się zwłaszcza w przypadku 
dużych hoteli, niektóre okna mansardowe wyglądają 
niemal identycznie jak dachy innych domów.

Znajdujący się w rynku gmach giełdy jest budowlą 
umiarkowanej wielkości ale zupełnie przyzwoitą. Jego 
wnętrze zdobią interesujące malowidła in frcsco oraz kil
ka posągów, wśród nich naturalnej wielkości rzeźba Ak~ 
teona z rogatą, jelenią głową.
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Gdańsk i jego  okolice 19

Od strony zachodniej, bezpośrednio za fosą roz
ciąga się łańcuch wyniesień, całkowicie górujących nad 
miastem; zwłaszcza jedno z tych wzgórz usytuowane 
jest w pozycji tak korzystnej dla nieprzyjaciela, jakby 
specjalnie je w tym celu usypano. Próbowałem wspiąć 
się na nie, by mieć lepszy widok na okolicę, ale rychło 
zawrócił mnie wartownik. W czasie drugiego rozbioru 
Polski w roku 1793, kiedy pretensje do zwierzchnictwa 
nad Gdańskiem wysunął król pruski, pierwszym jego 
celem było opanowanie tych właśnie wzgórz, z których 
mógł trzymać całe miasto w szachu.

Zdarzyło mi się być w Gdańsku w czasie słynnego, 
lipcowo—sierpniowego jarmarku, trwającego sześć ty
godni2. Ściągają nań kupcy z wszystkich części Nie
miec i —  jak mi się wydaje —  Europy. Miasto jest wów
czas pełne ludzi. Każdy wolny skrawek gruntu zajmują 
stragany i kramy, w pewnym miejscu znajduje się rów
nież prowizoryczna drewniana budowla, długości co 
najmniej stu pięćdziesięciu jardów, przypominająca 
trochę gmach Eexter Change3 w Londynie. Budynek 
ten ma podłogę wyłożona tarcicą, a znaleźć w nim moż
na obfity wybór strojów i galanterii — bielizny, czapek, 
kapeluszy, obrazów, książek, naczyń, luster, biżuterii, 
błyskotek etc., etc., etc.

Panuje tu atmosfera radosnego ożywienia — zawsze 
tłoczno od paradujących tam i z powrotem dam i pa

2 Mowa o tzw. Jarmarku św. Dominika rozpoczynającym się co
rocznie 4 sierpnia, ustanowiony w 1260 r.
s Autorowi chodzi o menażerię na Strandzie; odbywały się tam 
wystawy różnych zwierząt, budynek został rozebrany w 1829 r.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



20 Rozdział I

nów. Kupcy jarmarczni sypiają w straganach, kantorach 
lub gdziekolwiek indziej tak, by być zawsze pod rę
ką i móc stanąć w obronie swojej własności. Poza tym, 
miasto nie byłoby chyba w stanie zakwaterować wszyst
kich przybyszów. Niekiedy, idąc nocą ulicą, dostrzec 
można ludzi wszelkiego stanu: mężczyzn, kobiety 
i dzieci śpiących pokotem na bruku między straganami 
lub na niewielkich, ogrodzonych dziedzińcach4 przed 
domami: o tej porze roku jest na tyle ciepło, że noc
leg pod gołym niebem nie jest niczym szczególnie 
przykrym.

Podobnie jak w całych Prusach, w Gdańsku przeważa 
wyznanie luterańskie; choć znaleźć tu można kilka koś
ciołów katolickich, w tym jeden znacznej wielkości5, 
ozdobiony, jak zwykle, mnogością znakomitych rzeźb 
i doskonałych malowideł. Największy zbór luterański 
jest jeszcze bardziej przestronny, ale całkowicie pozba
wiony dekoracji. Była to dla mnie różnica wręcz uderza
jąca —  odwiedziwszy jedną świątynię bezpośrednio po 
drugiej, nie mogłem powstrzymać się od wrażenia, że 
nie jestem aż tak gorliwym protestantem, by nie dozna
wać większego zadowolenia, wchodząc do przybyt
ku religii olśniewającej bogactwem gustownych dzieł 
sztuki, niż oglądając wyłącznie nagie i zatęchłe ściany 
drugiego wyznania, choćby nawet uświęconego autory
tetem Marcina Lutra. Ałe nie wydaje się, by religia była 
w Gdańsku w modzie. Zauważyłam, że w kościołach —

na4 Autor zapewne miał na myśli przedproża zachowane do dziś 
ul. Mariackiej.
5 Autor ma zapewne na myśli kościół Sw. Brygidy.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Gdańsk i jego  okolice 2 1

zarówno katolickich, jak luterańskich —  wierni to 
w przeważającej mierze chłopstwo i przedstawiciele 
najniższych warstw ludu. Kupcy są na ogól zdeklarowa
nymi ateuszami; i w żadnym mieście, jakie widziałem 
niedowiarstwo nie wydaje się tak powszechne wśród lu
dzi niewykształconych i niepiśmiennych. Pewien ku
piec, który bardzo się chyba troszczył bym zaliczył go 
do warstwę nobilów, powiedział mi, że nie uważa się za 
nobliwe6 bywać w kościele i —  wyjąwszy kmiotków — 
niewielu znajdzie się takich, którzy gorliwie śpieszą do 
świątyni.

Znacznie częściej odwiedzane są miejsca rozrywek 
publicznych. Przed paru dosłownie laty zbudowano tu 
nowy teatr, który —  wedle obyczajów panujących na 
kontynencie —  zawsze jest czynny w niedzielę. Oprawę 
sceniczną ma znośną, ale z zewnątrz wygląda ciężko 
i niezgrabnie. Parter pozbawiony jest miejsc siedzących 
— wyjąwszy kilka przy orkiestrze — i służy raczej jako 
miejsce parady wałkoniom, którzy wchodzą i wycho
dzą, kiedy im przyjdzie ochota.

Inne letnie rozrywki niedzielne to: popisy lino
skoczków, akrobatów etc.; nigdy nie widziałam tak do
skonałych tancerzy na linie. Słupy, do których mocuje 
się luźno napiętą linę są bardzo wysokie; w stanie spo
czynku środkowy jej odcinek oddalony jest co najmniej 
trzy, cztery jardy od ziemi, a nikt pewnie nie dałby mi 
wiary, gdybym zdołał opisać wszystkie akrobacje i wy
czyny tancerza, zwłaszcza gdy długa lina jest najmoc

6 W  oryg. gra słów „gentleman” i „ungenteel” — M. U.
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22 Rozdział I

niej rozchwiana i każdy fałszywy krok grozi mu nie
uchronną katastrofą*.

Do kategorii rozrywek wypada dodać przechadzki 
po ogrodach publicznych. Można się tam odświeżyć 
kawą, ponczem, etc., a radosny nastrój tych miejsc pod
noszą jeszcze zespoły muzyczne. Najsłynniejsza jednak 
herbaciarnia pod gołym niebem znajduje się na wsi, 
o dwie mile w linii prostej za miastem, drogą między 
dwoma rzędami drzew, tworzącymi przepiękną aleję 
spacerową szerokości dziesięciu, dwunastu stóp, całko
wicie ocienioną arkadą stykających się ze sobą konarów 
drzew rosnących po obu stronach. Wielu kupców gdań
skich ma tu swoje wiejskie rezydencje. Wspominam 
o tym miejscu głównie ze względu na piękne i malowni
cze pejzaże, a także z tej przyczyny, że z sąsiadujących 
z nią wzgórz roztacza się najlepsza panorama całej oko
licy. Na północy widać Bałtyk, Zatokę Gdańską, o poro
śniętych sosnowym lasem brzegach, port i żeglugę 
w Kanale Portowym — statki kursujące w obie strony 
między miastem a portem; na wschodzie: Gdańsk z je

* Kilka lat temu gdański profesor filozofii, Groddek [Gabriel 
Groddek, filozof i matematyk, profesor gimnazjum w Gdańsku, 
autor wraz z Joannesem Leonardusem Seitlicherem, dzieła De fu 
nambulis exercitatio philosophica wydanego w Gdańsku w 1702 r.], 
opublikował rozprawę o linoskoczkach —  De funambulis —  zna
mionującą głęboką znajomość dziejów przedmiotu. Kiedy rozważa 
oczywistą nieużyteczność tej profesji i nikczemność moralną lu
dzi ją uprawiających można odnieść wrażenie, że, jego zdaniem, 
nie powinno się jej tolerować. Później jednak, patrząc na problem 
z innej strony godzi się, by jednym z zadań władz było dostarcza
nie ludowi tego rodzaju widowisk i rozrywek.
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Gdańsk i jego  okolice 2 3

go wałami i wieżycami i rozciągającą się na południe 
i wschód od miasta, bezkresną na pierwszy rzut oka 
równiną; od zachodu, widoku dopełniają przyległe lasy.

Wjeżdżającego do Gdańska Anglika uderza niezwy
kły dla niego widok — co drugi napotkany mężczyzna 
trzyma w zębach wielką niemiecka fajkę, albo wymachu
je nią, trzymając w ręku. Kiedy Gdańszczanin (iw ogóle 
Niemiec) udaje się na spacer zawsze bierze ze sobą faj
kę — tak jak Anglik laskę — tyle, że fajka jest częst
szym towarzyszem Niemca, niż laska Anglika. Wszyst
kie miejsca spotkań publicznych — przynajmniej na 
otwartym powietrzu — spowite są kłębami wyziewów 
z fajek i przesycone ich wonią.

Latem po Wiśle, na odcinku od Gdańska do Kanału 
Portowego kursują statki z pokładem krytym w ten 
sposób, że po środku tworzy się coś w rodzaju salonu, 
podobne do statków wycieczkowych na Tamizie lub, 
zwłaszcza, Isis7. Na nim bądź na pokładzie znajduje się 
miejsce dla niewielkiej orkiestry, złożonej z trzech lub 
czterech artystów. Raczą pasażerów utworami, których 
nie musi unikać nikt o wyrobionym smaku muzycz
nym. Czyni to przejazd nad wyraz przyjemnym.

Zwykłą porą obiadową w Gdańsku jest dwunasta 
w południe; w najlepszych hotelach —  pierwsza. Panujące 
w nich obyczaje przypominają nieco porządki typowe 
dla naszych modnych kurortów, zwłaszcza Buxton8

7 Literackie określenie Tamizy w okolicach Oxfordu.
8 Uzdrowisko w okręgu High Peak w angielskim hrabstwie 
Derbyshire, znane ze źródeł wód leczniczych jeszcze w czasach
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24 Rozdział I

i Matelock0. Jest tam stół dla wszystkich gości, jacy 
mogą się pojawić; każdy ma własne wino etc. dla siebie 
lub dzieli je ze swoją kompanią.

Po krótkim jak mój pobycie w Gdańsku niewiele wię
cej mogę powiedzieć o tutejszych manierach i obycza
jach. Powiedziano mi, że kupcy tęgo piją, i że w ogóle 
żyją zbytkownie; szampan jest ich powszednim napi
tkiem, mimo że nawet tu kosztuje drogo —  cztery gwi
nee za tuzin [butelek —  M. U .]. Ten właśnie gatunek 
wina wybierają zazwyczaj skladajqc się na przyjacielskie 
pijatyki, które są tu nader częste. W większości hoteli 
i tawern można dostać klaret —  zbyt młody wprawdzie, 
ale po przystępnej cenie trzydziestu szylingów za tuzin 
[butelek — M. U .]. Da się kupić również inne wina 
francuskie, a także węgierskie.

Zaszczyt temu miastu, o czym wspominam z praw
dziwą przyjemnością, przynosi kilka wielkich księgarń. 
Miałem okazję odwiedzić jedną z nich (tuszę, iż naj
większą) , zaopatrzoną w pokaźny i różnorodny wybór 
książek w wielu językach. Dość nawet jednej takiej księ
garni w mieście, by obcokrajowiec nabrał nader po
chlebnego mniemania o nawykłej do czytania warstwie 
jego obywateli. Powiedziano mi, że kupcy czytają tu 
wiele, stąd zresztą wspomniana już przeze mnie swobo
da głoszenia własnych poglądów. 9

rzymskich (Aquae Arnemetiae) i ponownie od XVI w., modne 
zwłaszcza w wieku XVIII.
9 Miejscowość w angielskim hrabstwie Derbyshire; uzdrowisko 
i kurort.
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Gdańsk ma sławną historię —  jako siedziba uniwer
sytetu10 11, a także jako miasto stojące ongiś na czele 
związku hanzeatyckiego, znanego pod nazwą Miast 
Hanzeatyckich11. Jak utrzymuje niemiecki geograf Bu- 
shing12, z dawnych zapisków wynika, że już w 997 roku 
Gdańsk był wielkim miastem handlowym, a nie wsią, 
czy mało znacznym miasteczkiem, jak twierdzą in
ni. Szczyt swej świetności osiągnął, jak się wydaje, 
u schyłku XVI wieku; dziejopis tego stulecia Thua- 
nus1’ sławił w roku I 607 jego wspaniałość i handel. 
Ocenia się, że w dobie rozkwitu Gdańsk liczył sobie aż 
dwieście tysięcy mieszkańców; szacunek — w moim 
najgłębszym przekonaniu, wielce wątpliwy i to dla każ

10 Autor ma zapewne na myśli gimnazjum gdańskie, lub kolegium 
jezuickie złożone I IX 1621  r. w Nowych Szkotach (por. S. Koś- 
cielak, Jezuici w Gdańsku od drugiej połowy XVI do konea XVIII wieku, 
Gdańsk—Kraków 2003).
11 Związek miast hanzeatyckich został założony w latach 1256— 
—1264 , na jej czele stało miasto Lubeka, Gdańsk był aktywnym 
uczestnikiem tego związku mającego na celu prowadzenie wspól
nych przedsięwzięć handlowych na morzu i lądzie, ochrony intere
sów kupców oraz walki z piratami. W I 5 5 7 r. zreorganizowano 
związek, a statut został sygnowany m.in. przez Gdańsk.

Anton Fredrich Bushing —  osiemnastowieczny geograf: nie
miecki, współautor dzieła G. Ostermeyer’s Gedanken von den alten Be
wohnern des Landes Preussen, nebst angehängter kritischen Untersuchung des
sen, was von ihrem Ursprünge der... Herr J. Thunmann in einer besondern 
Schrift hat behaupten wollen, und einer Ehrenrettung wider... A. F. Büshing in 
der Vorrede, Königsberg und Leipzig I 78O.
1' Thou (Thuanus), Jacques—Auguste, francuski historyk i poli
tyk, (8 X 1 553 Paryż —  7 V I 6I 7 Paryż), autor wznowionej 
w Londynie w 1 7 ЗЗ r. Historiarum Sui Temporis Libri CXXXVUI.
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26 Rozdział I

dej z epok jego historii. Byłoby bowiem rzeczą nader 
trudną, o ile w ogóle możliwą, stłoczyć tak wielką liczbę 
ludzi, na tak szczupłej przestrzeni, jaką —  o czym 
wspomniałem już wyżej — zajmuje to miasto, które 
nawet teraz sprawia wrażenie w pełni zaludnionego. 
Gdańsk nie ma przedmieść —  wyjąwszy kilka domów 
na wzgórzach przylegających doń od zachodu, w któ
rych mieszkać może nie więcej niż kilkaset osób. Ze 
wszystkich innych stron moczary dochodzą niemal do 
samych obwałowań i choć obecnie są one ogrodzone, 
zamieszkałe i intensywnie uprawiane, to w czasie de
szczowych zim stoją po części pod wodą. Nie wydaje 
się więc prawdopodobne, by kiedykolwiek miasto było 
ludniejsze, brak też jakichkolwiek śladów, by kiedyś 
zajmowało większą przestrzeń.

W przeszłości Gdańsk był małą republiką, roszczącą 
sobie pretensje do okolicznych ziem w promieniu około 
czterdziestu mil — najcenniejszego dziś, jak się wyda
je, terytorium w całej Europie Północnej. Miasto często 
zmieniało panów; bywało niekiedy zależne od Holen
drów, a nawet Anglików. Przez dłuższy czas podlegało 
tyrańskim rządom Zakonu Krzyżackiego który podpo
rządkował je sobie w następujących okolicznościach:

Na początku panowania Władysława Łokietka, 
w roku I 306, kiedy Pomorze było prowincją polską, 
Gdańsk oblężony został przez margrabiów branden
burskich. Namiestnik miasta świadom, że wojska pol
skie nie są gotowe do walki, a grodu nie da się utrzymać 
bez posiłków, poddał królowi myśl, że słusznym byłoby 
wezwać na pomoc Krzyżaków, którzy zawsze trzymają 
żołnierzy pod bronią. Ci zaś, z nadzwyczajną skwapli-
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wością przełamali oblężenie; po czym, usunąwszy gar
nizon polski, wzięli Gdańsk w posiadanie i — dzięki 
rozmaitym wykrętom oraz unikom, wspartym właściwą 
im wojowniczością — utrzymali go w swych rękach 
przez sto pięćdziesiąt lat. Im to głównie przypisuje się 
rozbudowę i upiększenie miasta.

Dzięki podejmowanym od chwili osiedlenia się 
w Prusach przebiegłym działaniom politycznym i stop
niowym podbojom, owi sławetni rycerze zostali panami 
zarówno tej ziemi, jak Pomorza. Jednak około roku 
145 3 ich tyrania i rozwiązłość sprawiły, że Zakon stał 
się nie do zniesienia dla swoich pruskich poddanych, 
którzy postanowili zrzucić jego jarzmo i oddać się 
pod opiekę Polski. W dodatku niewierni Turcy zdobyli 
właśnie Konstantynopol, co wywołało wielki niepokój 
i obawy w całym chrześcijaństwie, było więc naturalne, 
że Prusy, a zwłaszcza ich miasta handlowe pragnęły 
sprzymierzyć się z potężniejszym obrońcą14. Gdańsk, 
Toruń i Elbląg wraz z innymi miastami przyłączyły się 
do powszechnego buntu. Zasiadający wówczas na tro
nie polskim Kazimierz IV chętnie dał posłuch ich pro
pozycji i skwapliwie zatwierdził niemal wszystkie przy
wileje i wolności, których się domagały. Dzięki temu — 
a także dogodnemu położeniu — bogactwem i rozkwi

14 Miasta i rycerstwo pruskie zawiązały w Kwidzyniu w 1440 r. 
Związek Pruski mający ograniczyć dominacją Zakonu Najświęt
szej Marii Panny (Krzyżackiego), próby jego rozbicia doprowa
dziły do wybuchu wojny z Polską, zakończonej po I 3 latach II po
kojem toruńskim i przyłączeniem Prus do Polski, z zachowaniem 
jednak pewnych odrębności ustrojowych, w tym znacznej roli poli
tycznej i gospodarczej miast tego regionu.
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28 Rozdział I

tem daleko przewyższają one miasta położone w głębi 
Polski.

W następstwie owego buntu rycerze zakonni zosta
li usunięci z kraju, jednak poparcie udzielone ich spra
wie przez Niemców doprowadziło do szeregu wo
jen, w ostatecznym rezultacie których Zakon musiał 
ustąpić Polsce więcej nawet, niż kiedykolwiek jej ode
brał. Na mocy traktatu zawartego w Toruniu w I466 
roku, zgodził się zwrócić temu królestwu księstwo po
morskie wraz z ziemiami chełmińską i michałowską, 
które przez sto osiemdziesiąt lat były od niego oderwa
ne. Jednocześnie [Krzyżacy —  M. U.] oddali miasta: 
Gdańsk, Malbork i Elbląg wraz ze wszystkim, co póź
niej zaczęto nazywać Prusami Królewskimi. Pozostałą 
część Prus pozwolono im zatrzymać; pod tym wszakże 
warunkiem, że dzierżyć ją będą jako lenno Korony pol
skiej, a każdy kolejny wielki mistrz [obejmujący tę god
ność — M. U] winien osobiście złożyć hołd lenny kró
lowi i senatowi.

Z tak poniżającymi warunkami nie mógł pogodzić 
się ambitny i energiczny Albrecht — margrabia bran
denburski, który został wielkim mistrzem w dobie re
formacji. Umocniwszy swe siły przyjęciem nowego wy
znania, podjął próbę zrzucenia okowów; musiał jednak 
ulec przewadze oręża polskiego. Niezrażony pierwszą 
porażką zaraz po elekcji Karola V zwrócił się doń o po
moc przeciwko Polakom; uzyskał jednak tylko nieco 
wojska od kilku książąt niemieckich, z którymi najechał 
Prusy Królewskie. W Polsce jednak — za staraniem 
i znakomitym przykładem Zygmunta I —  nie brak było 
utalentowanych dowódców wojskowych i Albrecht po
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nownie raz jeszcze zmuszony został do zwyczajowego 
hołdu; który złozył jednak tylko po to, by znów go zła
mać i po raz kolejny błagać o pokój. Zyskał wszakże tyl
ko czteroletni rozejm —  preludium trwałej ugody15.

Tymczasem mieszkańcy Gdańska, wbrew srogim roz
porządzeniom króla polskiego, grożącymi im śmiercią 
i konfiskatą mienia, jako pierwsi przyjęli luteranizm, 
a [król —  M. U] Zygmunt zawarłszy w końcu traktat 
z Albrechtem postanowił wziąć na nich przykładny od
wet. Czternastu głównych heretyków straciło głowy, 
a resztę skazano na banicję. Jak zwykle jednak prześla
dowania podsyciły jednak tylko gorliwość, której miały 
położyć kres. Herezja nadal krzewiła się w Gdańsku; 
a jej stronnicy w obawie, że zostaną potraktowani rów
nie surowo, jak ich bracia w Polsce, postanowili zwrócić 
się z prośbą o opiekę do Cesarza, który zagwarantował 
właśnie wolność sumienia protestantom niemieckim. 
Przed zdumionymi gdańszczanami pojawił się wów
czas osobiście Zygmunt August — następca ojca 
na tronie polskim — który dzięki pojednawczej natu
rze i rozumnemu umiarkowaniu zawojował ich serca 
i przywołał do posłuszeństwa.

Wkrótce po elekcji Stefana Batorego Gdańsk, które
go pretensje do niezawisłości poparły Niemcy oraz Ro
sja, odmówił uznania go [za króla— M. U] i — mimo,

15 Ostatecznie w wyniku wojen toczonych przez ostatniego wiel
kiego mistrza Zakonu Krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna 
ze swym wujem, królem Zygmuntem Starym i po sekularyzacji Za
konu Albrecht, jako książę w Prusach złożył hołd na Rynku w Kra
kowie 10 IV 1525 r.
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3 O Rozdział I

iż pokonany w końcu, choć z niemałym wysiłkiem — 
uzyskał potwierdzenie swoich przywilejów16.

Kiedy miasto i jego okolice zajął król pruski, w por
cie wzniesiono nową komorę celną, znacznie większą 
od poprzedniej, a wszystkie wwożone i wywożone to
wary obłożone zostały wysokim cłem. Nie dość na tym, 
komory celne postawiono [również —  M. U.] przy 
bramach; tak, że każdy, kto przybywa do miasta albo 
je opuszcza jest jak najdokładniej przeszukiwany, 
a zmylić czujność i spryt urzędników celnych niemal 
nie sposób. Każda przemycana rzecz zostaje skwapliwie 
zajęta, a poza odzieżą ledwie kilka towarów nie podlega 
ocleniu.

Powiada się, iż z racji ciężaru tych nowych opłat han
del Gdańska od pewnego czasu podupada; bowiem 
w konsekwencji wysokich ceł wwozowych nałożonych 
na towary transportowane Wisłą, znaczną jego część 
przejęły: Memel17 i Królewiec18. Mimo to, nie słyszeli

16 W  1570 r. w wyniku działania komisji pod przywództwem bi
skupa Stanisława Karnkowskiego (1520—160 3) zostały spisane 
i skodyfikowane przywileje Gdańska, które ograniczyły jego domi
nację, wybór Stefana Batorego doprowadził do otwartego konflik
tu miasta z królem, mimo wygranej przez wojska królewskie bitwy 
pod Lubiszowem w 1577 r. miasto nie ugięło się i ostatecznie 
utrzymało szeroką niezależność od Rzeczypospolitej.
17 Obecnie Kłajpeda, miasto portowe na Litwie, nad Zalewem 
Kurońskim. W latach I 806—1807  w mieście schronił się król Prus 
Fryderyk Wilhelm III.
18 Po sekularyzacji Prus Królewiec stał się stolicą Księstwa, a na
stępnie Królestwa Prus. Obecnie ( od 1946 r.) miasto nosi nazwę 
Kaliningrad i należy do Rosji.
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śmy żadnych na nie utyskiwań wśród tutejszych kup
ców. Poza tym, rozmiary handlu Hull19 (większość ob
rotów handlowych tego miasta to wymiana z Gdań
skiem i innymi portami bałtyckimi) nadal systematycz
nie rosną; z całą pewnością wiadomo, że pod względem 
wartości opłat portowych ustępuje ono tylko Liverpoo- 
lowi20. W roku 1752 do Gdańska zawinęło 10 14  stat
ków obcych bander; w tym samym roku przybyło [ tu  —  
M. U.] 1288 szkut polskich, w większości załadowa
nych zbożem. Nie potrafię stwierdzić, jak się to ma to 
liczby jednostek przybywającej z obydwu tych kierun
ków obecnie, podobnie jak nie jestem w stanie przyto
czyć porównywalnych danych dotyczących wysokości 
opłat celnych, eksportu i importu, ani żadnych kon
kretnych liczb dla lat wcześniejszych i późniejszych21. 
Mogę tylko powiedzieć, że port przy Kanale Portowym 
został ostatnio rozbudowany i powiększony; wzniesio
no również kilka nowych spichlerzy. Od Wisły przez 
miasto prowadzi kanał; spichrze ciągną się wzdłuż obu 
jego brzegów w bezpośredniej ich bliskości. Mają osiem 
—  dziesięć, a przekonany jestem, że i więcej pięter wy
sokości oraz liczne nieoszklone okna. Statki cumu-

19 Miasto portowe nad rzeką. Humber w Anglii, którego pełna na
zwa brzmi Kingston upon Hull. Od średniowiecza pełniło ważną 
rolę miasta handlowego, głownie z Niemcami i krajami bałtyckimi, 
w tym z Gdańskiem.
20 Jedno z największych miast portowych, położone w północno- 
zachodniej Anglii.
21 T. Furtak, Ceny w Gdańsku w latach — Lwów 193 5.
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ją wygodnie bezpośrednio pod nimi, by pobrać swój ła
dunek.

W promieniu czterdziestu mil od Gdańska rozciąga 
się podmokła, wyjątkowo żyzna równina wykorzystana 
po części pod uprawę zbóż, po części zaś przeznaczona 
na pastwiska. Domy rolników są przyzwoite, a stodoły 
niezwykle obszerne. Miasto jest więc obficie zaopa
trzone w mięso i zboże, a ponieważ są one tutaj nieco 
tańsze niż w Anglii, kapitanowie naszych statków han
dlowych często zaopatrują się w prowiant raczej tu, niż 
we własnej ojczyźnie.

Przez [wspomnianą — M. U.] równinę wije się W i
sła, uchodząca do Bałtyku cztery mile angielskie poni
żej Gdańska. Wiosną rzeka jest tak wezbrana wodami 
z topniejących śniegów, że jej nurt ograniczają dopiero 
dwie potężne skarpy, które biorą początek na południo
wo — wschodniej krawędzi owej równiny i biegną w dól 
rzeki na przestrzeni co najmniej dwudziestu mil, obni
żając się stopniowo, w miarę zbliżania się do morza. 
[Skarpy te — M. U. ] odległe są od siebie niemal o mi
lę, choć szerokość samej rzeki z rzadka sięga ćwierci 
mili. Mają co najmniej dwadzieścia stóp wysokości; 
u wierzchołka są dość szerokie, by mogły — choć z tru
dem — minąć się dwa powozy, u podstawy zaś odpo
wiednio szersze. Przez rzekę można się tu — i w wielu 
innych miejscach — przeprawić promem zdolnym po
mieścić dwa ośmiokonne powozy, a nadto pewną liczbę 
ludzi. Oba końce promu dopasowane są kształtem 
i rozmiarami do niewielkich pomostów na brzegach, do 
których cumują, a po których powozy, karety etc., mogą 
z łatwością na nie wjechać. Zimą większość rzek w Pol
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sce pokonuje się po lodzie — zazwyczaj pokrytym 
śniegiem. W niektórych miejscach są mosty — łyżwo- 
we lub na filarach — oczywiście o konstrukcji całkowi
cie drewnianej.

Mówiąc o Wiśle nie powinienem zapomnieć o wi
docznych od czasu do czasu, ogromnych tratwach 
z drewnianych bali, spływających wolno w dół rzeki; 
nurt bowiem — wyjąwszy porę wiosenną —  nie jest 
zbyt bystry. Na tratwach buduje się niewielkie szałasy, 
służące pilotom — flisakom —  za dom w czasie długiej 
podróży. Fosa fortyfikacji gdańskich jest tak zatłoczo
na luźnymi bierwionami, że w niektórych miejscach 
można ją przejść suchą nogą, przeskakując z pnia na 
pień. Spodziewający się teraz odwiedzin Francuzów, 
gdańszczanie musieli ją oczyścić.
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U kształtowanie powierzchni
KRAJU, LASY, JEZIORA

Wkrótce po przeprawie na drugi brzeg Wisły, na wy
sokości wschodniej krawędzi równiny gdańskiej kraj 
przybiera wygląd, który —  z niewielkimi różnicami — 
uznać należy za typowy dla Polski. Z tej przyczyny, opis 
krajobrazu na przestrzeni [najbliższych —  M. U.] 
trzydziestu —  czterdziestu mil, można uważać za opis 
całego tego kraju.

Powierzchnia gruntu jest z lekka nierówna, nie dość 
jednak, by zasłaniać linię horyzontu, toteż wbrew nie
którym opisom Polska —  choć kraina z natury płaska
— nie jest jednak równiną doskonałą, jak się ja niekiedy 
przedstawia. Jej powierzchnia jest sfałdowana, nigdzie 
jednak — wyjąwszy kilka miejsc —  nie przechodzi 
w pagórkowatą. Wyjątek od tej reguły stanowi [jedynie
— M. U.] oddzielający ją od Węgier łańcuch Gór Kar
packich. Lwów położony jest wprawdzie w okolicy pa
górkowatej, jednak otaczające go wzgórza są zbyt skali
ste, zbyt słabo zalesione i trawiaste, by choć część ich 
uznać za malownicze. Ładnych pejzaży jest tu niewiele; 
powiedziano mi też, że kilka innych bardziej godnych 
uwagi znaleźć można w okolicach Krakowa — należy 
jednak podkreślić, że oba te miasta nie są zbytnio odle
głe od wspomnianych gór.
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Trafiają się niekiedy okolice całkowicie pozbawione domów, 
drzew, czy jakichkolwiek innych obiektów dość dużych, by 
przyciągnąć uwagę podróżnego; zazwyczaj jednak, po chwi
li, na skraju horyzontu zaczynają majaczyć obrzeża rozle
głych masywów leśnych. Zanurzywszy się w nich, bywa, że 
przez osiem, dziesięć mil (mniej lub więcej) jedziemy krętą 
drogą wśród strzelistych sosen, etc., etc., przesłaniających 
widok na wszystko poza drzewami i krzewami. Czasa
mi, w samym środku lasu pojawia się niewielka połać (na 
przykład dziesięć lub dwadzieścia akrów) wykarczowanego 
i uprawnego gruntu, otoczonego ze wszystkich stron zielo
ną leśną ścianą. Niekiedy zdarza się tak samo usytuowane 
niewielkie jezioro, o podobnie okolonych drzewami brze
gach. W  gruncie rzeczy są to najbardziej malownicze wido
ki, jakie znaleźć można w Polsce. W  niektórych miejscach 
lasy ciągną się nieprzerwanie przez piętnaście, dwadzieścia 
mil w każdym kierunku —  wiarygodności temu stwierdze
niu przyda pewnie jeśli dodam, że blisko połowa powierz
chni majątku pewnego obywatela ziemskiego to las. W  isto
cie —  jeśli wykluczyć trzęsawiska i pastwiska, nie wa
hałbym się stwierdzić, iż, ogólnie rzecz biorąc, mniej niż 
połowa kraju jest bezleśna. Zaraz za wspomnianą już prze
prawą przez Wisłę zaczyna się, co najmniej trzydziesto—, 
czterdziestomilowa, polać niemal zupełnie otwartej prze
strzeni. Ale choć lasy nie pojawią się wcześniej, podróżny 
rzadko kiedy zupełnie traci je z oczu —  ich masywy ograni
czają widok to z jednej, to z drugiej strony. Przejechałem 
blisko pięćdziesiąt mil na południowy —  wschód przez cały 
czas mając przed sobą pejzaż opisany przed chwilą, z nie
znacznymi tylko różnicami w szczegółach.

rozległych puszcz, nie 
doznając uczucia niewiarygodnego podziwu! Ich po
grążony często w głębokim cieniu bezkres nasuwa 
myśl o idealnej nieskończoności, bo zaiste niezrówna
ny byłby to widok, gdyby nad wierzchołkami drzew 
wznosiła się samotna góra, z której wzrok mógłby swo-

Nie sposób przebyć tych
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bodnie błądzić po czaszy cudownie zielonego listowia. 
W czasie letnich upałów las daje wędrowcowi nad wyraz 
wdzięczne schronienie; zimą jednak przybiera on 
całkowicie inny wygląd. Każdy konar i każda gałąź ugi
nają się pod ciężarem zmarzniętego śniegu, a wiecznie 
zielone igliwie niknie zupełnie pod wszechobecną, gru
bą jego pokrywą. Sosny wznoszą swe strzeliste korony 
w mroźnym, czystym powietrzu — potężne, jak gigan
ty zaklęte w słupy soli.

Zdarzają się również jeziora daleko większe od 
wspomnianych przed chwilą; w niektórych miejscach 
sama Wisła wezbrana w czasie wiosennych roztopów 
rozlewa się szeroko w coś na kształt jeziora. Od czasu 
do czasu można też trafić na bagna i nieprzebyte grzę
zawiska.

Z rzadka, w znacznych od siebie odległościach, poja
wiają się rozleglejsze trawiaste doliny, tworzące natu
ralne, bogate pastwiska. Najżyźniejsze, jakie miałem 
sposobność ujrzeć, przylegają do Wisły; część z nich 
rzeka ta periodycznie podtapia. Łąki tego rodzaju znaj
dują się w okolicach Warszawy; dzięki nim miasto jest 
znakomicie zaopatrzone w mięso. Łąki i pastwiska roz
siane są dość rzadko, podobno więcej ich na Litwie, 
a zwłaszcza na Podolu.
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Rozdział III

G  ŁEBY — PRODUKCJA ROŚLINNA 
I ZWIERZĘCA

Poza nielicznymi dolinami rzek, mokradłami etc., gle
by w Polsce są niemal wyłącznie piaszczyste lub co naj
wyżej lekkie, gliniasto—piaszczyste, o zdecydowanej 
przewadze piasku. Rodzą one wszystkie gatunki zbóż, 
głównie jednak pszenicę. Powszechnie uprawia się rów
nież żyto — chłopi wypiekają chleb niemal wyłącznie 
z mąki żytniej — a także len i konopie.

Bydło rzeźne jest na ogół bardzo niewielkich roz
miarów, a jego mięso przeważnie nadzwyczaj chude. 
Nawet w najznakomitszych domach wołowinę często 
szpikuje się boczkiem. Cielęcina jest nieco lepsza. Bara
ninę spotyka się najrzadziej; stada owiec widywałem 
jedynie sporadycznie. Latem całe bydło —  nawet krowy 
mleczne —  wygania się na ścierniska, z których zwie
rzęta wybierają skąpe resztki jadalnych substancji. Dla
tego też, z racji małych rozmiarów oraz sposobu żywie
nia, krowa polska daje nie więcej niż jedną trzecią mleka 
dostarczanego przez krowę angielską. Widywałem po 
czterdzieści, pięćdziesiąt, a nawet sześćdziesiąt krów w 
tego rodzaju pasterskich farmach mlecznych. Sery są na 
ogół chude i twarde. Świniom wiedzie się podobnie; na 
każdym ściernisku widać wielkie ich stada.

Obok trawiastych dolin rzek, najlepszymi pastwi
skami są trafiające się od czasu do czasu leśne łąki. Zi

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



3 8 Rozdział III

mą, kiedy ziemię pokrywa śnieg, bydło zamyka się 
w oborach. Wszędzie pełno jest drobiu; najwyraźniej 
z racji ogromnej obfitości ziarna.

Konie polskie to rasa również niewielka, ale wytrzy
mała. Wierzchowce huzarów1 rzadko —  o ile w ogóle 
—  mierzą więcej niż czternaście dłoni2 wysokości, ale 
mówi się o nich z największym podziwem, jako o ko
niach bojowych sprawniejszych od naszych ciężkich 
koni angielskich, z racji zdolności do opanowania róż
nych wojskowych zwrotów i manewrów. Również zwy
kłe konie pocztowe —  choć małe i arcyniezgrabne —  są 
tylko nieco wolniejsze od naszych dyliżansów poczto
wych. Konie krwi angielskiej cieszą się tu dużym wzię
ciem; i chociaż u szlachty trafiają się nieraz zupełnie 
przyzwoite —  nie ulega wątpliwości, że naszym dżoke
jom udało się wcisnąć tu wiele zwierząt, których nie 
śmieliby pewnie pokazać na rynkach angielskich. Rzad
ko kiedy pojawia się w Polsce koń rasowy, kosztujący 
mniej niż 200 funtów (licząc łącznie cenę zakupu 
i transportu). Mają tu również kilka egzemplarzy naby
tych za cenę prawie dwukrotnie wyższą.

Z dziczyzny, najczęściej jada się sarny; ich mięso 
koloru ciemnego, przypomina zajęcze, jest jednak bar
dziej delikatne i aromatyczne. Przyrządzają z niego wy
borne dania. Zające występują w wystarczającej obfito
ści, a dzikiego ptactwa jest w bród.

1 W oryg. hussar —  w rozumieniu kawalerzysta.
hand („dłoń”) —  jednostka miary równa czterem calom, czyli 

10,16 cm, czyli 14  dłoni = 142,24 cm.
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Zwierzęta niebezpieczne dla człowieka to przede 
wszystkim wilki i dziki, polowanie na które jest ulubio
ną zimową rozrywką Polaków. Obydwa te gatunki moż
na uznać za pospolite, zwłaszcza wilki na dowód czego 
przytaczam następujące zdarzenie — Otóż padł koń; 
jego ścierwo zawleczono na skraj lasu o jakie ćwierć mi
li od stajni, a kilka osób uzbrojonych w strzelby zasa
dziło się opodal, mając pewność, że pojawią się wilki. 
Istotnie, niedługo podeszło ich kilka; ale nieszczęśli
wym trafem myśliwi chybili celu, co musiało nauczyć je 
ostrożności. Mimo to koński zewłok wkrótce zniknął 
i to — jak się wydaje —  bez większej pomocy psów. 
W innym przypadku wilk ośmielił się w biały dzień 
wtargnąć do karczmy. Na szczęście gospoda pełna była 
chłopów, którzy go zabili. Zapewniano mnie, że w cza
sie surowych zim przejeżdżające przez las sanie atakują 
niekiedy całe stada wilków. Polują zwłaszcza na konie, 
które najczęściej padają ich ofiarą, chociaż anegdota
0 szlachetnym postępku wiernego sługi, dowodzi, że 
nie gardzą i ludźmi. Jadących przez las pewnego szlach
cica i jego pokojowca napadło znienacka liczne stado 
wilków, które wściekle rzucały się na sanie. Sługa od ra
zu uznał, że tak czy inaczej co najmniej jeden z nich 
musi zginąć, zawołał więc; „Zaopiekuj się moją żoną
1 dziećmi ’ i skoczył w sam środek wilczej watahy. Jego 
pan zaciął wściekle konie i uszedł cało.

Warzywnik Polaka nie jest zbyt obficie zaopatrzony; 
posiłki są zazwyczaj zdecydowanie zbyt ubogie w wa
rzywa. Kartofle pojawiają się na stole rzadko, a jeśli już 
to, podaje się je pokrojone w talarki, zrumienione na 
brązowo i podlane sosem z pieczeni. Kapustę jedzą tu
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wyłącznie ze sztuką mięsa —  zawsze niedogotowaną i o 
mało apetycznej powierzchowności. Czasami widuje 
się marchew, dość powszechna jest też kiszona kapusta; 
najczęstsza jednak i najprzyjemniejsza w smaku jest 
różnego rodzaju zielenina sałatkowa —  zarówno zimą, 
jak latem. Ogólnie rzecz biorąc w posiłkach Polaków 
stanowczo brakuje warzyw; niedostatek ten uzupełnia
ją tęgimi haustami jasnego piwa, które —  w umiarko
wanych ilościach —  jest dość zdrowe, choć z pewnością 
nie może uchodzić za najlepszy substytut angielskiego 
porteru. Podają tu również słabe wino reńskie, którego 
mała karafka stoi obok każdego biesiadnika. Pije się je 
zawsze z wodą, co nadaje mu lekko kwaskowaty po
smak. Mocniejsze wina pochodzą głównie z Węgier; ich 
czerwone odmiany zdradzają odległe podobieństwo do 
naszego porto; najlepsze jednak są gatunki białe. Ich 
cena nie przewyższa szylinga za butelkę. Często prze
chowuje się je przez długie lata; ja sam piłem stuletnie 
wino tego rodzaju. Było bardzo mocne i nie ma chyba 
trunku wyborniejszego, subtelniejszego w smaku i zna
komitszego. Młode bywają jednak cokolwiek cierpkie 
cierpkawe. Wina francuskie również nie należą do rzad
kości, choć nie używa się ich na co dzień. Angielski por
ter3 butelkowany dostać można w każdym większym 
mieście, a nawet w dobrych szynkach przy najbardziej 
uczęszczanych drogach; ale drogo, bo w przeliczeniu na

J Piwo górnej fermentacji, jego początki sięgają pierwszej ćwier
ci XVIII w., kiedy to w Londynie rozpoczęto warzenie nowej mie
szanki piwa, ma inny charakter niż porter warzony niegdyś na zie
miach polskich, który należy do piw dolnej fermentacji.
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monetę angielską butelka kosztuje około dwudziestu 
jeden pensów. Dobrze za to robi mu podróż przez mo
rze, dzięki której ma bogatszy aromat niż butelkowany 
porter sprzedawany w Anglii.

Z owoców, w największej obfitości występują maliny 
i truskawki. Pospolitych owoców drzew szpalerowych4 5 
nie ma zbyt wiele, choć pojawiają się często; zdarza się 
trochę jabłek i gruszek; nie znają tu ani cydru, anipcrry\ 
Typowymi dla tego kraju trunkami są: piwo i pewien ro
dzaj wódki, bardziej zbliżony do whisky niż inne, z któ
rej zazwyczaj wyrabia się kordiały, zaprawiając ją ostry
mi przyprawami korzennymi. Piwo sprzedawane w kar
czmach jest zawsze tak słabe i cienkie, że ledwie można 
je przełknąć. Wódka też jest paskudna, za to likiery — 
w różnych gatunkach — są wyborne, ale znaleźć je 
można tylko w dobrych oberżach. Po drodze można 
czasami dostać nieco miodu pitnego — nieodmiennie 
fatalnego; podobnie jak zwykłe wina francuskie.

4 W oryg. „wall fruit". Trudno ustalić o jaki gatunek chodzi auto
rowi.
5 W oryg. „perry” — wino owocowe z soku z gruszek. Produko
wany obecnie w Polsce jako napój niskoalkoholowy z gruszek, z su
rowego soku gruszkowego (lub zagęszczonego) albo ich mieszan
ki, bez dodatku alkoholu.
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Rozdział IV

K limat, powietrze,
PORY ROKU ETC.

Cechą klimatu polskiego jest znaczna rozpiętość tem
peratur w poszczególnych porach roku. W środku zimy 
wskazania termometru Fahrenheita1 oscylują między 
szesnastoma, a dwudziestoma czterema stopniami po
niżej punktu zamarzania wody. Mówię o okolicy o ja
kieś siedemdziesiąt mil angielskich na południo
wy—wschód od Warszawy2, równie dobrze jednak 
stwierdzenie to odnosi się do tego miasta. Rzadko jed
nak powietrze schładza się do tej temperatury naty
chmiast lub niedługo po nastaniu mrozów, co następuje 
zwykle w drugiej połowie października lub na początku 
listopada. Nieczęsto też utrzymuje się na takim pozio
mie dłużej niż dwa — co najwyżej trzy — miesiące; 
aczkolwiek w czasie mrozów słupek rtęci termometru 
zawsze utrzymuje się kilka stopni poniżej 32ż.

Zima z roku l804  na l805 , która spędziłem w Pol
sce była nadzwyczaj długa i surowa; trwała siedem mie
sięcy, z czego przez sześć cały kraj — ziemia, wody, do
my — pokryty był śniegiem. Niezwykłe to i cudowne

1 Skala Daniela Fahrenheita, rodowitego Gdańszczanina, za 
punkt zerowy wyznaczała najniższą temperaturę podczas zimy 
1708/1709 r. w Gdańsku.

Autor zapewne miał na myśli miasto Puławy.
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przeżycie — widok całej Natury w idealnie białej szacie; 
przez kilka miesięcy bez przerwy spowitej w śnieżny ca
łun. Jeśli w ogóle jest wiatr, to umiarkowany i nie pory
wisty, północny lub północno — wschodni; częściej 
jednak powietrze jest nieruchome i tak przejrzyste, że 
niemal wid î się chłód; słońce rzuca wówczas swój 
lśniący blask na rozpościerający się pod nim śnieg — 
nieprzenikalny dla jego promieni jak skała. Tę porę roku 
Polacy lubią najbardziej, jest to bowiem czas sanny; 
w taką pogodę niezrażeni ani chłodem, ani fatalnymi 
warunkami noclegu, przemierzają niekiedy setki mil, 
robiąc przy tym mniej ceregieli niż Anglik udający się 
zimą w stumilowa podróż w naszym, łagodnym klima
cie, Sanie pokonują siedemdziesiąt do osiemdziesięciu 
mil na dobę, jadąc często dniem i nocą. Wszystkie ro
dzaje powozów zaprojektowane są tak, by w razie po
trzeby można było osadzić je na płozach. Sznur su
nących po śniegu wszelkiego rodzaju pojazdów — 
a nawet zwykłych wozów (jeśli podróżuje cała rodzina) 
stanowi bardzo dziwny spektakl dla kogoś nienawykłe- 
go do podobnych scen; jeszcze bardziej zaskakujący 
jest widok wykwintnych karet i ich dystyngowanych pa
sażerów w środku posępnej, mroźnej i śnieżnej pustyni, 
jaką jawi się zimowa Polska! Pełna dysharmonia naj
mniejszych nawet śladów dzieła sztuki, czy widoku do
brze urodzonej twarzy z otoczeniem, na tle którego się 
pojawiają, daje efekt zaiste urzekający!

Zima, której Polacy najbardziej się obawiają to zima 
deszczowa lub taka, podczas której dni deszczowe 
przeplatają się z mroźnymi. Drogi stają się wówczas 
niemal, a niekiedy i całkowicie nieprzejezdne —  bo
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wiem albo topniejący śnieg zmienia je w grzęzawiska, 
albo pokrywają się szklistą warstwą lodu. Byłem świad
kiem takiej generalnej odwilży na początku wiosny 
i mogę zapewnić — bez obawy, że zaprzeczam sam so
bie — że nawet Polska o żadnej innej porze roku nie jest 
miejscem tak mało zachęcającym do zamieszkania3. 
Słyszałem, że w czasie ostatniej zimy lało niemal bez 
przerwy, toteż — jako człowieka, który wie, jak wszyst
ko przy takiej pogodzie musiało tam wówczas wyglądać 
— doniesienia o wielkiej śmiertelności w szeregach ar
mii francuskie ani mnie zaskakują, ani budzą moje wąt
pliwości. Nie bardzo też potrafię sobie wyobrazić, jak 
w tym bezludnym i dzikim kraju można zimą znaleźć 
zaopatrzenie dwóch tak wielkich armii jak rosyjska 
i francuska, zwłaszcza gdy obie stacjonują w takiej od 
siebie odległości, by móc skutecznie prowadzić zakro
jone na większą skalę działania wojenne. Sytuacja taka 
musi błyskawicznie spowodować klęskę głodu w pro
mieniu kilkuset mil wokół nich. Stosunkowo duże od
ległości miedzy nędznymi miasteczkami i wsiami, któ
rych mieszkańcy nawykli jadać tak mało i tak podle, że 
na ich diecie przymierałby głodem angielski nędzarzy, 
mała liczba i nadzwyczajna chudość bydła —  wszystko 
to razem sprawia, że regularna i zdrowa aprowizacja 
wielkiej armii graniczy wręcz z cudem —  przynajmniej 
w mojej opinii. Sądzę więc, że katusze jakie cierpią te
raz Francuzi wynikają nie tylko, i nie tyle z surowości

s W  wypowiedzi widać ironię i niechęć Autora do zamieszkania 
w Polsce.
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klimatu, co z braku niezbędnych dostaw żywności. Ro
sjanie — chociaż i oni muszą znosić srogie cierpienia 
—  niewątpliwie mają jednak nad nimi oczywistą prze
wagę pod każdym z tych względów: klimat polski jest 
z ich punktu widzenia stosunkowo łagodny, a oni sami 
od kolebki przywykli do równie podłej strawy, jaką mu
szą kontentować się w Polsce; są więc pahartowani na 
wszystko, co może spotkać ich w tym kraju —  z wy
jątkiem głodu. Natomiast wychowani w bardziej sprzy
jającym klimacie Francuzi muszą stawiać czoło nie tyl
ko nieprzyjacielskiemu orężowi; ich południowe orga
nizmy wymagają czasu, by przywyknąć do nowych wa
runków i muszą ciągle odpierać ataki żywiołów natury. 
Na ich szczęście nadciąga wiosna i wówczas można się 
spodziewać wznowienia efektywnych działań wojen
nych. Gdyby armia rosyjska miała równie dobrych ofi
cerów co Francuzi, poważyłbym się na odrobinę opty
mizmu i zaryzykował przypuszczenie, że w tych oko
licznościach, będzie stroną zwycięską.

Regularne na ogół następstwo pór roku i przeważnie 
bezwietrzna pogoda zdecydowanie sprzyjają zdrowiu, 
toteż znajdujemy w Polsce więcej przypadków długo
wieczności, niż w jakimkolwiek zapewne innym kraju 
europejskim.

Klimat Polski nie jest jednak niezdrowy, wprost 
przeciwnie. Po prawdzie nigdy nie spotkałem tu czło
wieka w godnym podziwu wieku stu lat lub więcej, mam 
jednak liczne dowody, że takowych jest wielu, poza tym 
często widziałem sześćdziesięcio— i siedemdziesięcio- 
latków pełnych życia i cieszących się wyśmienitym 
zdrowiem. Nawet srogie chłody w zimie nie wydają się
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46 Rozdział IV

szkodliwe dla organizmu. Dla ludzi, których nazywamy 
lax fibrę4, są one wręcz dobroczynne; słyszałem, że w let
nie upały ludzie tego rodzaju tęsknią za tęgim, zimo
wym mrozem, który krzepi ich i dodaje im ducha. Ktoś sil
ny, choć może się uskarżać jest w stanie stawić czoło 
zimnu, a — prawda ta stosuje się bardziej nawet do fi
zjologii niż polityki — każda klęska zadana nieprzyja
cielowi podwaja siły zwycięzcy. Nigdy więc nie przyszło 
mi do głowy, by klimat Polski — choć dla Anglika nie
miły — policzyć między złe cechy tego kraju. Jest on 
zgubny tylko dla tych, w których mocy nie leży przy
zwoicie mieszkać, dobrze jeść i odpowiednio się odzie
wać — dla nich rzeczywiście jest straszny. Uwaga 
ta w całej swej przerażającej grozie odnosi się do obu 
walczących armii5.

Wiosna jest zdecydowanie najmilszą porą roku 
w Polsce; choć niemałą część swego uroku zyskuje przez 
kontrast z surowością zimy. Skoro tylko słońce zdejmie 
całun śniegu z oblicza ziemi, wegetacja (jak zwykle 
w krajach o chłodnym klimacie) rusza w oszałamia
jącym tempie. Lasy szybko okrywają się zielenią. Nie 
minął jeden dzień, bym wyglądając przez okno nie za
krzyknął, „Cóż za cudowna przemiana!”. Powietrze też 
jest delikatne, czyste; wszystko tonie w ciszy i spokoju,

4 Określenie to wiąże się z ludźmi wrażliwymi na zmiany pogo
dowe, homeopatami.
5 Autor powtarza czasem swoje uwagi, czy to dla podkreślenia 
swoich spostrzeżeń, czy też, jak pisał we wstępie, ze względu na 
brak ostatecznej redakcji. Chodzi oczywiście o armie francuską 
i rosyjską.
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Klimat, powietrze, pory roku etc. 47

kiedy natura przystraja się w letnie szaty. Wiosna po
stępuję stopniowo, co czyni ją tym bardziej rozkoszną, 
nigdy nie zdarzają się tu dni na przemian upalne 
i chłodne, jak w Anglii. Polska wiosna jest cieplejsza 
niż angielska; termometr wskazuje zazwyczaj około 
65°—75° — po części z przyczyny piaszczystych gleb, 
bardziej jednak, co nie ulega żadnej wątpliwości, za 
sprawą kontynentalnego położenia kraju.

Przejeżdżając przez zielone od wschodzących zbóż 
lub żółknące przed żniwami pola, obrzeżone pasami la
sów mieniących się rozmaitym listowiem, podróżny — 
mimo zupełnego braku innych nieodzownych elemen
tów prawdziwie pięknego pejzażu —  może z prawdzi
wą przyjemnością napawać się bogactwem miłych dla 
oka barw. Nie ujedzie tak jednak zbyt daleko, niedługo 
bowiem przepiękną scenerię zeszpeci widok nędznych 
ruder i istot ludzkich, w osobach równie wynędzniałych 
chłopów pańszczyźnianych — niewielkie wszakże tyl
ko do przedstawicieli gatunku ludzkiego zdradzających 
podobieństwo. I wtedy natychmiast pryska czar iluzji.
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Rozdział V

W sie i miasta

Na wieś trafić można najczęściej na obrzeżu lasu (rza
dziej w jego głębi), choć zdarzają się również wsie zu
pełnie nieosłonięte, położone na płaskich, otwartych 
równinach —  które opisałem wyżej. Polska wieś to sku
pisko nędznych szop, w liczbie od ośmiu— dziesięciu, 
do czterdziestu— pięćdziesięciu, zbudowanych z drew
na, a pokrytych słomą lub torfem. Zbiór najpodlejsze- 
go rodzaju szałasów, jakie znaleźć można jeszcze gdzie
niegdzie w Szkocji byłby tu najstosowniejszym porów
naniem. Nory te stanowią tak marne zabezpieczenie 
przed surowością zimy, że ich lokatorzy zatykają na 
głucho przewody kominowe woląc dusić się w dymie 
niż wystawiać na dojmujące zimno1.

Wsie rozsiane są rzadko; nie zaryzykowałbym próby 
określenia średniej miedzy nimi odległości. Najczęściej 
leżą o jakieś cztery, pięć mil od siebie, często nawet bli
żej; jednak zdarzało mi się przejechać dziesięć i więcej 
mil, nie zobaczywszy żadnego domu. Nie dotyczy to 
obszarów zalesionych, gdzie wsie trafiają się bardzo 
rzadko. Ponieważ domy wiejskie zbudowane są z mate
riałów tak łatwopalnych, często padają ofiarą pożarów; 
jeśli zdarzy się, że wiatr podsyca płomienie w ciągu kil

1 Autor opisuje dość nieudolnie kurne chaty, a więc takie, które 
nie posiadają kominów.
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Wsie i miasta 49

ku godzin potrafi zgorzeć cała wieś. Zdarzyło mi się 
oglądać płonącą wioskę — straszny to był zaiste widok. 
Na szczęście nie wiał boczny wiatr i pastwą ognia padło 
tylko kilka domów.

Od skrajnej nędzy wsi niewiele dzieli małe miastecz
ka — też drewniane, ale o domach większych i solidniej 
zbudowanych. Inny jest również ich układ przestrzen
ny. Na ogół, plan polskiego miasta jest bardzo prosty. 
Ma ono zazwyczaj całkiem duży rynek z ratuszem po
środku (choć czasami miejsce to zajmuje największa 
karczma). Rynek, zwłaszcza w miastach o zabudowie 
drewnianej, okolony jest często czymś w rodzaju pod
cieni2 (jeśli — odmiennie niż Virgil Shepherd3 — mu
simy, opisując rzeczy małe, porównywać je do wiel
kich), gdzie w niewielkich kramach, wystawia się na 
sprzedaż chleb, ciastka, błyskotki etc. Z każdego rogu 
rynku wychodzi ulica na krótkim odcinku zabudowana 
po obu stronach. Drewniane domy —  czy to w mieście, 
czy na wsi — rzadko mają nad parterem coś więcej niż 
dach. Jeśli miasto liczy 2000 głów uchodzi za bardzo 
przyzwoite; istnieje wiele osad zaszczyconych tą na
zwą, których zaludnienie nie przekracza 200—300 mie
szkańców.

Bardzo podobnie wygląda rozplanowanie miast lep
szej kategorii — tych, mianowicie, o zabudowie cegla
nej. Usytuowane są najczęściej na równinie w pewnej 
odległości od lasów, ale w pobliżu (a bywa, że i pośrod- 1

2 W oryg. „piazza" — M. U.
1 Virgil Shepherd flóOS—1 6 6 6 ) poeta, tłumacz i dyplomata 
angielski.
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5 O Rozdział V

ku) jakichś mokradeł —  po części z racji bliskości złóż 
surowca do wyrobu cegieł, po części, by utrudnić 
nieprzyjacielowi dostęp do miasta. Doskonałym tego 
przykładem służy oddalone około stu mil na południo
wy — wschód od Gdańska miasteczko Mława, w pobli
żu którego w trakcie obecnej wojny doszło do niewiel
kiej potyczki4. Mława leży na rozległej równinie, a w jej 
sąsiedztwie nie ma ani jednej wsi i prawie żadnego drze
wa; miasteczko widoczne jest jak na dłoni, skoro tylko 
znajdzie się w zasięgu wzroku. Trudno wyobrazić sobie 
bardziej ponury i monotonny widok niż panorama oko
licy Mławy i innych miast tego rodzaju. Eksploatowane 
złoża kamienia budowlanego są w Polsce nieliczne, stąd 
też rzadko spotyka się domy budowane z kamienia. 
Sporo ich jest w Warszawie, a także we Lwowie — ale 
w jego sąsiedztwie są kamieniołomy. Lico muru cegla
nego jest zawsze pokryte tynkiem najczęściej, jednak 
nie szlachetnym lecz, jak to nazywają murarze, kamycz
kowym. Nie zdarza się widzieć gołych cegieł, chyba że 
w budowlach chylących się ku ruinie — uchodzi to za 
bezguście i prostactwo. Sam obyczaj tynkowania ścian 
wziął się zapewne z chęci lepszego zabezpieczenia bu
dynków przed zimnem5. Większość miast o zabudowie 
niedrewnianej jest ufortyfikowana; ściślej rzecz biorąc 
była, choć wiele z tych umocnień wygląda, jakby zapla

4 Bitwa pod Mławą 26 XII I 80ć f.
5 Uwagi Autora o tynkowaniu są dość dziwne, na ziemiach pol
skich tynk na budynkach murowanych znany jest od śred
niowiecza.
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Wsie i miasta 5 I

nowano je bardziej z myślą o rozbawieniu nieprzyjacie
la, niż stawianiu mu oporu.

Położona na lewym brzegi Wisły Warszawa jest mia
stem o zabudowie nieregularnej. Wjeżdżając do niej 
przez drewniany most, od strony przedmieścia praskie
go trzeba pokonać niewielkie wzniesienia, choć ona sa
ma oraz jej okolice są płaskie. Godne uwagi, że Warsza
wa nie ma rynku; są tu wprawdzie dwa lub trzy place
0 kształcie zbliżonym do czworokąta, nieregularne jed
nak i o bezładnej zabudowie6. Nie ma też ani jednej re-

ulicy, są one zazwyczaj wystar- 
najlepiej wybrukowane i, z re

guły, bez chodników. Niektóre z pryncypialniejszych 
zdobią okazałe pałace — w dwóch lub trzech wypad
kach niemal wspaniałe. Obecnie, są one w znakomitej 
większości opuszczone przez byłych lokatorów i pilnie 
domagają się remontu; fasady niektórych wyglądają na 
wpół zrujnowane, a ich dziedzińce porasta wybujała 
trawa. Kilka zostało sprzedanych przez ich książęcych
1 arystokratycznych właścicieli. Magnateria i szlachta 
— rozgoryczona i zniesmaczona pozbawieniem jej 
wszelkiej roli politycznej —  gremialnie opuściła swą 
byłą metropolię, którą, z racji elegancji i rozwiązłych 
obyczajów, zwano w czasach świetności Małym Parysem. 
Zimę spędzają więc nie w Warszawie, lecz w swych do
brach ziemskich, na dworach swoich nowych władców 
lub w obcych krajach.

gularnie rozplanowanej 
czająco szerokie, ale nie

6 Warszawa miała wytyczony —  do dzisiaj zachowany rynek. 
W  porównaniu z innymi tego rodzaju placami w Europie nie nale
ży on do największych, niemniej istniał.
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52 RozdzialV

Spotykany na każdym kroku widok zupełnie pospo
litych, często obskurnych domów przylegających bez
pośrednio do tych bajkowych pałaców zmusza do re
fleksji nad owym niezamierzonym kontrastem bogac
twa i nędzy, majestatu i nikczemności.

Kościołów w Warszawie jest mnóstwo, ale co najwy
żej kilka — jeśli w ogóle — należy do innowierców. Ich 
wygląd zewnętrzny cechuje pewna osobliwość: niemal 
wszystkie pozbawione są wież —  zarówno tu, jak i w in
nych częściach Polski — choć zazwyczaj przed lub za 
świątynią wznosi się rodzaj sklepionego przęsła lub ko
puły, w której zawieszony jest dzwon. Wygląd ich fron
tonów odpowiada podanemu przeze mnie wcześniej 
opisowi fasad domów gdańskich, z tym tylko, ze fasady 
kościołów są znacznie szersze i obficiej dekorowane de
talami architektonicznymi; często zwłaszcza spotyka 
się obrazy i popiersia świętych w niszach. Powszedni 
jest również widok nieszczęsnych wiernych, którzy klę
czą przed nimi na ulicy i z bezmyślnym uwielbieniem 
błagają o łaskę i wstawiennictwo. Wnętrza kościołów 
wyposażone są, jak zwykle, wspaniale i z wielkim prze
pychem. Jest tu też kilka kościołów konwentualnych.

Teatr7 w tym mieście jest niewielki, choć wcale 
zgrabny; na parterze — podobnie jak w Gdańsku —  nie 
ma miejsc siedzących, wyjąwszy kilka obok pomie
szczenia dla orkiestry. Miałem okazje być w nim jedynie 
latem, kiedy występowała tam jakaś wędrowna trupa

7 W  1 779 r. nowy gmach teatru został wybudowany na placu Kra
sińskich w Warszawie przez Franciszka Ryx wg projektu B. Sola- 
riego, w 1791  r. był już w złym stanie i groził zawaleniem.
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Wsie i miasta 5 3

niemiecka —  widzowie zajmowali wówczas mniej niż 
jedną piątą miejsc. W zimie, kiedy wystawia się sztuki 
polskie, frekwencja jest większa, ale, jak się dowiedzia
łem, nigdy nie panuje tam tłok.

Jest tu również kilka ogrodów publicznych —  mod
nych i całkiem przyzwoitych miejsc do przechadzki, ale 
rozrywek nie ma tam żadnych.

Od czasu ostatniego rozbioru zaludnienie Warsza
wy systematycznie spada, jedną z tego przyczyn jest 
bez wątpienia ro, że z miasta wyniosła się aż tak znacz
na część szlachty. Szacuje się, że miasto liczy dziś nie 
więcej niż 30 000 mieszkańców —  a miało ich, jak tu 
oceniają, niemal dwa razy tyle. Jakże —  już na pierwszy 
rzut oka — różni się ono od tętniącego życiem Gdań
ska! Wszystko wydaje się tu monotonne i smutne 
— tak jak wygląd kraju, którego jest gasnącą stolicą.

Przedmiejska Praga8 to niewiele więcej niż pokaźny 
zbiór wiejskich chałup; kilka domów wygląda wpraw
dzie przyzwoicie, przeważająca jednak większość — 
tak, jak powiedziałem przed chwilą. Skądinąd, przed
mieścia w każdym podrzędnym mieście są zwykłym 
skupiskiem tego rodzaju ruder.

Nie odwiedziłem wprawdzie Krakowa i jego uniwer
sytetu; ale Polacy mówią o tym mieście, iż, ogólnie 
rzecz biorąc, jest lepiej zbudowane niż Warszawa, choć 
obecnie domy popadają w ruinę; zdecydowanie też 
przewyższa ją swym położeniem — wśród wzgórz i la
sów. Kraków słynie —  j ak dobrze wiadomo —  ze swych

Praga formalnie była oddzielnym miastem, lokowanym w I 648 r.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



5 4 Rozdział V

cudownych salin; wydaje się jednak, ze w romantycznie 
olśniewającym ich opisie Mr Coxe'a9 widać lekki ślad 
dotyku magicznego pióra. Ciekawe, że Kraków, który te
raz jest miastem granicznym, leża! niegdyś niemal 
w centrum ziem polskich i był stolicą tego królestwa.

Galicyjski Lwów jest, jak się wydaje, najznaczniej
szym miastem po Krakowie. Liczy podobno ponad 
3 0 000 mieszkańców, co wydaje się jednak wątpliwe, 
zważywszy jego rozmiary. Inna rzecz, że miasto niewąt
pliwie się rozrasta. Zgodnie z panującym tu zwyczajem, 
duży rynek jest miejsce, w którym stoją najbardziej re
prezentatywne domy mieszkalne i placem targowym.

Kolejnym, znaczniejszym miastem jest Lublin, ze 
swoimi 5 —  6 tysiącami mieszkańców. Podobnie jak 
Warszawa miasto nie ma rynku —  jest więc zatem ko
lejnym wyjątkiem od reguły; składa się w zasadzie z jed
nej długiej ulicy głównej i kilku innych, dość nieregu
larnie rozmieszczonych. W porównaniu z innymi mia
stami podobnej wielkości w krajach bardziej cywilizo
wanych, zabudowany jest dość przeciętnie.

Nie zamierzam opisywać miast, których nie odwie
dziłem; mógłbym co prawda powiedzieć coś o większej 
ich liczbie, uważam jednak, że niewiele pożytku z mno
żenia relacji nie zawierających żadnych nowych, istot
nych szczegółów.

” W. Сохе, Ibyage en Pologne et en Russie, Paris 1806, Burnett jeszcze 
kilka razy powołuje się na ten opis podróży do Polski i Rosji 
napisany przez Williama Coxe’a (1748—1828), duchownego 
anglikańskiego, który podróżował m.in. z lordem Pembroke po 
Europie.
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Rozdział VI

P odróżowanie, gospody,
CENY ŻYWNOŚCI

Czytelnik jest już teraz przygotowany, by zrozumieć 
sposób podróżowania i sytuację pasażera w Polsce. 
Zwykłym pojazdem podróżnym jest czterokołowy po
wóz, podobny do naszego faetonu, tyle że niżej zawie
szony i z budą, jak w zwykłym jednokonnym kabriole
cie. Z przodu, powyżej fartucha są niewielkie, prze
szklone drzwiczki harmonijkowe1, które w razie po
trzeby, pozwalają ją całkowicie zamknąć. Powóz zaprzę
żony jest w trójkę lub czwórkę koni, wedle życzenia po
dróżnego, lub raczej stanu jego portfela. Gorszej klasy 
wóz podróżny, używany głównie przez chłopów, zro
biony jest z wikliny; jego tylna część przekryta jest ko
nopną, bądź płócienną plandeką, którą (dla lepszej 
ochrony przed deszczem) impregnuje się od wewnątrz 
olejem. Całość — oprócz kół —  odznacza się bliskim 
podobieństwem do dużej kołyski. Każdy pojazd szyku
jący się w dalszą drogę wyposażony jest w wielki kufer 
podróżny, zawierający co najmniej materac, koce etc., 
a także cały potrzebny zapas prowiantu; w rodzaju 
szynki, ozora, kurczaków, wódki, wina etc. Polski po-

1 W oryg. „folding doors with glasses” —  „harmonijkowe” bądź 
„składane" —  M. U.
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5 6 Rozdział VI

drożny nakłada bowiem s^góry, że w gospodach nie dosta
nie niczego. A jeśli już coś się tam trafi, to tylko z rzad
ka i przypadkiem. W zwykłym powozie kufer służy też 
jako siedzenie. Kiedy w podróż rusza jakaś znaczniejsza 
osoba, jeden z takich wozów (lub więcej, w zależności 
od sytuacji) zajmuje służba i bagaż. Skoro podróżny 
wyposaży się już należycie w taki sposób, na kozioł 
wdrapuje się pocztylion — z rogiem przewieszonym 
przez ramię. Od czasu do czasu — kiedy mija przy
drożny krzyż lub figurę — zdejmuje czapkę i żegna się 
znakiem krzyża; a gdy zbliża się do gospody, gdzie za
mierza stanąć, wygrywa na rogu (podobnym do rogu 
francuskiego, tylko znacznie mniejszym) coś w rodzaju 
melodii, obwieszając w ten sposób swoje przybycie.

Wydaje się rzeczą właściwą przedstawić w tym miej
scu krótki opis polskiej oberży. Stajnia jest największą, 
a często i najlepszą częścią tego budynku. Usytuowana 
zawsze blisko drogi i równolegle do niej; zbudowana 
jest wyłącznie z drewna, długa na piętnaście do trzy
dziestu jardów, a na dziesięć do piętnastu szeroka. Oba 
jej dłuzsze boki — przeznaczone dla koni (szerokie na 
jedną trzecią pomieszczenia każdy) są zazwyczaj pod
wyższone o jakie sześć do ośmiu cali, w stosunku do 
części środkowej, którą zajmują wozy. W obu końcach 
znajdują się wielkie dwuskrzydłowe wrota tak, że wóz 
może swobodnie wjechać z jednej strony, a wyjechać 
z drugiej. W narożniku najbardziej oddalonym od goś
cińca mieszczą się drzwi prowadzące ze stajni do domu. 
Często są to jedyne drzwi w całym budynku. Wchodząc 
do części mieszkalnej zostajesz zaatakowany przez cały 
legion najbardziej odrażających woni, jakie kiedykol
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wiek sprzysięgły się przeciwko twemu nosowi. Jest naj
świętszą prawdą, że niejednokrotnie, gdy przestąpiłem 
próg o krok, czy dwa, musiałem wycofać się, by zaczer
pnąć nieco świeżego powietrza —  i determinacji —  za
nim zdolny byłem ponownie ruszyć naprzód. Wnętrze 
jest nieopisanie obrzydliwe i żałosne; podłogę — klepi
sko pokrywa zazwyczaj warstwa brudu, a reszta —  nie 
wykluczając odrażających i odzianych w łachmany loka
torów — doskonale z nią harmonizuje. Dom często pe
łen jest wynędzniałych chłopów i ich kobiet upijających 
się synapsem (rodzaj whisky). Jeśli chodzi o brud, to 
wszystko co Giraldus Cambrensis2 powiada o chału
pach Kambro—Brytów pod koniec dwunastego wieku, 
wydaje się mieć pełne zastosowanie do dzisiejszych 
polskich gospód i chat, a jeśli mamy wierzyć Erasmuso- 
wi3, jeszcze pod koniec panowania Henryka VIII nie
które domostwa angielskie wyglądały niewiele le
piej. Całkowicie odmienny był natomiast charakter ich 
mieszkańców — przygiętego do ziemi długą i ciężką 
niewolą polskiego chłopa i Walijczyka —  zaciętego 
w swym uwielbieniu dzikiej wolności.

Z powyższego opisu nietrudno wywnioskować, że 
najlepszym pomieszczeniem w całym budynku jest 
stajnia, i rzeczywiście, w miesiącach letnich, służy ona

2 Giraldus Cambrensis (ok. 1146-1220—23), zwany również 
Geraldem z Walii, lub Geraldem z Barri, archidiakon Brecknock, 
w hrabstwie Brecknockshire (wiatach 1 175—1204), kronikarz, bi-

z Rotterdamu (28 X 1466—1 1  VII 15  36) który kilku
krotnie przebywał w Anglii.

skup 
i c .
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zwykle za sypialnię. W środkowej (niżej części) rozkła
da się wówczas powleczone sienniki tak, że głowa 
śpiącego zwrócona jest ku końskim kopytom — w zno
śnej, co prawda, trzeba przyznać — odległości. Mimo 
to nie mogłem zupełnie wyzbyć się obawy, że koń urwie 
się z kantara i zostanę stratowany co, wraz z głośnym 
i jazgotliwym dźwiękiem końskich janczarów, spędzało 
mi zazwyczaj sen z powiek. Pewnego razu narobiły one 
[dzwonki — M. U.] takiego hałasu, a konie zachowy
wały się tak niespokojnie, że poderwałem na nogi całe 
uśpione bractwo. Ciemno było choć oko wykol, lecz gdy 
skrzesano ognia wyszło na jaw, że mój alarm był nieuza
sadniony.

Jeśli zostanie ustalone, że nocleg w domu jest jednak 
możliwy, posłania ze słomy lub siana rozściela się poko
tem na klepisku kuchni, czy raczej wspólnej ogólnej 
izby, jak można by ją nazwać. Czasami zdarza się dom 
o dwóch izbach, ale ta druga jest znacznie mniejsza od 
pierwszej. Sposób, w jaki się tu sypia, zwłaszcza jeśli te
go samego dnia zjedzie wielu podróżnych, przypomina 
obyczaje panujące w koszarach; choć — jak się wydaje, 
żołnierze angielscy mają pod tym względem zdecydo
wanie lepiej. Domownicy płci obojga kładą się jak po
padnie obok gości, na sąsiednich posłaniach. Odnosi 
się wrażenie, że mężczyźni okazują w takich sytuacjach 
więcej delikatności niż kobiety, najczęściej bowiem po
zostają w spodniach, zdejmując jedynie kurtkę i kami
zelkę, natomiast niewiasty rozbierają się nocą do ko
szuli, a rano podnoszą się z posłania obok ciebie, nie 
okazując ani cienia zażenowania — interesujący to 
przykład siły przyzwyczajenia. W lecie, natomiast, roz
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bierając się na noc, kobiety owe zrzucają z siebie wy
łącznie ową jedną koszulę, która stanowi cały ich przyo
dziewek. Między dwoma piernatami, ale bez przeście
radła i koca. Najlepsze miejsce sypialne, jakie czasami 
znaleźć można w takiej oberży, to mała kozetka w we
wnętrznej izbie — z dwoma piernatami, ale za to bez 
prześcieradła i koca. Pewnego razu ze snu w takich wła
śnie warunkach wyrwało mnie jękliwe zawodzenie, któ
rego natury nie byłem w stanie zidentyfikować. By
łem tak gruntownie zagrzebany między dwiema pierzy
nami, że aby rozejrzeć się po izbie musiałem naj
pierw wstać — okazało się, że to Żyd, który na klęcz
kach odprawiał swoje modły. Trwało to co najmniej pół 
godziny.

Najbardziej szacowne gospody mają cokolwiek od
mienną postać i wygląd. Zajmują zwykle jeden z koń
ców długiej stajni, zbudowane są na ogół z cegły i otyn
kowane. Pośrodku pobielonej ściany frontowej widnieją 
wielkie, dwuskrzydłowe wrota, przez które wjeżdża się 
do stajni. W oberżach tego rodzaju po obu stronach 
wjazdu znajduje się izba, a niekiedy nawet dwie izby. Są 
one również większe i czystsze.

Wszystkie karczmy w głębi Polski dzierżawione są 
przez Żydów, którzy mogliby (gdyby chcieli) ubiegać 
się o niegodny pozazdroszczenia medal za wybitne nie
chlujstwo. Sir Thomas Brown4, rozważa w swoich Vul
gär Errors interesującą kwestię: „Czy Żydzi z natury

4 Autor ma zapewne na myśli sir Thomasa Browne’a (1б05— 
—1682) autora licznych prac z zakresu nauk medycznych, Autor 
ma na myśli Pseudodoxia Epidemica, or Vulgär Errors ( I 646 )
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cuchną?”, by dać w końcu na to pytanie odpowiedź 
przeczącą. Skłonny jestem jednak mniemać, że gdyby 
kiedykolwiek podróżował po Polsce, konkluzja ta mu
siałaby ulec daleko posuniętej modyfikacji i nie zdzi
wiłbym się zanadto, gdyby w ostatecznym rozrachunku 
przyjęła postać stwierdzenia, że Żydzi są rasą imma- 
nentnie i nieskończenie smrodliwą. Odznaczają się 
również podłą przebiegłością i wyjątkowa skłonnością 
do krętactwa, które są charakterystycznymi cechami ich 
braci w innych krajach.

Godne uwagi, że nawet w najlepszych hotelach war
szawskich podróżnego prowadzi się często do pokoju 
zupełnie pozbawionego mebli, wyjąwszy co najwyżej, 
małą kanapę w kącie, którą trzeba zasłać własną pościelą. 
Bywa zresztą, że nie ma nawet i tego —  posłanie rozkła
da się wówczas na podłodze, a jeśli przyniosą zwykłe 
krzesło i stół, to pokój staje się w okamgnieniu sypial
nią, jadalnią i zarazem salonem, w którym przyjmuje on 
gości. Często nawet ludzie szlachetnie urodzeni sypia
ją w takich miejscach w tym samym pomieszczeniu, 
w którym przebywają za dnia.

Mimo — a raczej, jak sądzę, z powodu —  ubóstwa 
tego kraju, podróże są w Polsce kosztowne, nawet dla 
Polaków. [Jadąc — M. U.] z Warszawy do Gdańska za 
samo tylko wynajęcie powozu zapłaciłem równowar
tość dziesięciu gwinei; reszta kosztów podróży pochło
nęła prawie drugie tyle — inna rzecz, że w tym wypadku

[Pospolite błędy], w której to pracy Browne rozprawia się z liczny
mi legendami i utartymi twierdzeniami w życiu codziennym. Cy
towany pasaus znajduje się w rozdziale 1 7 , par. 5.
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zostałem oszukany przez Żydów. Natomiast jeśli idzie
0 powóz, to z całą pewnością nie przepłaciłem — wyna
jął go dla mnie tuziemiec, doskonale zorientowany we 
wszystkich miejscowych realiach. Odległość określono 
na czterdzieści mil — czyli pięć razy po czterdzieści 
w milach angielskich5, ale z całą pewnością musiało być 
więcej. Droga jest bardzo kręta, zwłaszcza w lasach
1 często znacznie odbiega w bok od głównego kierunku 
— po to, jak przypuszczam, by znaleźć dogodniej
szą przeprawę przez rzekę lub ominąć jezioro, czy trzę
sawisko. Odległość w milach szacuje się na oko. W tym 
konkretnym przypadku podróżowałem wozem ze 
wspomnianego już gatunku kołyskopodobnych —  najwy
godniejszym do przewozu bagaży. Również w takich 
pojazdach przez całą podróż nie zmienia się zaprzęgu 
(zazwyczaj para koni z przodu, jeden za nimi), mimo 
to pokonuje on czterdzieści, a niekiedy nawet i pięć
dziesiąt mil angielskich dziennie. Powszechnie stoso
waną praktyką jest zakup małego powozu, co kosztuje 
dwadzieścia do trzydziestu dukatów, który, po zakoń
czeniu podróży, można sprzedać z niewielką stratą. Ko
rzysta się wtedy z koni pocztowych, co czyni podróż 
znacznie szybszą. Ogólnie rzecz biorą jest to metoda 
niewiele droższa od poprzedniej.

Mało kto podróżuje w Polsce bez służącego — 
w przeciwnym wypadku wszystko musi robić sam — 
nawet słać sobie łóżko, które, nawiasem mówiąc, bywa

5 I mila angielska to ok. I, 609 km, a mila polska ówczesna to 
8,5 34 km, czyli pięciokrotność mili angielskiej.
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czasami niczym innym, jak jego własnym powozem 
wtoczonym do stajni.

Podróżujący szlachcic lub inna znaczniejsza osobi
stość stara się, w miarę sil, tak zaplanować drogę, by 
stawać na noc w domach przyjaciół —  zgodnie ze sta
rożytnym zwyczajem gościnności —  a jeśli to niemoż
liwe, wysyła przodem dwóch lub trzech służących do ja
kiejś oberży, która ma przynajmniej drugą izbę, a ci 
przygotowują ją na jego przyjęcie. Piszący te słowa 
przejechał kiedyś z pewnym szlachcicem siedemdzie
siąt, czy osiemdziesiąt mil, po to tylko by przenocować 
w jednej z takich lepszych oberży. Pokój był najczyst
szy, jaki widziałem —  niedawno został pobielony wap
nem i z tej przyczyny mój wysoko urodzony towarzysz 
podróży wielce go wychwalał, jako znacznie przewyż
szający normalne. Znajdowały się tam dwa skromne 
tapczaniki, czy raczej ramy tapczanów ustawione w ro
gach pokoju, na których przespaliśmy noc. Należało 
najpierw wymościć je sianem, a dopiero na nim ułożyć 
materace i pościel, które przywieźliśmy ze sobą. Jeśli 
chodzi o jedzenie, to wiodło nam się tym razem tak, 
jakbyśmy byli we własnym domu jego ekscelencji; mie
liśmy bowiem wszystko, co potrzebne w wygodnej po
dróży — nawet surowce na zupę podawaną jako pier
wsze danie. Zaopatrzenie obejmowało jedzenie, wina 
etc., obrusy, serwetki, noże, widelce, łyżki etc., etc., etc. 
Puzdra podróżne zawierające przedmioty w rodzaju 
noży, widelców, łyżek etc. można dostać we wszystkich 
znaczniejszych miastach. Istotnie, każdy podróżny 
ma przynajmniej nóż i widelec (osadzone na jednym 
trzonku) i zapas prowiantu, ponieważ rzeczy tego ro
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dzaju nie znajdzie się nigdy po drodze. Szlachcic po
dróżujący po własnych dobrach staje często w jednym 
ze swych domów wiejskich —  wysłana przodem służba 
uprzedza chłopów o jego przybyciu.

Najlepsze i, na dobrą sprawę, jedynie zdatne do użytku, 
o co można wystarać się w tych oberżach to kurczęta, 
jaja i mleko. Czasami znośne jest tez masło, aczkolwiek 
obfituje ono niekiedy w ogromne kawały soli kamien
nej, w tym samym najwyraźniej znajdujące się stanie, 
w jakim przyjechały z kopalni. Po raz pierwszy zaobser
wowałem to zjawisko w pewnej gospodzie, nie tak bar
dzo znów odległej od Warszawy. W miejscach odle
głych od większych miast rzadko spotyka się sól w ja
kiejkolwiek postaci. Kurczaka da się jeszcze jakoś zjeść 
bez niej, ale miałem pewne trudności z przełknięciem 
[nieposolonych — M. U.] jaj. Ordynarny chleb żytni, 
jaki podają w tych miejscach jest zawsze kwaśny i tak 
przykry w smaku, że tylko wilczy głód, wspomożony 
kilkoma refleksjami o różnych gustach i sile narodo
wych przesądów może skłonić angielskiego podróżnika 
do jego przełknięcia. Godzi się jednak zauważyć, że ka
wę (tam, gdzie akurat jest) często podają w tych mizer
nych ruderach lepszą, niż w jakiejkolwiek kawiarni lon
dyńskiej; ale wyborność kawy na kontynencie w ogóle 
jest przysłowiowa.

Obyczaje kulinarne są odrażające. Kurczę — ze ste
rczącymi na boki łapami i głową — podane na zwy
kłym, glinianym półmisku, na poły pływa w roztopio
nym maśle.

Wymieniam wszystkie te dobre rzeczy  razem; ale 
w istocie rzadko kiedy spotykają się one w jednym miej-
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scu; często brak ich w ogóle; myślę natomiast, że moż
na z całym przekonaniem powiedzieć, iz synapsa (wód
ki), zaprawionej, jak się wydaje, nasionami anyżku, na
pić się można w każdej gospodzie, nawet najpodlejszej. 
Napój ten cieszy się powszechnym popytem wśród

. Pewne wy
obrażenie o niezwykłych ilościach w jakich spożywa się 
tu ów zgubny trunek, dać może czytelnikowi informa
cja, że hrabia Zamoyski pobiera od pewnej spółki ży
dowskiej 3000 funtów szterlingów rocznie za sam tyl
ko przywilej destylowania go w największym ze swoich 
majątków. Inna rzecz, że dobra te —  coś w rodzaju księ
stwa — zajmują powierzchnię 4000 mil kwadra
towych.

Od czasu rozbioru ceny produktów spożywczych 
podwoiły się, ponieważ jednak proporcjonalnie wzrosła 
ilość pieniądza [w obiegu —  M. U .], nie słychać skarg 
na drożyznę. Zwykła cena najlepszego mięsa w jatkach 
wynosi trzy pensy za funt; podczas gdy przed dwoma 
ostatnimi rozbiorami kosztowało ono często pensa, 
a nigdy więcej niż półtora pensa. Najbardziej zrozu
miałe wyjaśnienie tej kwestii, jakie umiem przedstawić, 
brzmi następująco: Wracając z Anglii, trzy lub cztery 
lata temu, hrabia Zamoyski, zabrał ze sobą do Polski 
kilku rzemieślników, w tym cieszącego się pewną reno
mą piwowara. Widząc się z jednym z nich, który od pół 
roku prowadziłw tym kraju dom, dopytywałem się ile — 
w porównaniu z Anglią —  kosztuje go tu utrzymanie. 
Odparł na to, że w Polsce bardzo trudno, o ile w ogóle 
możliwe, żyć równie dobrze co w Anglii, choć nie brak mu 
po temu środków; natomiast —  o tyle, o ile może osza

ubogiego chłopstwa i zwykłych podróżnych
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cować —  życie kosztuje go tu o połowę mniej. Mam 
jednak wrażenie, że bliższy prawdy jest szacunek ko
sztów utrzymania na jedną trzecią tego co w Anglii; po
nieważ trudno przypuścić, by ktoś, kto mieszka tu od 
niedawna zdołał w krótkim czasie nauczyć się jak kupo
wać najtaniej, zwłaszcza w Polsce, gdzie siłą rzeczy na
rażony jest bezustannie na szwindle Żydów. Poza tym, 
moje własne obserwacje, każą mi oceniać wydatki na 
utrzymanie domu niżej. W szacownym hotelu war
szawskim, kolacja kosztuje nie więcej niż szylinga, choć 
nie należy oczekiwać, że stanie się od niej pijanym. Mó
wię wprawdzie o wspólnym stole; jest on jednak zaopa
trzony dobrze i obficie; korzysta z niego wiele osób po
wszechnie poważanych, a w holu jest stół bilardowy.
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Rozdział VII

Ludność, chłopstwo, etc.

Zaludnienie Polski przed jej rozbiorami1 ocenia się na 
piętnaście milionów mieszkańców; lub —  co może bar
dziej zrozumiałe — nie przekraczało ono czterystu 
głów na ligę2 kwadratową. Innymi słowy —  wynosiło 
niewiele więcej, niż jedną czwartą zaludnienia Anglii. 
Szlachta zwykła jednak uważać, że od czasu tego wyda
rzenia liczba ludności spadła. Wyliczenia innych — 
mniej, jak wolno przypuszczać, zainteresowanych nie
podległością tego kraju — nie potwierdzają tej opinii; 
nie skłaniają do niej cudzoziemca także wyraźne oznaki 
zmian na lepsze, widoczne zwłaszcza w zaborze pru
skim. Przeważającą większość mieszkańców stanowią 
chłopi.

1 Autor nie podaje żadnych dat —  z kontekstu wynika, że chodzi 
o stan sprzed roku 1772.

W  oryg. „league” —  „liga” —  jednostka miary odległości — 
ok. 3 mil, czyli 4 800 metrów —  w przeliczeniu na system me
tryczny, gęstość zaludnienia wynosiła więc nie więcej niż 17 , 
36 mieszkańca na kilometr kwadratowy. Wg Historia Polski w lic^  
bach. Państwo i społeczeństwo, t. I, Warszawa 200 3, pod red. A. Jezier
skiego i A. Wyczańskiego tabl. 3 I, obszar Rzeczypospolitej wyno
si! w I 77 I г. 7 18 .OOO km2, a gęstość zaludnienia to ok. 16,7 osób 
na I km2.
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Polski chłop jest niskiej postury i wygląda, jakby 
przedwcześnie przestał rosnąć. Ma małe, szare oczka; 
krótki nos, zazwyczaj nieco zadarty; włosy na ogół bar
wy zbliżonej do żółtej, choć czasami ciemniejsze; obli
cze również żółtawe, jakby mocno opalone —  co latem 
odpowiada stanowi faktycznemu. Sprawia wrażenie 
przygnębionego i otępiałego; chód ma ciężki i pozba
wiony życia. Mimo to Polacy twierdzą, że można go wy
szkolić na bardzo dobrego żołnierza.

Kobiety wiejskie są na ogół bardzo niskie i krępe; twa
rze mają okrągłe, pełne i płaskie. Są wyjątkowo brudne 
i w ogóle nie pociągające, stąd też trudno wyobrazić so
bie większe brpydactwo w kobiecej postaci. Nigdy nie wi
działem w młodych dziewczynach wiejskich — nawet 
czystych i schludnych —  najmniejszego choćby cienia 
urody.

Letni przyodziewek chłopa składa się jedynie ze 
zgrzebnej, lnianej koszuli i pary luźnych portek (butów 
i pończoch brak) oraz małej, okrągłej czapki obszytej 
futrem. Zimą nosi coś w rodzaju płaszcza — odzienie 
ze zgrzebnej wełny, koloru ciemnoczerwonego, podbite 
baranicą — i wysokie buty na grubej podeszwie.

Ubiór chłopek trudno rozważać w szczegółach — 
przynajmniej mężczyźnie. Głowę ozdabiają białą, płó
cienną przepaską; czasami obydwa jej końce zwieszają 
się z jednej strony. Ich strój niedzielny jest nieopisanie 
tandetny i pozbawiony gustu — mieni się wszystkimi 
kolorami tęczy, z wyraźną jednak przewagą czerwieni. 
Wyglądają w nim, jak strach na wróble. Latem nie mają 
na sobie nic poza luźną sukienką i pojedynczą halką,
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sięgającą trochę poza kolana; nie noszą zazwyczaj ani 
butów, ani pończoch.

Dieta chłopów jest bardzo uboga; mięso jadają rzad
ko. W głębi Polski nawet w karczmach — pomijając 
oberże w większych miastach — trudno dostać cokol
wiek. Najlepsze co mają: to mleko i chudy ser —  dobrze 
jeśli w wystarczających ilościach; podstawowym ich po
żywieniem jest jednak podły chleb żytni, o którym już 
wspominałem, a który niejeden raz na próżno usiłowa
łem przełknąć.

Status społeczny chłopstwa jeszcze bardziej uwła
cza naturze ludzkiej, niż tryb jego życia, a ponieważ 
kwestia ta musi interesować wszystkich, którym na ser
cu leży dobro rodzaju ludzkiego, spróbuję —  w miarę 
mojej wiedzy —  przedstawić ją w sposób możliwie jas
ny i przystępny.

Kiedy młody chłop bierze żonę pan przydziela mu 
pewną ilość ziemi, pozwalającą mu na utrzymanie sie
bie i rodziny na tym nędznym poziomie egzystencji, do 
jakiego chłopi tu przywykli. Jeśli rodzina jest liczna, 
otrzymuje nieco więcej gruntu. Młode małżeństwo do
staje również trochę bydła — na przykład jedną lub 
dwie krowy oraz woły do orki. Wypasa je na ścierni
skach lub leśnych polanach — w zależności od pory ro
ku. Pan zapewnia mu też chałupę i narzędzia rolnicze 
— czyli, krótko mówiąc, wszystko, co składa się na jego 
skromny majątek ruchomy, w zamian za co chłop zobo
wiązany jest odpłacić mu połową swego czasu pracy; to 
znaczy: trzy dni w tygodniu pracuje na pańskim, a trzy 
na swoje własne potrzeby. Jeśli padnie mu sztuka bydła, 
pan zaopatruje go w nową; jest to jedna z przyczyn dla
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których chłopi tak mało dbają o swój skromny inwen
tarz, który często zdycha lub ginie.

Kiedy ktoś bierze w dzierżawę majątek ziemski, 
wszystkie znajdujące się na jego obszarze wsie wraz 
z ich mieszkańcami uważa się za włączone do kontra
ktu; dzierżawca przejmuje więc prawo do robocizny 
chłopskiej na potrzeby jego folwarku, na takich samych 
warunkach, jakie obowiązywały poddanych wobec ich 
pana ziemskiego.

Przy sprzedaży majątku, nabywcy przekazywani są 
również chłopi — oczywiście razem z ziemią —  i ich 
zobowiązania wobec pana, w niezmienionej posta
ci. Chłopi polscy nadal pozostają więc niewolnikami 
i, stosownie do swego statusu prawnego, całkowicie 
podlegają woli pana, tak jak w pełni barbarzyństwa epo
ki feudalnej. Nie mogą opuszczać ziemi — wyjąwszy 
nieliczne przypadki zupełnego uwolnienia od poddań
stwa; a nawet gdyby takiego przywileju im udzielono, 
byłby on po większej swojej części czysto nominalny — 
dokąd bowiem mieliby się udać? Mogą oczywiście za
szyć się w ostępach leśnych, gdzie nikt pewnie nie byłby 
ich wytropił; wydaje się zresztą, że w dawnych czasach 
wielu korzystało z tak dogodnej możliwości uciecz
ki przed okrucieństwami tyrańskiego pana. Jednak 
ucieczka od pana łagodnego byłaby w sposób oczywisty 
wbrew ich własnym interesom. Porzucić majątek jedne
go wielmoży i osiąść w dobrach innego jest przeważnie 
— o ile nie zawsze — niemożliwe; jaki bowiem ziemia
nin zdecyduje się przyjąć zbiegłego chłopa, podsycając 
tym samym ducha buntu? Powtórzę — status prawny 
chłopów — uniemożliwia im swobodną sprzedaż włas

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



70 Rozdział VII

nych rąk do pracy temu, czy innemu panu; a gdyby na
wet nie było takich ograniczeń, to sama rozległość pol
skich majątków ziemskich i związany z tym brak możli
wości zatrudnienia u kogoś innego w pobliżu, w więk
szości przypadków wystarcza, by uniemożliwić chłopu 
zmianę pana.

Powiada się, że tylko nieliczni chłopi dbają o skrom
ną trzodę, oddaną im w użytkowanie i starają zwiększyć 
wartość swego niewielkiego stanu posiadania; daleko 
częściej ich zachowanie cechuje niedbałość i brak prze
zorności. Przypadki gromadzenia dóbr zaczynają się 
jednak mnożyć; jednym bowiem z efektów rozbioru 
kraju jest to, że [chłopi —  M. U.] są mniej narażeni na 
grabież3. Generalnie rzecz biorąc, wszystko zdaje się 
wskazywać, że nadział ziemi nie starcza im —  i z zało
żenia nie ma starczać —  na nic, poza skromnym utrzy
maniem. Odbyłem kiedyś krótką podróż z pewnym 
szlachcicem, który —  jak każe tutejszy obyczaj, o któ
rym już wspominałem —  stanął na popas w swej wiej
skiej rezydencji. Uprzedzeni o przybyciu swego pana, 
chłopi zebrali się —  w liczbie dwudziestu lub trzydzie
stu —  by przedłożyć mu jakąś prośbę. Przyglądając się 
temu z pewnej odległości odniosłem wrażenie, że od
mówił jej spełnienia, a gdy ich odprawił, z ciekawości

5 Autor miał zapewne na myśli toczące się wojny na terenie Rze
czypospolitej, ponieważ opisywał wydarzenia sprzed wojen napo
leońskich owo zaprzestanie „grabieży” faktycznie mogło wpływać 
na podnoszenie dobrobytu mieszkańców, ale brzmi to dziwnie 
w kontekście wojny toczonej na ziemiach polskich przez armię na
poleońską z Austrią, i Rosją.
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spytałem, czego sobie życzyli. Odparł mi, że błagali 
o powiększenie nadziałów ziemi, tłumacząc, że z obec
nych nie są w stanie się utrzymać. „Nie zgodziłem się” 
—  dodał — „ponieważ mają działki zwyczajowej wiel
kości, a skoro wystarczały im do tej pory, dalej będą im 
wystarczać. A zresztą (wyjaśnił), doskonale wiem, że 
gdybym dał im więcej i tak w niczym nie poprawiłoby to 
ich położenia”.

Polska nie obfituje w ludzi bardziej humanitarnych, 
niż ten właśnie, który odrzucił ową, w oczywisty skąd
inąd sposób rozsądną prośbę; należy jednak przyznać, 
że miał po temu dobre powody. Te poniżone i nędzne 
stworzenia, zamiast odkładać to, co zostanie po zaspo
kojeniu absolutnie niezbędnych potrzeb, niemal po
wszechnie zwykli wydawać ową nadwyżkę na obrzydli
wa wódkę zwaną spnapscm. Wprost nie do wiary, jakie 
ilości tego zgubnego trunku pochłaniają —  zarówno 
chłopi, jak wieśniaczki. Mówiono mi, że pewna kobieta 
często wypija pintę4 a nawet więcej za jednym posie
dzeniem — niezbyt skądinąd długo trwającym. Sam 
zresztą wiele razy widziałem jedną z takich nieszczęs
nych niewiast, prowadzoną pod ręce przez dwóch chło
pów — była tak pijana, że nie mogła ustać na nogach. 
Nie ulega żadnej wątpliwości, że nadmierną konsum
pcję whiskcy (żeby nie obrazić whiskey, powiedzmy; na
śladownictwa tego napitku) należy wymienić wśród 
głównych przyczyn niedostatecznego zaludnienia Pol

4 Jednostka objętości, stosowana głównie jeśli chodzi o piwo 
i mleko —  ok. 0,6 litra.
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ski. Tak zresztą widzą to sami Polacy; hrabia Zamoyski 
założył ostatnio w Galicji warzelnię porteru, w nadziei, 
że w końcu uda mu się zwalczyć ów szkodliwy nałóg, za
stępując [sznapsa — M. U.] tym zdrowym napojem.

Po raz pierwszy z jedną z tych godnych litości istot 
zetknąłem się w Gdańsku. Dzięki lekturze wydanych 
drukiem relacji spodziewałem się szczególnego przy
padku skrajnej nędzy, jednak widok tego, co ujrzałem 
wywołał u mnie wstrząs. Wzburzenia w jakie popadłem 
nie była w stanie złagodzić nasuwająca się natychmiast 
nieunikniona refleksja, że znalazłem się przecież w kra
ju, w którym żyją miliony nieszczęśników wygląda
jących identycznie, jak ten stojący przede mną i mi
mowolnie wydałem z siebie okrzyk pomieszanego ze 
współczuciem zdumienia. Obok mnie stał jakiś bez
myślny i nieczuły (co często na jedno wychodzi) osob
nik. „O Panie! (powiedział) w Polsce znajdziesz takich 
wielu; może pan ich bić, kopać, robić z nimi co się panu 

a oni nigdy nie stawią oporu; nie 
ośmielą się." Ze sposobu, w jaki ów dżentelmen wypo
wiedział te słowa wolno wnosić, że uważa za rodzaj 
przywileju fakt istnienia obok niego kategorii ist
nień ludzkich, na których można bezkarnie dać upust 
nadmiarowi wściekłości i wyładować wszystkie swoje 
zmienne humory. Daleki jestem od przypisywania men
talności tego człowieka bardziej okrzesanym i ludzkim 
Polakom, niemniej wypowiadane mimochodem i bez 
zastanowienia uwagi tego rodzaju, zdradzają panujące 
powszechnie odczucia wobec owych udręczonych istot.

Sporo takich chłopów znaleźć można prawie w każ
dej większej, pańskiej rezydencji. Służba zatrudnia ich

żywnie spodoba,
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do najbrudniejszych i najbardziej poniżających obo
wiązków. Nie zapewnia się im nawet noclegu (choćby 
najpodlejszego), toteż latem śpią jak psy, w różnych 
dziurach i kątach, jakie sobie znajdą, nigdy nie rozbie
rając się do snu. Zimą, chłód wygania ich do sieni, gdzie 
zazwyczaj siadują w kucki wokół rozstawionych pie
cyków. Tam też rozścielają na noc swoje sienniki nie
którzy służący. Niejednokrotnie, wracając po kolacji 
do swego pokoju, potykałem się o chłopów śpiących 
u podnóża schodów —  dziwne to zaiste i zarazem 
smutne widowisko! Patrzeć, jak te nieszczęsne stwo
rzenia — w całej swej, niczym nie osłoniętej nędzy — 
gnieżdżą się w pałacowych przedpokojach.

Wszelkie rozkazy i polecenia —  nawet jeśli wydaje je 
ktoś niezhańbiony nawet cieniem niegodziwych uczuć 
— rzucane są tym odrętwiałym istotom ostrym i na
pastliwym tonem; jakby po to, by wyrwać z letargu ich 
otępiałe zmysły i pobudzić je do działania, umożliwia
jącego wykonanie najprostszych zadań. Nie ma chyba 
bardziej godnego ubolewania skutku niewolnictwa, niż 
ów śmiertelny paraliż umysłu, odbierający jego posia
daczowi nawet pociechę, jaką daje nadzieja; lub pozo
stawia mu tę tylko, że —  być może —  uda mu się żyć 
nie doznając cierpień i dokonać żywota w ponurej apa
tii! Jeśli w obecności sąsiada, wyrazisz jakąkolwiek 
współczującą uwagę, odpowie ci zazwyczaj najbardziej 
obojętnym z możliwych tonem: „Tak, to rzeczywiście 
prawda, ale oni do tego przywykli”. Istotnie, przyzwy
czaili się w takim samym mniej więcej sensie, w jakim 
węgorz przywykł do tego, ze żywcem obdziera się go ze 
skóry.
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Tego rodzaju atrofię wrażliwości moralnej — owo 
wypalenie sumienia rozgrzanym do czerwoności żelazem — ro
dzi długie przyzwyczajenie do obcowania z nędzą, bez 
najmniejszej próby ulżenia niedoli. Czyni ono niewol
nictwo wiecznym. Nie ma więc żadnej szansy, ze ludzie 
ci ockną się z owego zbrodniczego zobojętnienia sa
mi z siebie —  ich świadomością muszą wstrząsnąć, 
a uczucia ożywić jakieś bodźce zewnętrzne. Tym więk
szy przeto spoczywa na mnie obowiązek, by —  oma
wiając ów odrażający problem —  odmalować obraz te
go nieszczęścia w identycznych kolorach, w jakich sam 
ową smutną rzeczywistość postrzegałem; oddać wier
nie uczucia, jakich doznałem zdając sobie sprawę, że 
miliony podobnych mi istot i pokolenia ich następców 
pozbawione są — z racji samych tylko warunków swej 
egzystencji — wszelkiej nadziei przyzwoitego i szczę
śliwego życia.

To wyglądają heloci współczesnej Europy, która chełpi 
się, że wiedzą i humanitaryzmem przerasta starożyt
nych! Dlaczego więc położenie polskich chłopów po
prawiło się w porównaniu z ich sytuacją w czasach naj- 
sroższego ucisku feudalnego? Stało się tak za przyczy
ną postępujących łagodnienia obyczajów naszej epoki, 
a zwłaszcza polskich wielmożów —  które sprawiło, 
że znaczna część rodzaju ludzkiego przeciwna jest 
gwałtowi i okrucieństwu.

Rzeczywiście, istnieją prawa chroniące życie chło
pów, a nawet ich skromny stan posiadania —  o ile włas
nością można nazwać coś, co należy do niewolnika — 
i nie wątpię, że w obecnych realiach prawa te wywierają 
jakiś wpływ. Jeśli jednak jakiś szlachcic okazałby się na
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tyle wyzuty ze skrupułów, by je pogwałcić — to któż 
ośmieli się wówczas wymierzyć mu sprawiedliwość? 
Z całą pewnością, żaden z poddanych; a czyż esprit 
de corps — zjawisko tak powszechnie wśród warstw 
wyższych — nie sprawi, że osłaniać go będą równi mu 
stanem?

Przyznać wypada (co czynię z wielką ochotą), że 
chłopi cieszą się dziś większą ochroną [prawną — 
M. U.] niż przed kilkuset laty, są więc szczęśliwsi i spo
kojniejsi; mimo to nic nie chroni ich przed, przeważa
jącą (z nielicznymi tylko wyjątkami) wśród znakomitej 
większości Polaków wszelkiego stanu, zgubną obojęt
nością wobec ich pożałowania godnej sytuacji. Wydaje 
się więc oczywiste, że dopóki trwać będzie ów stan bra
ku wszelkich życzliwszych wobec nich uczuć nie da się 
podjąć żadnych lub prawie żadnych starań zmierza
jących do ulżenia ich doli. Wiele gorzkich i ostrych 
słów powiedziałem tu pod adresem obojętności, nie ma 
jednak wśród nich ani jednego niezasłużonego; jako że 
obojętność jest często bardziej fatalna w skutkach od 
jawnego ucisku; istnieje bowiem pewna szansa, że ten 
ostatni wzbudzi opór lub przynajmniej sprawi, że pod
niosą się głosy w obronie pokrzywdzonych. Obojęt
ność natomiast jest jak śmiertelna trucizna o spowol
nionym działaniu —  z pozoru niewinna, lecz zabójczo 
skuteczna; zatruwa najpierw czarę życia goryczą, a na 
koniec plugawi wszystkie źródła radości i nadziei.

Powstania chłopskie są rzadkie, zdarzają się jednak 
od czasu do czasu. Do jednego, znaczniejszych nieco 
rozmiarów, doszło kiedy przebywałem w tym kraju. 
Wspomniała o nim w większym towarzystwie pewna
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wysoko postawiona osobistość; przyczyny wybuchu 
buntu nie zostały jednak dokładnie wyjaśnione. Rozru
chy takie rzadko pociągają za sobą poważniejsze konse
kwencje i z łatwością zostają stłumione. Skądinąd, 
wziąwszy pod uwagę ociężałość umysłową chłopów, nie 
sposób posądzić ich o zdolność do częstego wszczyna
nia buntów, i obawiam się, że fakt wybuchy tego rodza
ju niepokojów świadczy, że musiano ich przedtem nie
źle wyprowadzić z równowagi.

Tylko ktoś, kto widział chłopów polskich lub nie
wolników z Indii Zachodnich może mieć właściwe wyo
brażenie, jak obrzydliwą rzeczą jest instytucja niewol
nictwa! A jednak, mimo odrażającego jej obrazu, jaki tu 
odmalowałem, w żadnym wypadku nie jest moim za
miarem postąpić aż tak niesprawiedliwie, czy też aż tak 
niefilozoficznie, by przypisywać niewolę chłopów bez
pośrednio tyrańskim rządom szlachty. Nie jest rów
nież, nawet po części, moim celem —  o ile określenie to 
jest uzasadnione —  buntować urażonej dumy przeciw
ko interesom człowieczeństwa. Po to jednak, by ulżyć 
niedoli trzeba nie tylko widzieć, lecz również czuć, że ona 
istnieje; to zaś jest niemożliwe, o ile nie wymusi się za
interesowania tym problemem; nie osiągnie się zaś w tej 
mierze żadnych rezultatów bez pobudzenia wyobraźni 
[ludzkiej —  M. U.] jaskrawym obrazem przeraża
jących jego aspektów! Tym bardziej więc nie chciałbym 
paść ofiarą podejrzeń o ów mdły, czułostkowy rodzaj 
humanitaryzmu, którego nikły płomień rychło ulatuje 
z dymem, lub o skłonność do czerpania przyjemności 
z rozpamiętywania cudzych nieszczęść, którą wciąż trze
ba podtrzymywać coraz to nowymi obrazami klęsk i ka
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tastrof — a która kontentuje się tanim poklaskiem — 
nagrodą za dobre chęci a trzyma się z dala od za
szczytnego trudu, jedynej rzeczy godnej bardziej szla
chetnego miana dobroczynności. Nie —  w moim przeko
naniu —  poniżający stan chłopstwa polskiego wynika 
po części — podobnie jak wiele innych wielkich wad 
narodowych — z ogólnej sytuacji tego kraju i kolei jego 
losów* —  czynników zatem w znacznej mierze wymy
kaj ących się spod ludzkiej kontroli. Wielu arystokratów 
polskich, których miałem zaszczyt poznać, to ludzie o 
wyjątkowo dobrej i szlachetnej naturze, a niektórzy 
z nich szczerze pragną uczynić coś dla dobra kraju. 
Ogólnie rzecz biorąc, to lekkomyślność usposobienia 
raczej, niźli zła wola, nie pozwalają im podjąć kroków 
koniecznych dla osiągnięcia tego wielkiego celu. Nie 
chce jednak uprzedzać kwestii, którą obszerniej mam 
zamiar omówić później.

Jest starą prawdą —  częściej jednak powtarzaną niż 
praktykowaną —  że w obliczu zła nie powinniśmy tra
cić sił i czasu na próżne żale i puste deklaracje, lecz spo
żytkować je w żmudnym dziele jego usunięcia. Zamie
rzam przeto zakończyć ten rozdział rozważeniem tego, 
co zostało już^zrobione i co jeszczc  pozostało do zrobienia, 
by polepszyć stan tej uciśnionej rasy ludzkiej; ośmielę 
się również zaproponować kilka sugestii ukazujących 
możliwość dokonania wielu, wcale nie najmniej istot
nych zmian na lepsze —  bez większego wysiłku, tanim 
kosztem i niewielkim nakładem czasu.

Niektóre z nich omawiam w ostatnim rozdziale tej książki.
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Do czasów panowania Kazimierza Wielkiego, około 
połowy czternastego wieku, szlachta polska miała wo
bec chłopów nieograniczone prawo życia i śmierci. Ża
den urzędnik, nawet sam król nie mógł karać ani nawet 
łagodzić urągającego człowieczeństwu barbarzyństwa. 
Jeśli jakiś wielmoża popełnił akt brutalnego okrucień
stwa wobec niewolnika innego pana, ten mógł go po
zwać wyłącznie za naruszenie prawa własności, a nie ja
ko sprawcę zbrodni. W roku 13 66 nawet Kazimierz 
Wielki musiał uznać tę barbarzyńską władzę szlachty 
nad losem i życiem chłopów. Kazimierz współczuł jed
nak w duchu ich ciężkiej doli i z całego serca starał zła
godzić surowość prawa. Widząc, że król im sprzyja 
chłopi często przychodzili do niego ze skargą na do
znane krzywdy. „Jak to! (wykrzyknął z oburzeniem 
przy jednej z takich okazji), czyż nie macie kamieni ani 
pałek by się bronić?”5

Kazimierz jako pierwszy ośmielił się wyznaczyć 
grzywnę za zamordowanie chłopa, a także — ponieważ 
było obyczajem, że po śmierci chłopa jego mizerny do
robek zabierał pan — ustanowił prawo, na mocy które
go po zmarłym [chłopie] dziedziczyć miał jego najbliż
szy spadkobierca, a także i to, iż jeśli pan ograbił chło
pa, albo też zbezcześcił jego żonę lub córkę, [chłop — 
M. U] mógł opuścić go i udać się dokądkolwiek zechce.

s Nieznajomość historii ustroju polskiego średniowiecza, a tak
że konsekwentne stosowanie w języku angielskim przez autora 
„slave” —  niewolnik, zamiast „serf” —  chłop pańszczyźniany, 
miało raczej tłumaczyć założoną tezę autora. To samo odnosi się 
do opisu, w dalszej części, sądów senioralnych.
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Postanowił nawet, że chłopi mają prawo nosić broń jak 
żołnierze i winni być uważani za [ludzi — M. U.] wol
nych. Owych humanitarnych przepisów nie przestrze
gano jednak później należycie —  cóż bowiem znaczą 
prawa, jeśli władza nie jest zdolna wymusić ich respek
towania? Stara polska maksyma prawna głosi, że „nie
wolnik nie może wytoczyć procesu swemu panu”; stąd 
też prawo dotyczące dziedziczenia własności straciło 
wszelkie znaczenie. A jednak, były to jedyne próby po
prawy położenia chłopów do roku 1768, kiedy uchwa
lono prawo uznające zamordowanie chłopa za zbrodnię 
karaną na gardle. Jednak nawet ten akt prawny okazał 
się szyderstwem z wymiaru sprawiedliwości, ponieważ 
udowodnienie faktu morderstwa wymagało nad wyraz 
mało prawdopodobnej koincydencji różnych okolicz
ności. Nie dość, że winowajcę należało ująć na gorącym 
uczynku, to sam fakt zbrodni musiał być potwierdzony 
przez dwóch świadków szlachty i czterech chłopów! 
Fakt, że egzekucję wszystkich tych — niewiele w sumie 
znaczących —  aktów prawnych —  uniemożliwiły moc
no zakorzenione normy prawa obyczajowego nie był 
wszakże jedyną przeszkodą w wyniesieniu chłopstwa 
do rangi istot ludzkich. W prawie polskim istniały licz
ne akty normatywne, sformułowane jednoznacznie tak, 
jakby ich celem było utrwalenie niewolnictwa. Najbar
dziej krzywdzące było przyznanie szlachcie prawa po
woływania jednoosobowych trybunałów orzekających 
dowolne kary, jakie widziały się im właściwe, wobec 
winnych przestępstw i wykroczeń — lub wobec tych, 
którzy wydawali się im winni. Szczególnie ciężkie kary 
wymierzano za zbiegostwo; co z jednej strony świadczy
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о rozmiarach ucisku [chłopów —  M. U .], z drugiej zaś 
o powszechności prób ucieczki.

Niejakie starania o zniesienie niewolnictwa chłopów 
czyniły również osoby prywatne. W latach sześćdzie
siątych XVIII wieku kanclerz Zamoyski zniósł poddań
stwo [osobiste —  M. U.] w sześciu wsiach6. Mr Сохе7 
rozsławił ten eksperyment jako w każdym szczególe 
udany; utrzymywał też, że w jego konsekwencji kan
clerz zniósł poddaństwo osobiste we wszystkich swo
ich dobrach. Oba te stwierdzenia są fałszywe. Wypyty
wałem szczegółowo o te wsie syna kanclerza, obecnego 
hrabiego Zamoyskiego8 i z niekłamanym smutkiem 
przyszło mi się dowiedzieć, że wspomniany ekspery
ment zawiódł na całej linii. Hrabia powiedział mi, że 
w ostatnich kilku latach sprzedał ten majątek, jako po
łożony w zaborze pruskim, którym nie jest obecnie za
interesowany: „pozbyłem się go z ulgą” —  dodał — 
„z racji kłopotów, jakie przysparzali mi włościanie. Te 
nieszczęsne istoty nie posiadały się ze szczęścia uzy

6 W  oryg. „Entranc hised six villages" —  dosł. Uwolnił [od pod
daństwa osobistego] sześć wsi —  M. U.
7 William Сохе (1747—1828), historyk, wydawca pamiętni
ków Horacego Walpole, autor Travels into Polarni, Russia, Sveeden and 
Denmark. Interspersed wilk historical relatyions andpolitical inquires, Lon
don 1784 .
8 Tu po raz pierwszy pisze na tyle dokładnie o swoim polskim 
gospodarzu, że można stwierdzić, że chodziło o Stanisława Kostkę 
hr. Zamoyskiego, 12. ordynata na Zamościu, którego ojcem był 
kanclerz Andrzej hr. Zamoyski. Stanisław Kostka —  mimo tak 
krytycznych słów Burnetta był m.in. założycielem szkół rolniczych 
dla włościan.
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skując wolność, wydaje się jednak, że nie bardzo wie
działy z czego. Z całej złożoności tego pojęcia pojęły 
tylko, że mogą teraz robić co im się żywnie podoba i, 
konsekwentnie, pogrążyły się we wszelkich rodzajach 
marnotrawstwa i występku, na jakie tylko mogły sobie 
pozwolić. Pijaństwo — zdarzające się kiedyś od czasu 
do czasu — stało się czymś powszednim; spokój i praca 
ustąpiły miejsca chaosowi i bezhołowiu; zaniechali nie
zbędnych zajęć, pola uprawiali niedbale i nie często nie 
stać ich było nawet na uiszczenie skromnego czynszu, 
jaki zobowiązani byli opłacać. Czegóż to więc dowo
dzi? Ze dla większości rodzaju ludzkiego niewola lep
sza jest od wolności? Przerażający wniosek! Potwierdza 
to jednak rzecz dowiedzioną już po wielokroć — bywa
my zbyt pochopni w planach reform, a źle pojęta do
broczynność przynosi często szkodę, a nie zamierzony 
pożytek.

Każde niepowodzenie planów poprawy doli człowie
czej grozi, że zaniechamy naszych starań i przyjmiemy, 
że uznamy za niemożliwość osiągnięcie celu, w którego 
realizacji tak naprawdę przeszkodził nam tylko niedo
statek wiedzy. To, że ludzie każdego stanu zdolni są 
zmieniać się na lepsze, a ich postępowanie można wa
runkować bodźcami zarówno pozytywnymi, jak nega
tywnymi jest jak sądzę rzeczą bezsporną. W przypadku 
każdej konkretnej reformy pozostaje więc tylko rozwa
żyć sposoby i środki działania; wszelkie dotychczasowe 
porażki były skutkiem zaniechania lub braku umiejęt
ności przeprowadzenia koniecznej ich analizy — słu
żącej ustaleniu kolejności, w jakiej winny naturalną rze
czy koleją zostać użyte. Jeśli ogólna ocena ich praktycz

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



82 Rozdział VII

nej użyteczności wypadnie aprobująco; wszelkie wąt
pliwości stają się irracjonalne i nieuzasadnione.

Z prawdziwą przyjemnością mogę poinformo
wać czytelnika angielskiego, że w kwestii pewnego pro
jektu, który skłoni! mnie do sformułowania tych uwag 
—  miałem możność przedstawić je nie w formie kry
tyki, lecz pełnej aprobaty. Obecny hrabia9 Zamoyski, 
syn zmarłego kanclerza, w żadnej mierze niezniechę- 
cony niepowodzeniami ojca nadal rozważa rozległy 
plan poprawy położenia swojego włościaństwa. Teraz 
świadom jest już jednak, że musi postępować ostroż
nie, a kusząc się o zbyt wiele, może nie dokonać ni
czego. Planuje więc wyzwalać swych poddanych10; naj
pierw przyznać im niewielkie ulgi i zachęcać nadzieją 
na ich rozszerzenie pod warunkiem, że zachowywać się 
będą poprawnie. Krótko mówiąc, zasada polega na tym, 
by zachować w swoich rękach władzę karania i na
gradzania tak, by móc stymulować [ich —  M. U.] gos
podarność nadzieją nowych łask, a miarkować złe pro
wadzenie się, groźbą przepadku tego, co już uzyskali 
dopóty — dopóki stopniowa poprawa ich obyczajów 
pozwoli bez obaw przyznać im pełnię wolności, a kont
rolę ich zachowania pozostawić działaniu prawa po
wszechnego.

Wydaje mi się, że trudno o lepiej przemyślany plan 
postępowania w tej mierze. W istocie rzeczy, każdy

9 Ordynat zamojski,
W  tekście angielskim użyto słowa „a vassals" co całkowicie nie 

odpowiada sensowi opisywanych poczynań.
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projekt poprawy kondycji tej nieszczęsnej rasy11 musi 
—  o ile ma sprawdzić się w praktyce — respektować 
zasadę poprawy stopniowej. Z początku, adresatów 
owych dobrodziejstw należy bardzo skąpo informować 
o tym, że cokolwiek robi się dla ich pożytku; a poprawa 
ich położenia winna postępować krok po kroku, tak na
turalnie, żeby trudno było ją dostrzec. Wtedy można 
mieć pewność, że zawsze stąpa się po pewnym gruncie, 
bez obawy poślizgnięcia.

Każdy, kto choćby przez chwilę rzuci okiem na nie
szczęsne chłopstwo polskie, od razu spostrzeże, że 
wieki muszą upłynąć zanim zdoła ono osiągnąć poziom 
istot cywilizowanych. Spotkani w czasie zimowej za
wiei [chłopi— M. U.] wyglądają bardziej na stado dzi
kich bestii niż grupę ludzi, z tą wszakże smutną różni
cą, że brak im zupełnie owej żywiołowej ruchliwości, 
tak charakterystycznej dla dzikiej natury. Ich zgrzeb
ne sukmany; pokurczone karłowate sylwetki, brudne, 
zmierzwione włosy, martwy, otępiały wzrok, ociężałe 
ruchy; wszystko to składa się na obraz, który jest po
liczkiem dla ludzkości i sprawia, że serce wzdraga się 
nawet przed własnym, obrzydliwym współczuciem.

Jedną z głównych przyczyn niepowodzenia wyżej 
wspomnianych [usiłowań— M. U.] jest niewątpliwie 
fakt, że nie zrobiono nic, by wydobyć te nieszczęsne 
istoty ze stanu zezwierzęcenia; mam na myśli całkowite 
zaniedbanie ich edukacji — taki stan rzeczy panuje 
w całym kraju. Myślę, że łatwiej zrobić cokolwiek w tym

11 „race” — rasa, ale w kontekście stanu społecznego.
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kierunku, niż się na pierwszy rzut oka wydaje. W każ
dym miasteczku jest proboszcz i kościół parafialny, 
w którym spotykają się wieśniacy z całej okolicy. Nale
żałoby więc przynajmniej założyć w każdym mieście 
szkółkę niedzielną, a proboszcz —  z braku innych osób 
—  mógłby z całą pewnością przez dwie lub trzy godzi
ny w tygodniu uczyć kilkoro dzieci czytania —  wpro
wadzając tym samym niewielką część swoich zniewolo
nych braci w podstawowe arkana wiedzy —  równie do
brze, jak przyczyniać się do utrwalenia ich poniżające
go stanu nonsensami swojej wiary. W razie potrzeby 
szybko znaleźliby się inni nauczyciele. Plan tak prosty 
można zrealizować w krótkim czasie, bez zbędnego afi
szowania się i niewielkim kosztem. Ale właśnie prostota 
tego rozwiązania może być główną przeszkodą we wcie
leniu go w życie. Człowiek zamożny, który zdecyduje 
się zrobić coś dla dobra całej ludzkości, miewa skłon
ność do przepychu i ostentacji, tak jakby uważał je za 
lepszą gwarancję wieczystej chwały swego ducha oby
watelskiego; a to w znacznej mierze ogranicza zakres 
dobra, które mógłby uczynić za te same pieniądze.

A czyż jest przedsięwzięciem całkowicie wyzutym 
chwały wydobyć mnogie rzesze ludzi z barbarzyństwa! 
Dać do ręki dziesiątkom tysięcy istnień ludzkich narzę
dzie pomnażania dobrobytu, radości i nadziei — by za
skarbić sobie dozgonną wdzięczność milionów nie
narodzonych! Zaprawdę, w oczach Rozumu, trudno 
o perspektywę sławy bardziej zaszczytnej — i prze
pełniającej właściwie ukształtowaną duszę poczuciem 
większej dumy i wzniosłej radości!
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Łatwo również sprawić, bp domy wiejskie budowano 
lepiej. Budulec jest pod ręką, siła robocza też. Lasy do
starczają wielkiej obfitości drewna, a służebni —  robo
cizny. Drewniane domy mogą być ciepłe i wygodne, 
a z zewnątrz schludniejsze i milsze; co z czasem przy
dałoby ich mieszkańcom pogody ducha i zadowolenia 
— cech, które same przez się są obfitymi źródłami cy
wilizacji. Zakładanie manufaktur, dzięki którym wzro
słaby pracowitość i zamożność, co z kolei zapewniłoby 
chłopstwu środki na lepszy przyodziewek, musi być 
dziełem dłuższego czasu.

Polacy boleją nad tym, że ich kraj przestał istnieć, 
i że zniechęca się ich do działań dla jego dobra. Sądzę, 
że tylko nieliczni z nas nie sympatyzują z uczuciem tak 
sprawiedliwym i godnym szacunku. Mimo to wielu lu
dzi nadal ma dobre powody, by nie popadać w krańcową 
rozpacz. Hrabia Zamoyski i jego teść, książę Czartory
ski12 posiadają dobra równe obszarem połowie Anglii 
(bez Walii i Szkocji); a jeśli dochody z tych ziem — 
w porównaniu z angielskimi — pozostają w jakiejś pro
porcji do ich powierzchni, to są zapewne najzamożniej
szymi arystokratami w tym państwie. Za czasów Rze
czypospolitej Hrabia utrzymywał 10 000 żołnierzy; 
książę Czartoryski —  jak mniemam — 20 000, ale 
moje informacje mogą być nieścisłe. Większość dóbr 
tego ostatniego leżała na Ukrainie i z tej przyczyny

12 Żoną hr. Stanisława Kostki była Zofia ks. Czartoryska, córka 
ks. Adama Kazimierza i Izabelli hr. Fleming; także teściem ojca 
—  hr. Andrzeja był ks. Czartoryski —  ks. Stanisław, ojciec 
ks. Konstancji.
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miały one zapewne mniejszą wartość. Majątki te były 
również poważnie zadłużone — po części z racji ko
sztownego trybu życia Księcia i jego szlachetnych prób 
ratowania ojczyzny. Uważa się powszechnie, że Hrabia 
Zamoyski jest bogatszy, który, obok wielkich docho
dów ze swych, nie obciążonych długiem włości, ma je
szcze podobno trzysta, czterysta, a może nawet pięćset 
tysięcy funtów szterlingów w gotówce — lub równo
wartość tej sumy.

Rozwodzę się nad tym tak szczegółowo, by pokazać, 
że nie wszystko jest jeszcze stracone — i że tak daleko, 
jak rozciągają się jej majątki szlachta może bez prze
szkód kontynuować wielkie dzieło cywilizowania swego 
chłopstwa.

Należy jednak przyznać, że gdyby jakiś szlachcic 
zniósł niewolę chłopów, to jego spadkobierca sukcesor 
mógłby z powrotem zepchnąć ich do stanu poprzednie
go wasalstwaU Nic więc, jak tylko systematyczne, do
broczynne działania rządu, we współpracy ze starania
mi jednostek, mogą skutecznie i trwale ulżyć ich cięż
kiej doli.

Jej obraz, który naszkicowałem wcześniej jest wy
starczająco mroczny i przerażający; mimo to jakże ra
dosny w porównaniu z okropieństwem tego, co z całą 
pewnością dzieje się tam teraz! Jeśli czytelnik przypo
mni sobie, co napisałem w rozdziałach poprzednich, to 
— podobnie jak ja — będzie w stanie wyobrazić sobie, 
jak wielki głód musi srożyć się na obszarze wielu tysię- *

Is Zob. Uwagę wyżej dotyczęcę terminologii.
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cy lig kwadratowych — który w całości przedstawia so
bą jedną posępną scenę ruiny i spustoszenia. Parę mie
sięcy temu mięso dowolnego gatunku kosztowało w ja
tkach warszawskich pół korony14 za funt. Informacja ta 
pochodzi z jednego z biuletynów francuskich; na pewno 
nie jest więc przesadzona. Zupełnie niedawno dowie
dzieliśmy się, że ostatnia krowa, którą jeden z genera
łów trzymał, jako źródło mleka do porannej kawy, wyda
na została w ręce oszalałych z głodu żołnierzy. Jak więc 
musi wyglądać położenie nieszczęsnego chłopstwa? Ich 
domy zajęły przemocą armie najeźdźców; ich żony 
i córki padły ofiara brutalności żołnierzy; bydło i zboże 
— jedyne środki ich utrzymania — zrabowano; oni sa
mi zmuszeni zostali szukać niepewnego schronienia 
w puszczach — tysiące ich musiało zamarznąć na 
śmierć lub zginać z głodu; nieodwracalnemu prawie 
zniszczeniu uległo też pewnie wiele miast. Nie jest to 
obraz wyolbrzymiony, co uznać musi za oczywiste każ
dy, kto skojarzy wyszczególnione przeze mnie wcze
śniej warunki panujące w tym kraju, z —  nielicznymi 
wprawdzie — napomknieniami o kłopotach z zaopa
trzeniem, jakie od czasu do czasu docierają do nas 
z obu walczących armii. Żołnierze, których należy 
utrzymywać w kondycji fizycznej, muszą być i będą do
brze karmieni dopóki nie zjedzony zostanie ostatni 
kawałek chleba. Głód nie wie co to sprawiedliwość, 
współczucie i litość! Mimo to płacz i cierpienie tych

14 Korona jednostka monetarna angielska, srebrna wartości 5 szy- 
lm gów, czyli 60 pensów —  czyli wzrost cen dwudziestokrotny.
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skrzywdzonych istot milknie w zgiełku wojny i wojsko
wych parad! Tak niegustowne i pospolite nieszczęście 
ledwie muska granice wyobraźni tego, którego zmysły 
nawykły do widoku gigantycznych zgliszcz kładących 
się pokotem tysiącami na godzinę; nie budzą też za
interesowania wystarczającego, by w laurowy wieniec 
zwycięstwa wpleść choć jedną złowieszczą gałązkę cy
prysu!

Dość jednak! Moim zamiarem nie jest popa
dać w zniewieściałą czułostkowość, pragnę, za pośred
nictwem wzniosłego współczucia, obudzić zbawienne 
oburzenie wobec żądzy zniszczenia, która zdaje się być 
główną cechą charakteru tego bicza bożego naszych 
czasów. Bonaparte bawi w Polsce z przyjacielską wizyta15; 
zamierza zagrzać jej mieszkańców do walki o niepodle
głość, zapewnić im nowy byt aczkolwiek w sposób 
oczywisty niszcząc stary. Jeśli więc teraz, kiedy zmierza 
tam jako przyjaciel, poprzedza go rzeź, a w ślad za nim, 
na tyłach, skrada się głód, to czy zdoła on zaspokoić swo
ją piekielną żądzę zemsty pomyślnością tych krain? Nie 
chcę malować tu obrazu tak przeładowanego nieszczę
ściem; chciałbym jednak zachęcić moich rodaków do 
odwagi, a zwłaszcza do jedności, by udało im się utrzy

15 Kampania polska miała miejsce w latach I 806—1807, zakoń
czyła się wraz z pokojem w Tylzy, w wyniku porozumienia po
między cesarzem Napoleonem a cesarzem Aleksandrem I 7 VII 
I 807 r. uznano istnienie Księstwa Warszawskiego i Wolnego Mia
sta Gdańska, a w wyniku porozumienia z królem Prus i zrzeczeniu 
się przez nie terenów na rzecz Księstwa Warszawskiego mogło po
wstać to państwo. Nie była to jednak odbudowa Rzeczypospolitej.
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mać tego rodzaju widoki z dala od naszych brzegów. By 
wyrazić to, co czuję z tej racji, zapożyczę wers, czy dwa 
od Horacego, wyrywając je wprawdzie z oryginalnego 
kontekstu, zmieniając dwa słowa i rezygnując z formy 
wierszowanej: O moim kraju powiedziałbym; „Qui non 
defendit alio insultante — ille niger est; hunc tu Angle 
caveto”.
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R olnictwo, dzierżawy,
DZIERŻAWCY

Uprawa ziemi w Polsce, na sposób, w jaki praktykuje się 
ją obecnie, nie wymaga większego nakładu wysiłku i ko
sztów — prawdę powiedziawszy, są one daleko mniej
sze niż być powinny. Nigdzie nie widuje się tu nic wię
cej poza chłopem orzącym ziemie pod ugór pługiem za
przężonym w parę małych wołów, nie większych od an
gielskich wołków. Czegoś takiego jak obornik prawie 
się tu nie spotyka, toteż i plony są odpowiednio niskie. 
Średnio zbiera się sześć ziaren z jednego wysianego, 
z których zaledwie dwa uważane są za czysty zysk.

Wypada jednak przyznać, że na ziemiach zaboru 
pruskiego dostrzec można pewne oznaki wzmożonego 
zainteresowania tym ważkim problemem. Zauważyłem, 
że tu i ówdzie zaczyna się grodzić działki, ponieważ, 
generalnie rzecz biorąc w całym kraju są wyłącznie pola 
otwarte; kamienie, których jest tu niekiedy wielka obfi
tość, gromadzi się w wielkie sterty i przygotowuje do 
wywózki; od czasu do czasu widuje się też niewielkie 
ilości obornika. W niektórych okolicach wsie zostały 
częściowo przebudowane, a budynki wzniesiono solid
niej; zwłaszcza siedziby dzierżawców górują wyraźnie 
nad resztą wsi. Niektóre są w całości murowane — je
dyne, jakie widziałem w Polsce. Zdarzyło mi się jednak 
przejeżdżać przez wieś o zabudowie wyłącznie ceglanej
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—  jedyną, jaką widziałem w Polsce — zbudowaną nie
wątpliwie w ostatnich latach w bezpośrednim sąsiedz
twie do siedziby rezydencji pana wsi. Ceglane domy 
wiejskie zdarzają się również w części Polski zaanekto
wanej przez Austrię1, w skali całego kraju należą one 
jednak zdecydowanie do rzadkości. Dokonujące się 
w tym zaborze zmiany na lepsze, aczkolwiek niewątpli
we, są jednak mniej widoczne; polegają one głównie na 
korzyściach wynikających z funkcjonowania normalnej 
administracji państwowej.

Grunta uprawne są zazwyczaj puszczane w dzierża
wę; zdarzają się jednak wypadki, że gospodaruje na nich 
sam właściciel —  niemal zawsze szlachcic. Zdarza się 
to jednak rzadko, wyjąwszy niewielkie kawałki zie
mi w bezpośrednim sąsiedztwie wiejskiej rezydencji 
właściciela; z tej przyczyny, że niemal wszystkim obo
wiązkowo zajmują się plenipotenci, którzy przejadają, 
a nawet rozkradają, zbyt wielką część zysków. Folwark 
uchodzący w Polsce za rozległy ma zazwyczaj kilka ty
sięcy akrów, włączając w to grunta gminne i lasy; roczny 
czynsz dzierżawny za tego rodzaju majątek sięga czte
rystu — pięciuset dukatów (200—250 funtów szter- 
lin gów). Ich wartość mierzy się jednak nie liczbą akrów, 
lecz wsi wchodzących w skład klucza. Ponieważ zalud
nienie Polski nie pozostaje w żadnej proporcji do jej 
rozległości, pierwsze pytanie zainteresowanego arendą 
majątku brzmi; Jak jest on zaludniony? Przyznaje się na

1 Autor używa tu określenia także obecnie spotykanego w histo
riografii brytyjskiej —  „w Polsce austriackiej".
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ogół, że kraj ma zbyt mało mieszkańców, by ziemia mo
gła być przyzwoicie uprawiana. Pozwolę sobie przed
stawić czytelnikowi nieco dokładniejsze szacunki śred
niej dochodowości gruntów uprawnych na następu
jącym przykładzie. Roczny przychód z majątków pew
nego ziemianina —  o rozmiarach których miałem moż
ność zasięgnąć nieco dokładniejszych informacji — 
zajmujące około pięciu tysięcy mil kwadratowych, wy
nosi około 100 000 dukatów, czyli 50 000 funtów 
szterlingów; co daje zaledwie 50 funtów szterlingów 
z dwudziestu mil kwadratowych na rok.

Głównym rynkiem zbytu jest Gdańsk, dokąd latem 
zjeżdżają ziemianie z głębi kraju —  na sześć tygodni, 
dwa miesiące lub dopóki nie sprzedadzą całego zboża, 
które ze sobą przywieźli.

Dzierżawcy są pośrednikami między ziemiaństwem 
a chłopstwem; są warstwą powszechnie szanowaną 
i mają swobodny dostęp do pańskiego stołu. Z tej też 
przyczyny bywają niekiedy bardziej ogładzeni niż prze
ciętny farmer angielski, dziesięciokrotnie wprawdzie 
od nich zamożniejszy. Status dzierżawcy ma więc sze
reg szczególnych zalet, nic więc dziwnego, że szczyt 
marzeń niemogącego poszczycić się niezależnością ma
terialną młodego Polaka, to zdobycie dzierżawy dobre
go majątku, co pozwoli mu prowadzić tryb życia, jaki 
jego rodacy cenią sobie najwyżej. Pierwszym krokiem 
w tym kierunku, jest często zaskarbienie sobie łask ja
kiejś rodziny ziemiańskiej służbą u niej w charakterze 
oficjalisty; dzierżawcą zostaje dopiero po zawarciu 
małżeństwa. Jednak nawet małżeństwo niekoniecznie 
wyklucza kontynuowanie bliskich kontaktów z tą ro
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dziną; jeśli bowiem usługi, jakie jej oddawał zyskały so
bie wysoką ocenę, [ziemianin —  M, U,] znajduje dla 
niego rezydencję w bezpośrednim sąsiedztwie.

Jest to zazwyczaj drewniany, parterowy dom. Z ze
wnątrz wygląda skromnie, wyposażenie wnętrza bywa 
niekiedy nieco lepsze, choć Anglik na próżno szukałby

trzy pobielone wapnem pokoje; tylko jeden pełni —  po 
większej części — funkcję salonu. Podłoga bywa prze
ważnie drewniana, z desek, choć zdarza się i zwykłe kle
pisko. Niemal zawsze w każdym pokoju jest łóżko, cza
sami — choć rzadko — z zasłonami. Jedyne łoże po
dwójne należy do pana i pani domu i stoi w głównym po
koju; pozostałe to proste, jednoosobowe tapczany pou
stawiane w kątach. Na tle tych sprzętów wielkie — 
choć miłe — zaskoczenie budzi widok stołu, schludnie 
nakrytego i obficie zaopatrzonego w różne smakołyki, 
nie tylko kurczęta. Każdemu talerzowi towarzyszy ser
wetka i srebrny widelec; dania są niemal tak liczne i po
dawane w tej samej kolejności, co w domach pańskich, 
które [dzierżawcy —  M. U.] w sposób oczywisty na
śladują. Trzeba przyznać, że jest to pewien dysonans, 
ale Polska obfituje w tego rodzaju dysonanse.

Aby dać czytelnikowi niejakie pojęcie, jaką wartość 
ma w tym kraju ziemia, wspomnę o transakcji kup
na, której szczegóły miałem możność poznać bliżej. 
Wzbogacony wytwórca naczyń glinianych i porcelany 
zgromadził znaczną sumę wolnego kapitału, który 
postanowił zainwestować w nieruchomość ziemską 
i, ostatecznie, nabył pewną majętność za cenę około 
2000 funtów szterlingów. Nie potrafię dokładnie okre
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ślić jej powierzchni, ale z informacji pewnego, obecne
go przy tej transakcji dżentelmena, który bawił w Anglii 
dowiedziałem się, że całość mierzyła około dwóch ty
sięcy akrów, z czego wprawdzie połowa przypadała na 
lasy. Obszaru dóbr ziemskich nie określa się tam zre
sztą z nadmierną precyzją —  dwieście —  trzysta akrów 
mniej czy więcej, to w Polsce rzecz nieistotna. Dwór 
w tym majątku był daleko większy i najlepszy ze wszyst
kich, jakie widziałem. Miał kilka pokojów —  większych 
niż zazwyczaj, dobrze pobielonych i umeblowanych; 
w ogóle zresztą sprawiał wrażenie schludnego i prze
stronnego. Znalazło się tam nawet gran i piano dla córki; 
dom był jednak w całości drewniany. Miał też rozległy 
otoczony drewnianym płotem ogród z wytyczonymi re
gularnie alejami &c, &c.

Transakcję tę omawiam aż tak szczegółowo, ponie
waż juz sam jej przypadek stanowi jednoznaczny do
wód, jak pewnym źródłem bogactwa i postępu są manu
faktury.

Dla każdego musi być oczywiste, że w rolnictwie 
polskim można dokonać ogromnych zmian na lepsze; 
jeśli podjęto by właściwe kroki, plony z całą pewnością 
mogłyby w krótkim czasie ulec podwojeniu. Zbyt słabo 
znam się na gospodarce rolnej, by sugerować co powin
no zostać zrobione, jednak odpowiednie informacje 
i wskazówki z pewnością nie są trudne do zdobycia, je
śli komuś na tym zależy. Myślę, że wiele cennych porad, 
możliwych do zastosowania w Polsce, można uzyskać 
od farmerów z hrabstwa Norfolk, którzy od dawna ze 
znakomitymi wynikami gospodarują na glebach pia
szczystych. Ktoś, kto pierwszy zaprowadzi w Polsce
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bardziej racjonalny i wydajny system gospodarki rolnej, 
zasłuży sobie na wieczną wdzięczność rodaków. Żałość 
bierze patrzeć na kraj tak rozległy, którego każda piędź 
ziemi nadaje się pod uprawę, a który wytwarza tak nie
wiele rodzajów przyzwoitej żywności, i to w skromnych 
ilościach. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że zamie
rzeniem najlepiej rokującym dla Polski jest bezwzględ
nie podniesienie stanu rolnictwa. Zakładanie manufak
tur powinno wydatnie pomóc w osiągnięciu tego celu, 
a ściślej rzecz biorąc oba te procesy winny się wspoma
gać nawzajem.

Hrabia Zamoyski zamierza sprowadzać farmerów 
z Anglii — jako instruktorów i przykład do naśladowa
nia dla rolników — stworzeniu czegoś w rodzaju kolo
nii angielskiej — i wydaje się, że pomysł ten wielce 
przypadł mu do gustu. Wyjazd do Polski na pewno 
mógłby zainteresować rolników angielskich dysponu
jących bardzo niewielkimi zasobami kapitału —  rzędu, 
trzystu, czterystu, czy pięciuset funtów. Czy jednak — 
ujmując rzecz generalnie —  powierzenie funkcji kie
rowniczych ludziom tego rodzaju, rzeczywiście po
zwoliłoby osiągnąć zamierzony cel? Krótko mówiąc, 
czy w ogóle warto o to zabiegać? Szacownemu farmero
wi, z dawien dawna przyzwyczajonemu do wszelkich 

życia w
małego, samotnego drewnianego dworku na dzikich 
pustkowiach, w Polsce, krainie cudzoziemców! Wiele 
domów wiejskich leży na zupełnym odludziu; a posęp- 
ność zimowego krajobrazu, kiedy całą ziemię spowija 
śnieżna pokrywa, w połączeniu z dotkliwym chłodem, 
który trzeba poczuć, by go sobie właściwie wyobrazić,

Anglii, nie byłoby łatwo przywyknąć do
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9 6 Rozdział VIII

wystarczy by ostudzić pospolitą żądzę wzbogacenia się. 
Poza tym, trochę to mało polityczne i niezupełnie 
uczciwe, sprowadzać cudzoziemców do jakiegoś kraju 
i zapewniać im korzyści, które w przeważającej mierze 
winny przypadać tuziemcom — nie powiem, wszyst
kie: bowiem w takim przypadku niemożliwa byłaby 
międzynarodowa wymiana umiejętności i towarów. Cu
dzoziemców winno się sprowadzać oszczędnie; ponie
waż jeśli stają się liczni i uprzywilejowani, w sposób 
nieuchronny poczynają budzić zazdrość i 

, z wszystkimi tego stanu rzeczy nie 
sekwencjami — w sferze uczuć i uczynków.

Znacznie lepszym — z punktu widzenia ziemiań- 
stwa — pomysłem wydaje mi się wysłanie pewnej liczby 
młodych polskich dzierżawców do Anglii, na naukę me
tod uprawiania rolniczego rzemiosła. Jest to całkowi
cie wykonalne. Dla młodego Anglika, który zamierza 
osiąść na roli, a sam nie pochodzi z rodziny farmerskiej, 
dwu—, lub trzyletnia nauka w szkole jest rzeczą zwy
czajną. Praktyka ta powszechna jest zwłaszcza w hrab
stwie Norfolk —  krainie, której doświadczenia mogą 
być najbardziej przydatne w Polsce.

wrogość tu- 
miłymi kon-
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Rozdział IX

M anufaktury.
HANDEL. ŻYDZI

Manufaktury polskie są nieliczne i na ogół niewielkie; 
zdecydowana ich większość to wytwórnie zgrzebne
go płótna lnianego, używanego przez chłopów* 1. W ro
ku I766 król założył w głównym mieście litewskim, 
Grodnie, wytwórnie sukna, kamlotu, tkanin bawełnia
nych, jedwabnych &cz. Nie mogę powiedzieć nic więcej 
o dalszych losach tych przedsiębiorstw, ponieważ Pol
ski rosyjskiej’ z autopsji nie znam zupełnie, a z innych 
źródeł bardzo słabo.

Natomiast manufaktura naczyń glinianych i porce
lany, o której wspomniałem już mimochodem wyżej, 
jest przedsiębiorstwem dość znacznym, zarówno jeśli 
chodzi o jej rozmiary, jak i produkcję. Wytwarza znacz
ne ilości ceramiki glinianej, a także bardzo porządną,

1 Nie jest to informacja prawdziwa. Wiek XVIII był okresem za
kładania wielu manufaktur na ziemiach Polski i Wielkiego Księ
stwa Litewskiego.
2 Mowa tu o zakładanych w ekonomii grodzieńskiej manufaktu
rach produkujących galanterię, tkaniny, broń i karety, przez Anto
niego Tyzenhauza; po roku 1780 zostały zlikwidowane.
1 Tak jak w przypadku zaboru austriackiego autor używa określe
nia ,,Polska austriacka ', tak też ziemie zaboru rosyjskiego określa
ne bywają jako ,,Polska rosyjska".
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98 Rozdział IX

choć zupełnie pozbawioną elegancji, porcelanę. W Pol
sce są to, jak się wydaje, jedyne wytwórnie dóbr bar
dziej luksusowych od tych, jakie w każdym kraju, ro
szczącym sobie choćby cień pretensji do miana cywili
zowanego, uchodzą za towary pierwszej potrzeby. Z tej 
też racji ceny wszystkich wyrobów rękodzielniczych są 
bardzo wysokie; kapelusz wart w Anglii gwineę, kosztu
je w Polsce równowartość półtorej gwinei. W takiej sa
mej proporcji różni się cena batystu, za którego jard za
płaciłem również półtorej gwinei. Płaszcz, na który ma
teriał trzeba kupić osobno, uszyty przez brudnego Ży
da w podrzędnym polskim miasteczku kosztowałby za
pewne więcej, niż jego najdroższy odpowiednik na 
Bond Street. Tak samo kształtują się ceny innych części 
garderoby.

Tekstylia angielskie cieszą się wielkim popytem — 
mimo obowiązującego przed przyjściem Francuzów 
zakazu ich importu. W każdym większym mieście nie 
ma sklepu, w którym towary tego rodzaju, nawet tak 
pospolite, jak jedwabna portmonetka, nie byłyby angiel
skie, c o  oczywiście nie zawsze, choć często odpowiada 
prawdzie. Zdarzyło mi się kupić we Lwowie kapelusz; 
na metce wyraźnie napisane było nazwisko kapeluszni- 
ka, nazwa ulicy w Londynie oraz numer domu, w któ
rym rzemieślnik ów mieszka; z kilku jednak charaktery
stycznych i przesądzających całą sprawę oznak, bez naj
mniejszego wahania stwierdziłem, że wspomniane na
krycie głowy nigdy nie widziało Londynu. Niemniej, 
angielskie kapelusze i inne artykuły odzieżowe można 
kupić w większości dużych miast. W taki właśnie spo
sób Polska skazuje się na ciągły odpływ pieniądza, obra
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canego na import wyrobów rękodzielniczych i przemy
słowych z innych krajów.

Niemal cały handel detaliczny w Polsce jest w rękach 
Żydów. Ich liczbę ocenia się na około dwa miliony; nie 
mam jednak żadnych danych, na podstawie których mógł
bym obliczyć, czy jest to szacunek dokładny.

We wszystkich większych, a tym bardziej mniej
szych miastach, należące do nich sklepy są nie tylko 
najliczniejsze, ale i najlepsze. Zatrudniają one własnych 
faktorów, Żydów niższej kondycji, których zajęciem 
jest włóczyć się po mieście, zwłaszcza w pobliżu hoteli 
oraz oberż i nagabywać klientów. Ledwie cudzoziemiec 
stanie w hotelu, a już napastuje go jakiś brudny Żyd, 
który bez ceregieli pakuje się do jego apartamentu, go
tów, jeśli mu się na to pozwoli, zaprowadzić go do skle
pu swego chlebodawcy. Można się nieźle ubawić obser
wując charakterystyczną dla żydowskiego faktora na
chalną służalczość, nieustającą natarczywość i nieusta
jąca czujność, z jaką obserwują każdy ruch cudzoziem
ca i skwapliwość, z jaką go prowadzą, kiedy już dopną 
swego. Sklepy — nawet w Warszawie i choćby najobfi
ciej zaopatrzone we wszelkiego rodzaju towary — pra
wie w ogóle ich nie wystawiają i mają witryny bardzo 
nieznacznych rozmiarów.

Wielu żydów dzierżawi folwarki od ziemian. Jedne
go z nich pokazano mi w Gdańsku; przyjechał tam 
sprzedać swoje zboże. Rozstał się jednak ze swoją dłu
gą broda i czarną suknią, charakterystyczną dla jego
stanu *

* Sprowadzenie Żydów do Polski miało miejsce w czasach Kazi
mierza Wielkiego, który rozpoczął panowanie w roku I 3 3 3. Z racji
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W przeszłości istniało wiele praw ograniczających 
ich swobody; pozwalano im osiedlać się tylko w kilku 
miastach, takich jak Kazimierz, Poznań &c; [w innych 
mogli przebywać —  M. U,] w czasie jarmarków albo 
sejmików. Ich handlowe rzemiosło znajdowano jednak 
zawsze tak użytecznym, że prawa przeciw nim rzadko 
kiedy były egzekwowane4. Nawet dziś cieszą się rozma
itymi swymi przywilejami siłą milczącego przyzwolenia 
raczej, niż z mocy ustaw.

opieki, a nawet poparcia, jakich im tu udzielono, liczba Żydów 
stopniowo rosła, by osiągnąć wspomnianą wyżej znaczną kwotę. 
Za Jana Sobieskiego faworyzowano ich do tego stopnia, że rządy 
tego króla nazywano żydowską juntą; wypuścił im on nawet w dzie
rżawę królewszczyzny i takim ich darzył zaufaniem, że wzbudziło 
to zawiść szlachty; która, po jego śmierci, doprowadziła do odno
wienia zapomnianego prawa Zygmunta I, iż żaden Zyd, ani oso
ba nisko urodzona nie może dzierżawić dochodów królewskich. 
[Zob. V. L„ t. 8, s. 60.]

4 Informacje o prawach Żydów na ziemiach polskich autor za
czerpnął z opisu W. Coxe’a.
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Rozdział X

S zlachta — osobistości.
MANIERY. DAMY

Mam pewne wątpliwości, czy Polaków można nazwać 
ludźmi wysokimi, czy nie. Owszem, nie ulega wątpli
wości, że zdarza się wielu ponadprzeciętnej postury, 
sądzę jednak, że uogólnieniem bliższym prawdy byłoby 
stwierdzenie, iż wzrostu są raczej średniego. Rzadko by
wają korpulentni. Cerę maja jasną i, na ogół, daleko mniej 
rumianą niż Anglicy; oczy i włosy zwykle jasne, choć 
zdarza się wiele uroczych. Nigdy nie zauważyłem u nich 
specjalnie wyraźnych cech szczególnych. Wyraz twarzy 
mają na ogół życzliwy, przyjazny i ciekawy —  co w spo
sób niejako naturalny odzwierciedla ich usposobienie.

Nie ostał się w nich nawet ślad śmiałego i nieustra
szonego ducha, tak bardzo charakterystycznego dla su
rowych cnót ich sarmackich przodków. W żadnym razie 
nie chcę przez to powiedzieć, że brak im odwagi — po
spolitej i cywilnej — trudno jednak dostrzec w nich 
przejawy owej śmiałości myśli, która popycha do ro
zumnego działania i przedsiębiorczości.

Są wyjątkowo życzliwi i uprzejmi w obejściu oraz 
wolni od obraźliwej pychy i napawającej wstrętem hau- 
teur1. Mają pełną świadomość swej uprzywilejowanej 
pozycji, co uważają za naturalne i samo przez się zrozu- *

Z francuskiego —  wyniosłość —  M. U.
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102 Rozdział X

miałe —  wiedzą jednak, jak zachować dystans z wdzię
kiem i powściągliwą godnością.

Nie znam trafniejszego i znakomitszego [owych 
cech —  M. U.] przykładu niż osoba księcia Czartory
skiego2. Jest on człowiekiem wzrostu nieco poniżej 
średniego — trzymającym się jednak prosto i propor
cjonalnie zbudowanym, o szczerym, jowialnym obli
czu, zapraszającym do wejścia z nim w przyjaźń. Czoło 
ma pogodne i — jak na męzczyznę w jego wieku —  za
dziwiająco gładkie, nos z lekka orli. Jego oczy? ciemne, 
żywe i wesołe? ocieniają brwi wygięte w łuk? cokolwiek 
uniesione ku górze i reagujące ruchem na każdy elek
tryczny impuls myśli. Jest to twarz wyrażająca inteli
gencję, bez najmniejszych śladów mozolnego wysiłku. 
Stosowny jest również sposób bycia —  uprzejmy i ser
deczny ponad wszelkie pochwały. Nikt nie czuje się 
skrępowany w j ego towarzystwie, bowiem rozległa i głę
boka znajomość — tak ksiąg, jak i ludzi — pozwala mu 
łatwo dostosować się do osób każdego usposobienia. 
Z tym wszystkim ma w sobie więcej godności, niż spo
tyka się często u osób równych mu stanem. Prawdę po
wiedziawszy, książę musi być świadom, że nic nie traci 
przy bliższym kontakcie — wyższość intelektualna j est 
najpewniejszą gwarancją, że nikt, kto wszedł z nim 
w bliższą zażyłość, nie zmieni zdania o nim na gorsze.

2 Adam Kazimierz ks. Czartoryski ( 1734—1 823), syn ks. Stani
sława, starosta generalny ziem podolskich, właściciel dóbr Puła
wy, Sieniawa i wielu innych, jeden z najbogatszych magnatów Rze
czypospolitej wielokrotnie wymieniany przez Autora na kartach 
książki.
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Im bliżej się go zna, tym szczerszą miłością i szacun
kiem się go darzy. Cechą, która przydaje jeszcze uroku 
ujmującym manierom i sposobowi wysławiania się księ
cia, jest szczera i oczywista dobroć serca, widoczna 
w każdym jego słowie i uczynku. Słyszałem często, co 
mówią o nim różni ludzie w sytuacjach całkowicie wyk
luczających podejrzenia o interesowność i pochlebstwo 
— na ich obliczach malowała się wyraźnie tak szczera 
estyma, że nie sposób wątpić, iż ten, kto ją wzbudził, to 
rzeczywiście postać wartościowa i w najwyższej mierze 
szacowna.

Hrabia Zamoyski jest człowiekiem wysokim, o cerze 
ładnej, choć bladej, jasnych włosach, długim nosie, mi
nie łaskawej i nad wyraz dobrotliwym wyrazie twarzy3. 
Ma aparycję i maniery skończonego dżentelmena, a — 
co daleko bardziej godne pochwały —  całe jego zacho
wanie znamionuje doskonałość przymiotów ducha. Ni
gdy nie widziałem istoty ludzkiej o lepszym i bardziej 
szlachetnym usposobieniu; największą radość hrabia 
czerpie z kontemplacji wizji doskonałości i szczęścia. 
Jeśli obdarzył kogoś zainteresowaniem i podziwem 
czuje się boleśnie zraniony, gdy osoba ta schodzi z dro
gi cnoty i honoru, niwecząc przez to szlachetne fanta
zmaty, jakie utkała jego wyobraźnia. Nic nie budzi 
w nim większego żalu niż myśl, że skrzywdził inną isto
tę ludzką. Co więcej, jak już wspomniałem wcześniej,

5 Ikonografia przedstawiająca Stanisława Kostkę hr. Zamoyskie
go jest dość bogata, por. K. Ajewski, Zbiory artystyczne i galeria muzeal
na Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, Kozłówka 1997, ilustracje 
nr 76- 85.
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nie wydaje się prawdopodobne, by książę nie zamierzał 
zrobić [praktycznego —  M. U.] użytku z wszystkich 
swoich godnych najwyższego podziwu talentów.

Rozwodzę się tu szczególnie o owych dwóch wybit
nych mężach dlatego, że znam ich najlepiej; w żadnym 
wypadku nie powoduje mną brak szacunku dla wielu in
nych Polaków wysokiego rodu, których miałem za
szczyt spotkać. Jestem w stanie scharakteryzować ich 
jedynie w najogólniejszych zarysach, co oni sami mog
liby uznać za czcze pochlebstwo, a czytelnik za niezbyt 
interesujące.

Moje piękne rodaczki chciałby dowiedzieć się teraz 
czegoś o polskich damach; spróbuję więc zaspokoić ich 
ciekawość. Czy uda mi się schlebić ich próżności tak, 
jakbym sobie życzył — niech ocenią same. Spieszę 
wszakże już na samym początku zapewnić, że ostatecz
ne porównanie wypada na ich korzyść — mimo po
chwal, jakich nie szczędzę cudzoziemkom.

Jeśli chodzi o wzrost i powierzchowność nie zauwa
żyłem niczego, co odróżniałoby damy polskie od an
gielskich. Cerę mają dobrą; jasną, choć cokolwiek może 
bledszą niż Angielki. Poza młodymi dziewczynami, ró
żu używają wszystkie —  w ilościach pozostających, jak 
się wydaje w zależności —  niejakiej —  od ich stanu — 
i zupełnie oczywistej —  od wieku; niewiasty mocno po
sunięte w latach bywają bowiem uróżowione aż po same 
oczy. Zęby mają zazwyczaj dobrze utrzymane; włosy na 
ogół jasne, choć zdarza się wiele wyjątków; rysy twarzy 
nader zróżnicowane, miałbym wielki kłopot z nazwa
niem jakiegoś ich rodzaju typowym dla tej nacji. Zado
wolę się przeto podaniem dwóch tylko przykładów; su
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gerując wszakże damom angielskim, by na podstawie 
tych wybranych przypadków nie czyniły zbyt pochop
nych uogólnień, dotyczących wszystkich dam polskich.

Hrabina Zamoyska4. ------------ Jest to kobieta wysoka
i szczupła, o kształtach tak pełnych elegancji, że nawet 
najurodziwsze damy mogą na jej widok poczuć za
zdrość. Niewiasty o jej typie urody nazywa się pospoli
cie „czarnulkami”, jest bowiem ciemnowłosa i czarnoo
ka; cerę ma jednak cudownie jasną i piękną; nos i pod
bródek delikatne i subtelnie ukształtowane; zęby równe 
i białe; pięknie wykrojone usta o słodko nadąsanych 
wargach. Posiada wszelkie atrybuty piękna, których 
najczęściej niedostaje kobietom — piękne, gładkie 
i szerokie czoło, które nic nie traci, gdy je odsłonić, 
a którego dolną krawędź zdobią prześliczne czarne 
brwi o lekko falistym zarysie, pełne wdzięku i uczucia. 
Jedna jest tylko — jeśli wolno o tym napomknąć —  ce
cha, którą można by uznać za skazę na blasku jej urody; 
jej cudowne oczy nie są osadzone dokładnie w linii po
ziomej; różnica ta jest wszakże minimalna, widać ją wy
łącznie jeśli obserwować twarz hrabiny pod pewnym 
kątem i nic ona skądinąd nie ujmuje jej pięknu — jak 
plamka na cudownej tarczy słońca, która, prawem kon
trastu, podkreśla jedynie jego olśniewający blask. Lek
ko zakrzywione w kącikach i ozdobione ciemnymi rzę
sami powieki unoszą się i opadają z niewysłowionym 
wdziękiem, a z półprzymkniętymi w zadumie oczyma 
o miękkim, pełgającym blasku, hrabina wygląda bodaj

4 Zofia ks. Czartoryska (1778—1837), córka ks. Adama Kazi
mierza, żona Stanisława Kostki hr. Zamoyskiego.
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IOć Rozdział X

najpiękniej i najbardziej interesująco. Tak właśnie po
zowała do swego portretu5.

Źródłem przemożnego czaru urody tej kobiety jest 
wrażliwość; przenika ona i ożywia jej cudowną postać, 
nadając każdemu ruchowi lekkość i niepowtarzalny 
wdzięk, których w żaden inny sposób nie da się osiąg
nąć. To również nadaje głosowi hrabiny łagodne i melo
dyjne brzmienie, wprawiające ją w podniosły i czuły 
nastrój.

W chwilach szczególnego pobudzenia — szukając 
czegoś, co mogłoby uspokoić jej wzburzone uczucia, 
często sięga po instrument; [a wówczas — M. U.] po
słuszne struny, czułe na dotyk subtelnej dłoni, drżą 
mocno i szczebiocą wdzięcznie lub zamierają łagodnie, 
w gasnących dźwiękach, od których serce topi się jak 
wosk lub rozdziera boleśnie.

Zalety jej umysłu nie ograniczają się wszakże do 
owych, czysto kobiecych kunsztów i umiejętności. 
Hrabina jest wielce wrażliwa na piękno poezji i w ogóle 
ma świetnie wyrobiony, subtelny gust literacki. Znako
mitym tego dowodem może być scena, której byłem 
świadkiem. Pewnego dnia hrabina przeczytała jeden 
z tomów La Harpe’a", który głęboko ją poruszył i za

5 Portret hrabiny Zamoyskiej Józefa Grassiego z 1799 r. (kopia) 
znajduje się w Muzeum w Kozłówce (oryginał znajdował się 
w zbiorach Ordynacji Zamoyskiej, zaginął w czasie II wojny świa
towej ), tam też rysunek tegoż autora z I 804 r. Zofii wraz z jej sy
nami —  Konstantym i Władysławem.
5 La Harpe Jean Franęois de ( 17 3 9 -1 80 3 ) krytyk literacki, poe
ta i pozbawiony talentu dramatopisarz. Znany głównie ze śmia-
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Szlachta — Osobistości. Maniery. Damy 107

chwycił. Przyłączyła się do towarzystwa w salonie, 
z twarzą rozpaloną z ekscytacji i wyraziła najgłębsze 
uznanie dla pisarza, który sprawił jej rozkosz tak sub
telną i wyrafinowaną. Ludzi tego rodzaju (powiedzia
ła) obsypałabym zaszczytami za życia, a po śmierci 
wznosiłabym na ich cześć pomniki. Taką właśnie duszą 
ów poeta entuzjasta winien chcieć zawładnąć.

Obawiam się jednak zostać napomniany, że nie opi
suję przecież heroiny romansu — muszę uznać zasad
ność tej wyimaginowanej przygany. Mówić jednak
0 pięknie tak doskonałym w drętwych kategoriach, 
zgrzebnego i pospolitego podziwu, zakrawa na obrazę
1 mizantropię. Dlaczego dam miałoby się nie oceniać 
wszechstronniej — to znaczy wedle miary przymiotów, 
które oddziaływają na duszę7. Nie jest pięknem piękno 
bez uczuciowości, bez inteligencji i bez siły wyrazu. 
Subtelność rysów możemy podziwiać i w posągach. Ale 
linie — proste, krzywe, łamane i faliste —  nie tworzą 
istoty ludzkiej. Z posągiem nie możemy współodczu- 
wać, natomiast żywy blask uczuć, których wszechogar
niające promienie ogrzewają i rozjaśniają magiczny 
krąg i snują głęboki czar subtelnej krainy piękna, to 
sposób porozumiewania się dusz.

łych i prowokacyjnych esejów historycznoliterackich. Tu praw
dopodobnie mowa o głośnej i skandalizującej jego rozprawie 
Correspondence literaire, airessće augmadiuc de Russie —  napisał też kilka 
elegii; członek Akademii.

W bardzo uduchowionych zdaniach o rodzinie Zamoyskich, 
a głównie hr. Zofii być może brzmi nuta miłości, która była po
wodem nagłego powrotu Autora do Anglii.
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Hrabia Zamoyski wart jest małżonki tak godnej 
podziwu, i choć oboje są jeszcze młodzi — pięciu sy
nów i córka świadczą o szczęściu ich małżeńskiego 
związku8.

Księcia Wirtemberska9 —  siostra poprzedniej i żona 
brata Księcia Wirtembergii, żonatego z najstarszą cór
ka naszej pary królewskiej. Z mężem żyje w separacji, 
sposób bowiem, w jaki ją traktował określano (powiada 
się, że zasłużenie) jako brutalny. Nie uchybię tej damie, 
mówiąc że hrabina Zamoyska przewyższa ją nieco uro
kiem osobistym; pod względem kobiecego wdzięku 
księżna w niczym nie ustępuje siostrze, której — co 
przynosi jej zaszczyt —  nikt goręcej od niej nie kocha, 
ani szczerzej nie podziwia. Jednak i jej własna postać 
uderza szczególną urodą; księżna ma najbardziej bo
skie, intensywnie ciemne oczy, jakie kiedykolwiek zdo
biły oblicze kobiety; perfekcyjnie osadzone i otoczone

8 Stanisław Kostka hr. Zamoyski i Zotia ks. Czartoryska wzięli 
ślub 20 V 1798 r„ ich dzieci to: hr. Konstanty ( 1799—1866), po 
ojcu XIII ordynat zamojski, Andrzej ("1800—1874), Jan ("1802-— 
—1879). "Władysław ( l8 0 3 —1868), Gryzelda Celestyna (I804- 
-I883),  Jadwiga (I806-I890), Artur (1809-I819), Zdzisław 
(I8IO-I855), August (I8 I I - I8 8 9 ) ,  Elżbieta (18I8-I857),
Stanisław Kostka (1820— I SS9), zważywszy na rok wydania__
1806 —  inlormacja jest błędna, gdyż do tego czasu urodziło się 
4 synów i dwie córki.

Maria Anna ks. Czartoryska ( 1768—1854), żona Ludwiga 
Friedricha Alexandra ks. von Württemberg, jego bratem był król 
Wirtemberski Fryderyk I, żonaty z Karoliną Augustą ( 1766— 
—1828), córką króla Wielkiej Brytanii Jerzego III i Zofii ks. Mek- 
lemburskiej.
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owym subtelnym jasnym cieniem, który znamionuje 
uczuciowość i geniusz. Czoło ma szerokie i gładkie, 
a cienkie czarne brwi pełne są niezwykłego wyrazu. 
Mniej doskonałe, jak na kobietę, prezentuje się dolna 
część jej twarzy; w żadnym jednak wypadku nie sprawia 
wrażenie brzydkiej. Wydaje mi się, że najlepszym wyo
brażeniem o twarzy tej damy, a zarazem dalece niepo
spolitą dla niej pochwałą będzie, jeśli powiem, że zdra
dza ona uderzające podobieństwo do twarzy Mrs. Sid- 
dons'", choć jest może nieco łagodniejsza w wyrazie — 
porównanie to wielce jej pochlebia. Walory umysłu tej 
damy z całą pewnością nie zawiodą oczekiwań, jakie wy
wołuje emanująca z jej oblicza inteligencja. Ilekroć tyl
ko rozmowa schodziła na najistotniejsze sprawy kraju; 
zawsze byłem zdumiony rozsądkiem jej uwag i nieska
zitelną precyzją ich formułowania. „Gdybyśmy mieli 
przywódcę kraj dałoby się uratować! ” — zauważyła z wy
raźnym wyrzutem, mówiąc o losach Polski. Niewyklu
czone, że Jej Wysokość niewiele rozminęła się z prawdą.

Księżna Konstantowa Czartoryska11 —  Ryzykując, że 
wzbudzę zawiść angielskich piękności, uważam za swój 
obowiązek powiedzieć kilka pochwalnych słów o uro
dzie tej damy. Postury jest mniej więcej średniej, 
kształtnej i raczej pulchnej, z tym wszystkim sprawia * 1

10 Sarah Kemble ( 1755—I S 31 ), w 1773 mężem jej został W il
liam Siddons, jedna z najwybitniejszych angielskich aktorek tra
gicznych.
1 Żoną Konstantego ks. Czartoryskiego, kolejnego z dzieci 
ks. Adama Kazimierza, była Aniela ks. Radziwiłł ( 17 8 I —iSoS), 
córka Michała Hieronima i Heleny Przezdzieckiej.
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110 Rozdział X

jednak wrażenie tryskającej zdrowiem i radosnej raczej, 
niż krzepkiej. Cerę ma prześlicznie jasną (takież włosy 
i oczy), bez śladu wszakże owej bladości, która znamio
nuje chorobę; twarz —  doskonale regularną i piękną
0 słodkim, naturalnym wyrazie.

Jeśli mowa o manierach i usposobieniu dam pol
skich, to jawią się one w zasadniczo korzystnym i sza
cownym świetle. Powiedzieć o nich, że maniery maja 
nienaganne i wykwintne nie jest żadnym komplemen
tem, jako stwierdzenie oczywiste. Z całą jednak pewno
ścią, na najwyższą pochwałę zasługuje godny, serdeczny
1 uprzejmy ich sposobu bycia oraz fakt, że życzliwość 
bierze u nich górę nad poczuciem dumy i godności swe
go stanu.

Pozwolę sobie w tym miejscu na uwagę, którą —  je
śli kto chce — może nazwać moralizatorską; prawdzi
wa pycha zapuszcza głębokie korzenie jedynie w natu
rach oziębłych. Ludzi ciepłych i życzliwych nazbyt za
przątają ich własne uczucia, bądź uczucia, jakie żywią 
do bliźnich, by zdolni byli dawać posłuch nadmiernie 
egoistycznym podszeptom. Mam nadzieje, że napięt
nowanej przeze mnie cechy nikt nie pomyli z dumą — 
poczuciem własnej godności i świadomością własnej 
pozycji społecznej — słusznie zasługującą na miano 
szlachetnej i godnej cechy charakteru ludzkiego.

Damy polskie, acz wielce skłonne do radosnego pod
niecenia są delikatne uczuciowe i z natury skłonne

De parier d’amour 
Pendant tout le jour.
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Szczere i bezpośrednie, zawsze chętne do flirtu 2; 
w przeciwieństwie jednak do Francuzek, które nie tyle 
zwracają na siebie uwagę, co biorą ją szturmem, Polki 
kuszą mężczyzn subtelnym czarem —  siłą przyciągania 
bardziej sekretną, lecz nie mniej potężną.

12 W  oryg. „converse” —  ściślej „rozmowy”, „konwersacji”. 
Z kontekstu wynika jednak, że autorowi chodzi o „flirt”— M. U.
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D omy wiejskie,
W POLSCE NAZYWANE 
ZAZWYCZAJ PAŁACAMI

Wiejskie rezydencje arystokracji polskiej zbudowane są 
wedle następującego planu ogólnego. Ich rozległy front 
składa się z korpusu głównego, oflankowanego dwiema 
rozległymi oficynami bocznymi, których końce po
łączone są ze sobą parkanem; całość otacza rozległy 
dziedziniec. Budynek główny wzniesiony jest na planie 
wydłużonego prostokąta — o elewacji pozbawionej de
koracyjnych ryzalitów i wnęk, wyjąwszy otwory okien
ne o skromnych portalach. Z grzbietu długiego dachu 
wyrastają wyloty kominów, w liczbie sześciu lub ośmiu 
—  duże i dobrze widoczne. Nagość płaszczyzn dacho
wych nie zawsze przesłania attyka. Ściany są otynkowa
ne, dawniej wyłącznie na biało —  na starych budowlach 
i ich ruinach nie pojawiają się inne barwy.

Wydaje mi się, ze taki układ przestrzenny był daleko 
bardziej powszechny w starszych budowlach; niemal 
identycznie, z niewielkimi tylko różnicami, rozplano
wana jest wielka rezydencja Hrabiego Zamoyskiego 
w Zamościu, o której mówię. Ponadto — oprócz do
mów, które widziałem z bliska —  w czasie podróży 
miałem okazję przyjrzeć się wielu innym, dzięki czemu 
mam dość znośne pojęcie o ich wyglądzie zewnętrz
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nym. Wynik tych obserwacji potwierdza słuszność 
przedstawionego powyżej schematu.

Do drzwi frontowych wiodą, zazwyczaj dwa, znacz
nych rozmiarów biegi schodowe —  z prawej i lewej 
ich strony. Wchodzi się nimi do przestronnego hallu, 
z drzwiami prowadzącymi do osobnych apartamentów 
po każdej jego stronie. Z lewej mieszczą się zazwyczaj 
salony, czyli pokoje w których gromadzi się rodzina 
i goście. Składają się najczęściej z amfilady dwóch lub 
trzech komnat połączonych zazwyczaj ze sobą wielki
mi, dwuskrzydłowymi drzwiami przesuwnymi o łuko
watych, z różnym gustem zdobionych portalach. Od
tąd opisywać będę wyłącznie cechy szczególne.

Pierwszym godnym uwagi przedmiotem, jaki za
zwyczaj wpada w oko po wejściu do pierwszego salonu 
jest stół bilardowy, który — o ile pomieszczenie nie 
jest zbyt wielkie — stoi pośrodku; a gdy przestronniej
sze, w rogu, obok drzwi, przeciwległym do niego, bądź 
najbardziej oddalonym od kominka. W mniejszych do
mach, gdzie salon pierwszy jest zarazem jedynym, jego 
miejscem jest sąsiedni, przyległy pokój, przeznaczony 
specjalnie do tego celu. Bilard jest bowiem absolutnie 
powszechną rozrywką ludzi, którzy mają akurat trochę 
wolnego czasu.

Podłogi — zazwyczaj bez dywanów —  wyłożone są 
parkietem, najczęściej dębowym, zawsze wyfroterowa- 
nym na najwyższy połysk. Zabieg ten wykonuje się 
w arcyciekawy i przezabawny sposób. Kilku, niekiedy 
nawet sześciu służących na raz, staje na szerokich 
grzbietach specjalnie do tego przeznaczonych szczo
tek, a następnie wykonuje na nich coś w rodzaju tańca
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po całym pokoju; poruszając nogami wysuwając i cofa
jąc je, nie odrywając nawet na moment stóp od szczo
tek, Czasami obracają to w zabawę dżentelmeni, co nie 
jest sztuką łatwą, cała bowiem rzecz wymaga talentu 
i pewnej wprawy. Dziwaczne i groteskowe łamańce, ja
kie wyczyniają niektórzy, dostarczają wiele uciechy wi
dzom. Poddane tej procedurze parkiety wyglądają rze
czywiście pięknie. Nie odczuwa się wcale braku dywa
nów; wyfroterowana posadzka stwarza złudzenie, że 
coś znajduje się między podłogą a stopą, toteż nie spo
sób odnieść wrażenia, że chodzi się po gołej ziemi.

W zimie pokoje ogrzewane są piecami —  tak jak 
w Rosji, na północy Niemiec &c. Piece zbudowane są 
zazwyczaj na planie wydłużonego prostokąta o wymia
rach około trzech stóp na mniej więcej półtorej. Rzadko 
kiedy mają mniej niż osiem lub dziewięć stóp wysoko
ści, co zapewnia pożądaną wielkość powierzchni grzej
nej. Z zewnątrz, w miejscach widocznych, wyłożone 
są niewielkimi kaflami z białej porcelany podobnie, 
jak obramowania kominków w staroświeckich domach 
angielskich. Najbardziej eleganckie piece pokrywają 
kafle o powierzchni nierównej, jakby lekko sfałdowanej. 
Podstawa pieca wysunięta jest nieco przed jego lico 
i tworzy coś w rodzaju całkiem wysokiego cokołu; gór
ną jego część okala gzyms, zwieńczony niekiedy czymś 
w rodzaju urny, cenotafu lub posągu. W najlepszych 
pokojach oprócz pieca bywa jeszcze otwarty kominek 
opalany drewnem i, oczywiście, bez rusztu. Piec stoi za
zwyczaj w jego pobliżu tak, by dym mógł uchodzić do 
wspólnego przewodu kominowego. Często przylega do 
jednej ze ścian pokoju, ale w najelegantszych komna
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tach mieści się we wpuszczonej w nią wnęce tak, że 
w ogóle albo prawie wcale nie wystaje przed jej lico. 
Zwieńczenia takich pieców bywają zazwyczaj bardzo 
okazałe. Opał wkłada się do pieca przez niewielkie 
drzwiczki, identyczne jak kuchenne, znajdujące się po 
drugiej stronie ściany lub ścianki działowej do której 
piec przylega — umiejscowione oczywiście tak, by ła
two było z nich korzystać. W większym towarzystwie, 
a tym bardziej w kameralnym, rzadko kiedy zdarza się 
by wokół pieca było pusto —  ludzie tulą się do niego 
plecami, by chłonąć ożywcze ciepło. Czasami jednak — 
choć niezbyt często — bywa zbyt gorący, by dało się go 
dotknąć.

Kanał dymowy pieca wychodzi z jego górnej, tylnej 
części, dzięki czemu jest prawie niewidoczny; odle
głość między piecem, a ścianą, w którą kanał jest wpu
szczony wynosi niekiedy zaledwie pół stopy; niekiedy 
więcej. W mieszczącym się tam odcinku kanału dymo
wego zainstalowany jest ruchomy szyber, wsunięcie lub 
wysunięcie którego powoduje zwiększenie ciągu bądź 
odcięcie pieca od dopływu powietrza z zewnątrz. Rano 
pali się w piecu przez kilka godzin, dopóki cały nagro
madzony w nim zapas drewna nie zamieni się w stos 
rozżarzonych węgli, nie wydzielających już z siebie dy
mu. Następnie zamyka się szyber, odcinając tym sa
mym dopływ świeżego powietrza. A wówczas ciepło, 
zamiast ulatywać kanałem dymowym na zewnątrz, roz
chodzi się równomiernie po całym pokoju. Rozgrzany 
w ten sposób i zamknięty piec trzyma ciepło przez 
większą część dnia; czasami zdarza się, że jest z ze
wnątrz tak gorący, że trudno przy nim wytrzymać.
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Dobry piec potrafi ogrzać cały apartament. W jednej
o Zamoy

skiego, pieca nie ma ani w salonie apartamentu na pię
trze, ani w innych, przyległych do niego pomieszcze
niach —  ogrzewają je tylko kominki i dochodzące 
przez klatkę schodową ciepło dwóch dużych pieców, 
stojących w hallu na parterze. W pokoju bilardowym 
i dwóch sąsiadujących z nimi małych pokoikach brak 
nawet kominków; mimo to czasami panuje w nich wręcz 
niemiły upał.

Okna w większości są podwójne; to znaczy składają 
się nie z jednej, lecz dwóch ram okiennych, umocowa
nych w futrynie w odległości około pół stopy od siebie. 
Okno wewnętrzne zamontowane jest często tak, by la
tem łatwo można je było usunąć. Otwierają się jak 
drzwi dwuskrzydłowe, podobnie jak nasze, najmodniej
sze obecnie modele okien. Kiedy tylko nadejdą chłody, 
zabezpiecza się je dodatkowo na zimę. Każde złącze 
i każdą szczelinę okleja się paskami papieru tak dokła
dnie, że nie ma mowy, by do środka przeniknęła choć 
odrobina powietrza. Dzięki temu w całym pokoju pa
nuje mniej więcej równomierna temperatura —  wy
jąwszy oczywiście bezpośrednie sąsiedztwo pieca lub 
kominka. Anglik, który w środku surowej polskiej zimy 
wejdzie do dużego apartamentu, zdziwi się mocno na 
widok zebranego w nim, wcale licznego towarzystwa, 
które przechadza się swobodnie po pokojach, gra w kar
ty w jednym rogu salonu, zasiada do szachów w innym, 
zabawia się bilardem &c, zupełnie tak, jakby to była 
pełnia lata!

z niewielkich rezydencji wiejskich Hrabieg
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Poczucie gwałtownej zmiany temperatury, jakie ma 
się wchodząc do domu, lub wychodząc z niego zimą 
jest nieopisanie i cudownie szokujące. Na dworze nos 
w okamgnieniu zamarza w sopel lodu. Po pewnym cza
sie wrażenie to, przynajmniej częściowo, ustępuje, ale 
podczas zimowych podróży po Polsce nierzadko zda
rzają się przypadki trwałego odmrożenia nosa; na włas
ne oczy widziałem człowieka, któremu się ta nieprzy
jemność przytrafiła. Praktykowanym tu środkiem za
radczym jest, tak jak w innych zimnych krainach, nacie
ranie nosa śniegiem. Za każdym otwarciem drzwi wej
ściowych zimne powietrze wdziera się do wnętrza jak 
„potężna wichura”.

Pomieszczenia mieszkalne w oficynach polskiego 
pałacu nie wytrzymują porównania z elegancją salonów 
i najlepszych apartamentów. Każde ze skrzydeł bocz
nych można traktować j ako osobny budynek — niezbyt 
wysoki, choć zdarza się, że prócz parteru ma jeszcze 
dwie kondygnacje, licząc razem z poddaszem. Przez 
środek każdej kondygnacji na całej jej długości bieg
nie wspólny korytarz, po obu stronach którego znajdu
ją się drzwi do poszczególnych pokojów. W budynkach 
wzniesionych na starą modłę, front gmachu otaczają 
(kamienne zazwyczaj) krużganki, prowadzące do po
mieszczeń po lewej i prawej stronie każdej kondygna
cji; podobne do tych, jakie zobaczyć można w gma
chach kolegiów uniwersyteckich, akademików i domach 
w Edynburgu.

Same pokoje nie wyróżniają się ani pięknem wykoń
czenia, ani umeblowaniem, ani wygodą. Przeznaczone 
zwykle dla jednej, rzadziej dwóch osób, są najczęściej
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wielkości sporej sypialni — o rozmiarach mniej więcej: 
12—15 na 10—12 stóp. Dwuosobowe bywają większe 
lub w jednej ze ścian posiadają obszerną wnękę. Podłogi 
mają również wyłożone parkietem, choć gorszej roboty 
— jest ich jednak zbyt wiele, by spodziewać się, że będą 
błyszczeć jak posadzki w najlepszych apartamentach. 
Na ogół okurza się je tylko i od czasu do czasu myje, 
wyglądają więc nie lepiej niż zwykłe podłogi z desek. 
W najstarszych domach ściany są po prostu pobielone 
wapnem i pozbawione wszelkich elementów dekoracyj
nych; w nowszych bywają niekiedy pomalowane na ko
lor jasnożółty, a od góry zakończone są nie gzymsem, 
lecz dekoracyjnym pasem, niekiedy o zwykłym orna
mencie roślinnym, niekiedy groteskowo — figuralnym. 
W bardzo nielicznych przypadkach ściany pomalowa
ne bywają na bardziej subtelne kolory, na przykład czer
wonawy, zdecydowanie jednak przeważa zwykła jasna 
żółcień. W jednym czy dwóch pokojach oficyn, wybu
dowanych w ostatnich latach, widziałem ścianę stiuko- 
wą, niepomalowaną wprawdzie, ale z przyzwoitym, nie
wielkim gzymsem. Tego rodzaju apartamenty, podo
bnie jak wykwintniejsze wcześniej opisanych rodzajów, 
mają zazwyczaj przedpokój dla sługi, ponieważ jeśli go
ści w domu przebywa więcej, zajmują je również osoby 
szacowniejsze.

W jednym z rogów pokoju stoi zwykłe łóżko, niekie
dy pomalowane na czarno. Jeżeli pokój zajmuje rezy
dent rodziny wyposażone jest ono w materac, poduszkę 
lub podgłówek, prześcieradło i parę koców; rzadko kie
dy w narzutę —  jeśli już jest —  z zielonego, pikowane
go jedwabiu, z szerokim obrzeżem z białego płótna. Jak 
już powiedziałem przedmioty te pojawiają sie jeśli w po
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koju ktoś mieszka na stałe; w innych wypadkach nie ma 
tam nic prócz nagiej ramy łoża, co najwyżej z gołym 
materacem. Każdy przejezdny lub przybyły w odwie
dziny bez względu na to, czy rusza w zwykła podróż, 
czy wybiera się z wizytą do przyjaciół, zawsze wozi ze 
sobą pościel; a po przybyciu na miejsce, kiedy pokażą 
mu już jego pokój, służący rozpakowuje wielki kufer 
podróżny i rozściela na łóżku jego własną pościel. Swo
ją własną zmianę pościeli — podlejszego oczywiście 
gatunku — sługa rozkłada w przedpokoju, a jeśli tako
wego brak — gdzie indziej, zwykle na gołej podłodze.

W Polsce nie jest niczym nadzwyczajnym, że łóżko 
znajduje się w tym samym pokoju, w którym lokator 
przebywa w ciągu dnia. Pewien szlachcic gościł przez 
pewien czas w domu mniejszym niż zwykle, toteż 
i przygotowana dla niego sypialnia nie była zbyt ob
szerna. Człowiek ten zachorował jednak lekko i do
szedł do wniosku, że właściwsze byłoby dla niego spać 
w większym pokoju. Jego łóżko przeniesiono więc do je 
dynego salonu, w którym rodzina i domownicy zbierali 
się nadal jakby nigdy nic, nie zwracając na gościa żadnej 
uwagi i nie uznając nawet za stosowne go przeprosić.

Dostałem list polecający do gubernatora Warszawy, 
co miało mi ułatwić uzyskanie paszportu. Miał on apar
tament składający się z trzech dużych i eleganckich po
kojów — antyszambru, salonu i sypialni. Bawił akurat 
w tej ostatniej, dokąd zresztą bez żadnych ceregieli 
mnie wprowadzono.

W gruncie rzeczy obeszłoby się bez żadnych przy
kładów, ponieważ obyczaj ten jest powszechny. Damy 
odwiedza się w ich sypialniach i nikomu do głowy nie
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przyjdzie poczytać to za grubiaństwo. Panowie — 
w pojedynkę, lub w większym towarzystwie — zwykli 
odwiedzać damy w ich pokojach, tak samo jak w Anglii 
składa się kurtuazyjną wizytę poranną w salonie lub 
salonie recepcyjnym. Kolejna anegdota powinna, jak 
sądzę jeszcze bardziej, zadziwić angielskie damy. Kiedy 
przyjechałem do Polski hrabina Zamoyska była akurat 
niedysponowana i nie opuszczała łóżka; czuła się już 
jednak na tyle dobrze, by siadać i przyjmować gości. Po
leciła więc, by całe goszczące u niej w domu towarzy
stwo — w liczbie co najmniej dwudziestu osób —  po
jawiło się u niej po obiedzie, na kawę. Zebraliśmy się 
tam jeszcze raz, wieczorem, na herbatę i karty, a później 
czyniliśmy tak przez kolejne dwa tygodnie, dopóki Jej 
Ekscelencja nie wyzdrowiała na tyle, by dołączyć do to
warzystwa w salonie.

Godne uwagi, że łóżka —  nawet największe i najlep
sze — często, a w gruncie rzeczy na ogół, nie mają bal
dachimów — no i, siłą rzeczy, podtrzymujących je ko
lumienek — a ich stelaże, zwłaszcza wezgłowia, są dzi
wacznie rzeźbione. Wielkie łoże we wspomnianej przed 
chwilą sypialni również nie miało baldachimu i zasłon; 
podobnie jak drugie, równie okazałe, w innej rezydencji 
tej damy. W ogóle łóżka z baldachimami spotyka się 
rzadko, chyba, że czasami kobiece.

W sposób wielce nieobyczajny oddaje się w Polsce 
cześć Cloacinie. Nigdzie nie znajdziesz szacowne
go sanktuarium poświęconego tej skromnej bogini. 
W każdej sypialni, lub przyległej do niej wnęce znajduje 
się ów obiekt bałwochwalczego kultu zwany um chaise 
perek. Mam jednak przyjemność poinformować s^acow-
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nych czytelników angielskich, że niegodne formy okazy
wania czci temu bóstwu zaczynają popadać w osławę 
w środowisku rozumniejszych warstw mieszkańców tej 
części świata, a w ostatnich czasach ów nad wyraz istot
ny problem stał się przedmiotem nader poważnych 
rozważań. Pewien dżentelmen sprowadził niedawno 
z Anglii pierwszorzędnego wytwórcę najelegantszych 
—  o ile nie wręcz najbardziej wspaniałych —  świątyń 
tej bogini, zwanych кат" ££ojjr|v, czyli patentowanymi 
waterklozetami i —  choć wydać się to może dziwne, jedną 
taka udało się w stanie nietkniętym przetransporto
wać (bez wątpienia za sprawą cudownych umiejętności 
Münchausena1) z tego kraju do Polski. Osobliwość tak 
niezwykła i zadziwiająca nie mogła nie przyciągnąć 
uwagi wszystkich. Pewnego dnia cała kompania panów 
i pań ściągnęła, by podziwiać tę niezwykłą konstrukcję. 
Z zewnątrz została ona dokładnie obejrzana pod kie
runkiem mecenasa tego widowiska. Następnie zade
monstrowano zachwyconemu tłumowi cuda wyposaże
nia jej wnętrza; jej wygodę, jako miejsca wzniosłych 
rozważań, pomysłowe urządzenia, zapobiegające sku
tkom szkodliwych wyziewów, jakie łacno gromadzą się 
w każdej, często odwiedzanej świątyni, &c, &c. Et tout 
le mon de accordait que c ’etait extrement joli2.

1 Autor odnosi się do powieści Rudolfa Ericha Raspe ('173 7— 
—1794), wydanej po razpierwszyw 17S 5 roku, tytułowy Münchau- 
sen, to Hieronymus Carl Friedrich von Münchhausen ( IJZO— 
-1 797 ), oficer armii rosyjskiej znany z niewiarygodnych opowieści. 

W oryg. „i wszyscy przyznali, że to nadzwyczaj piękne
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Póki co jednak — po niezakończonych jednoznacz
ną konkluzją konsultacjach w tej kwestii — nie roz
strzygnięto, czy — dajmy na to — w każdym mieście 
stanie jedna taka świątynia, przeznaczona dla ogółu 
wiernych, czy wszyscy zaopatrzą się we własne kaplice 
powyższego projektu, gwoli prywatnych praktyk na
bożnych, Przeważa wszakże opinia, że przydałoby się 
i jedno, i drugie.

Reszta umeblowania jest skąpa. Znajduje się tam 
zwykły, mały stolik, sosnowy bodajże albo z drewna 
brzozowego, składający się z prostego blatu rozmiarów 
mniej więcej trzy na dwie stopy, wsparty na stosownej 
ramie oraz czterech nogach. Najstaranniej wykonane 
z tych stołów —  jeśli nowe —  pomalowane są na czar
no; w takim przypadku, na każdy pokój przypada je
szcze para krzeseł tego samego koloru (również, o ile 
nowych), z siedzeniami wypchanymi wełną i pokrytymi 
grubym płótnem, także zabarwionym na czarno. Czasa
mi krzesła zrobione są z gołych desek — siedzenie jest 
wówczas idealnie płaskie, nieco szersze z przodu niż 
z tyłu i wspiera się na trzech, rozchodzących się nieco 
na zewnątrz nogach, tak jak wiejskie zydle. Oparcie 
również wykonane jest z desek, nieco wgłębione po bo
kach; w górnej części ma wycięty otwór, który służy jako 
uchwyt. Najwygodniejszymi jednak siedziskami w po
kojach oficyn pałacowych są stare fotele, o dobrze 
wypchanych siedzeniach obitych zielonym, żółtym lub 
czerwonym pluszem; fotele takie znaleźć można, jak 
sądzę, w większości krajów.

Jeśli zdarzy się komoda — jest także sosnowa, cza
sami pomalowana na czarno. W kilku pokojach są urny-
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walki; a od wielkiego przypadku i lustro; choć w Polsce 
każdy uważa za najlepsze zaopatrzyć się w lusterko po
dróżne (tak samo, jak w łyżkę i widelec), którego używa 
również we własnym pokoju.

Piece pokojowe w oficynach są brzydsze; wyglądają 
na ogół podobnie jak te, które opisywałem poprzednio; 
co najwyżej kształt mają nieco bardziej cylindrycz
ny. Z wierzchu okłada się je wytwarzanymi specjalnie 
w tym celu, cienkimi czerwonymi cegiełkami, o wymia
rach dziewięć na dziewięć cali, a grubości nie przekra
czającej, jak sądzę, jednej trzeciej cala. Układa się je, za
chowując półcalowe odstępy między płytkami; w spo
sób identyczny, jak przy budowie ceglanego muru 
o wątku główkowym; to znaczy, miejsce styku każdych 
dwóch płytek rzędu niższego wypada dokładnie w po
łowie długości płytki z rzędu wyżej. W ten sposób cała 
płaszczyzna sprawia wrażenie podzielonej na kwadra
towe przedziały i przedstawia sobą bardzo przyjemny 
widok. Podstawa pieca również tworzy coś w rodzaju 
cokołu, a jego szczyt zwieńczony jest gzymsem. Nie
które z tych cegiełek bywają barwione na czarno, dzięki 
czemu całość wygląda, w moim przekonaniu, jeszcze le
piej. Zdarza się też, że piece w oficynach wykładane są 
porcelanowymi kaflami podlejszego gatunku o żółta
wej barwie. Piece najbardziej pospolite —  spotykane 
w karczmach i zwykłych dworkach —  licuje się kaflami 
zielonymi, z najpospolitszego gatunku polewanej cera
miki glinianej. Trzon wszystkich rodzajów pieców jest 
nieregularnie przesklepioną konstrukcją ceglaną, zbu
dowaną, jak rozumiem, podobnie do naszych pieców 
kuchennych, z tym tylko, że wewnętrzna, wypukła część
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jest w tych ostatnich niska, w tamtych zaś wysoka i bar
dziej stożkowata.

W przypadku apartamentu z antyszambrem, piec 
znajduje się w tym ostatnim. W pokoju jest tylko ot
warty kominek — ulokowany najczęściej, choć nie za
wsze w jednym z jego rogów —  o wyglądzie tak osobli
wym, że zasługuje n,i opis. Podstawa palenisk, wysoko
ści około pół stopy, ma krawędź łukowato wygiętą 
w stronę pokoju; środek jej krzywizny dzieli od naroż
nika odległość około dwóch i pół do trzech stóp. Nad 
nią, na wysokości czterech —  pięciu stóp zamontowa
ny jest okap — konstrukcja przypominająca baldachim, 
czasami o stożkowatym kształcie —  który osłania wy
lot przewodu dymowego. Jego wygięta łukowato kra
wędź jest nieco mniejsza od krawędzi paleniska i czę
ściowo podtrzymywana przez dwa wsporniki (szeroko
ści około sześciu — siedmiu cali), wychodzące ze ścian 
bocznych, a wspierające się o palenisko, przez co otwór 
z przodu wygląda raczej jak drzwiczki, a nie obramowa
nie kominka. Kłody drewna opałowego ustawia się 
w nim pionowo, wsparte o załamaną pod kątem pro
stym ścianę tylną*.

W pokojach, w których nie ma kominków zdarzają 
się piece z żeliwnymi drzwiczkami, o wymiarach mniej 
więcej czternaście na dziesięć cali; ich dolna krawędź

* Otwarte paleniska w gospodach, o których powinienem zresztą 
wspomnieć w innym miejscu, noszą wyraźne podobieństwo do 
opisanych powyżej. Usytuowane są w rogu izby, maja okap, ale bez 
bocznych wsporników, a palenisko wyniesione jest nie na pół, lecz 
trzy stopy nad poziom podłogi. Bulgocą na nim garnki, smaży się 
mięso &c.
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odległa jest od podłogi o jakąś stopę. Można je do woli 
przymykać i odmykać, co pozwala za ich pomocą royy 
dmuchiwać ogień. Przez otwór ten wkłada się też do pie
ca drewno —  dzięki czemu można cieszyć się widokiem 
ognia, choć przypomina to raczej zaglądanie do paleni
ska kuchennego. Jeśli jednak takiej możliwości brak, to 
nietrudno się domyślić, że lokator nie powinien raczej 
oczekiwać, że przyjemność sprawi mu kontemplacja 
otoczenia w jakim się znalazł.

Bardzo nieprzyjemnych, niekiedy nawet groźnych 
konsekwencji może oczekiwać ktoś, kto kładąc się do

m nie ma otwartego ko
minka, przez niedopatrzenie zostawi na noc zamknięty 
przewód dymowy pieca. Zdarzył mi się raz taki przypa
dek; rano obudziłem się skrajnie ociężały i apatyczny, 
czego nie bardzo umiałem sobie wytłumaczyć; prawdę 
powiedziawszy umysł miałem zbyt otępiały i wyjało
wiony, by się nad tym zastanawiać. Zaraz jednak do po
koju wszedł służący, który zazwyczaj się mną zajmował 
i w mig odgadł przyczynę mojego stanu. Spojrzał od ra
zu na szyber i z pewnym niepokojem w głosie wykrzyk
nął; „Panie, dlaczego zostawił pan na noc zamknięty 
piec! " Nic dziwnego, że nie czuje się pan dobrze; nigdy 
więcej nie wolno panu tego robić”. Otworzył na chwilę 
drzwi i skondensowany tlen z atmosfery o temperatu
rze piętnastu, dwudziestu stopni poniżej punktu za
marzania wody szybko przywrócił rzeźwość powietrzu 
w pokoju, a mnie postawił na nogi.

Każdej osobie przebywającej w domu magnata przy
dzielony zostaje sługa — nie do wyłącznego rozpo
rządzenia wszakże, jeden pokojowiec może posługiwać

snu w pomieszczeniu, w który
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dwóm lub trzem osobom. Ściele on łóżko, sprząta po
kój, rozpala ogień i robi wszystko, co potrzeba. Jeżeli 
osoba, do której go wyznaczono udaje się w podróż lub 
z wizytą —  towarzyszy jej i, tak jak w domu, gotów jest 
do wykonania wszelkich zleconych mu przez pana po
sług w nowym miejscu pobytu. W każdym gospodar
stwie domowym, obojętne jak wielkim, kobiety służeb
ne zatrudnione są wyłącznie przy damach. Zarząd spra
wami domowymi sprawuje marszałek3; nie ma tu admi
nistratorów.

Wychodząc z pokoju trzeba starannie zamknąć 
drzwi i włożyć klucz do kieszeni. Cała niższa służ
ba i przeważna część starszych lokajów to złodzieje. 
Rzecz to powszechnie znana; mimo to wspominam 
o niej jako tutejszym obyczaju. Sami panowie szlachta 
ostrzegali, bym miał się na baczności; inaczej będą pod
kradać mi ubrania i inne rzeczy; dodając przy tym roz
tropnie, że nie mogę zachowywać się tu jak w Anglii. 
Czasami, kiedy udzielano mi tych ostrzeżeń, a obok 
przechodził jakiś służący, mój mentor znacząco kiwał 
głową i dodawał: „Temu człowiekowi może pan bez
piecznie zaufać" — albo też czynił uwagę zgoła prze
ciwnej treści. Zaledwie kilkorgu ze służby, cieszącym 
się opinią uczciwych, ktokolwiek bez wyraźnie widocz
nego wahania pozwalał przebywać samym w jego pokoju. 
Zdarza się — przy dłuższym pobycie jest to nieunik
nione — że służącemu trzeba dać klucz, jednak wów
czas prosi on o to z wyrazem twarzy jednoznacznie

Autor używa tu określenia „house — steward".
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dowodzącym, że jest w pełni świadom podejrzeń 
ciążących na nim i jego kolegach. Przy tego rodzaju 
okazjach, przekonywałem się, że giną mi pewne przed
mioty, w rodzaju chusteczek do nosa, &c, a poszlaki ob
ciążające osobę sprawcy były wystarczające do skazania 
jej za kradzież. Tak powszechny niedostatek pospolitej 
uczciwości — powszechna cecha charakteru polskich 
klas niższych — jakże wymownie świadczy to na nieko
rzyść obecnego stanu społeczeństwa w tym kraju!

Opisałem więc z niejaką dokładnością ogólny wy
gląd zewnętrzny i wewnętrzny polskich — jak zwykło 
się tu mówić — pałaców. W opisie tym skupiłem się 
jednak przede wszystkim (przynajmniej jeśli idzie 
o powierzchowność głównych i świetniejszych rezy
dencji) na budowlach wznoszonych w tradycyjnym, 
starym stylu. (O oficynach i ich urządzeniu nie mam 
nic więcej ważnego do dodania). W Polsce jednak zna
leźć można obecnie wiele przykładów rezydencji zbu
dowanych w bardziej nowoczesnym i bardziej orna
mentalnym stylu architektonicznym. Niektóre z nich 
leżą opodal Warszawy; ponieważ jednak przebywałem 
w tym mieście (poza krótkim w nim postojem w czasie 
podróży) tylko zimą i to zaledwie kilka dni, z których 
większość zajęły mi obowiązki towarzyskie, nie miałem 
na dobrą sprawę żadnych możliwości przyjrzenia się 
okolicznym pałacom wystarczająco dokładnie, by dać 
interesujący dla czytelnika ich opis. Muszę przeto za
dowolić się bardziej szczegółowymi spostrzeżeniami 
jedynie w odniesieniu do lepiej mi znanego pałacu 
Księcia Czartoryskiego.
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Budowla ta znajduje się na wschodnich obrzeżach 
niewielkiego miasteczka Puławy w Galicji, o jakie czter
dzieści mil angielskich na północny zachód od Lubli
na, a mniej więcej sto mil na południowy wschód od 
Warszawy. Pałac wzniesiony został na wzgórzu4, a ra
czej wyniosłym brzegu niewielkiego strumienia, który 
uchodzi do Wisły w niewielkiej odległości od tego 
miejsca. Zwrócona ku rzece fasada południowa wyrasta 
pionowo z krawędzi niewielkiego stromego i urwistego 
wzniesienia, wysokości około dziesięciu jardów, poro
śniętego bujnymi chaszczami. Południowa elewacja pa
łacu nie jest szczególnie imponująca, ani z racji rozmia
rów, ani ornamentyki; środkowe okna wpisane są w plan 
koła — tworzą je wycinki okręgów o bardzo dużej śred
nicy; okna po prawej i lewej stronie są mniejsze i nie wy
stają z lica muru otynkowanego na kolor bladożółty. Jej 
wygląd ogólny cechuje prosta elegancja.

Widok od tej strony rozciąga się częścią na lasy, czę
ścią zaś na utrzymaną w złotawej tonacji dolinę Wisły5. 
Wisła jest rzeką bardzo piękną. Jej szerokość (jak już 
wspomniałem wcześniej) nie przekracza na ogół ćwier
ci mili, jednak w niektórych miejscach bywa znacznie 
większa, sięgając nawet mili. Niestety jej bieg rzadko 
wiedzie przez obszary wyżynne i piękno, jakiego mo

4 Pałac w Puławach powstał na miejscu dawnego pałacu Sieniaw- 
skich wzniesionego przez Tylmana van Gameren (Gamerskiego), 
a ostatnią przebudowę pałacu na zlecenie ks. Czartoryskich reali
zował Christian Piotr Aigner, a za architekturę ogrodową odpo
wiedzialny był James Savage.
5 Być może autor miał tu na myśli piaszczyste brzegi rzeki.
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głyby przydać krajobrazowi ginie bez śladu na równi
nach i mokradłach. W kilku jednak miejscach (jednym 
z nich są Puławy) widziałem jej koryto otoczone łagod
nymi, zalesionymi pagórkami; wijący się między nimi 
nurt rzeki wygląda rzeczywiście pięknie. Najpiękniej
sze, nieporównanie malownicze krajobrazy polskie — 
to zalesione, pagórkowate brzegi Wisły.

Północna elewacja pałacu jest bardziej zróżnicowa
na; do głównego korpus budowli przylegają dwa, wysu
nięte o kilka jardów przed jego fasadę skrzydła, a po
wstały w ten sposób uskok zapełniają całkowicie dwa 
biegi schodów, prowadzące od drzwi wejściowych do 
sali jadalnej, znajdujące się w środku ściany szczytowej 
korpusu głównego, które na szczycie tworzą obszerny 
podest. Zewnętrzne krawędzie schodów zabezpiecza 
masywna, kamienna balustrada.

Wydłużone oficyny, które tworzą boki dziedzińca 
z tej strony pałacu, odsunięte są o kilka jardów od na
rożników głównego korpusu budowli i cofnięte w sto
sunku do niego. Prawe skrzydło, czyli oficynę wschod
nią łączy z sąsiadującym narożem pałacu łukowata gale
ria, której dach wspiera się — od strony wewnętrz
nej —  na eleganckiej kolumnadzie; zewnętrzną two
rzy ściana, przepruta w połowie dekoracyjnym łukiem, 
przez który wiedzie wejście do parku.

Z drugiej strony, odstęp między gmachem głównym 
a oficyną pozostawiono otwarty — przechodzi nim 
droga prowadząca do bramy. Od strony północnej ob
szerny dziedziniec zamyka zwyczajowy parkan. Środek 
dziedzińca zajmuje wielka sadzawka pełna ryb.
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Z okien frontowej fasady pałacu rozciąga się widok 
(bezsprzecznie najpiękniejszy, jaki widziałem) na roz
ległą połać lasu, którego bujny, zielony kobierzec po
krywa przestrzeń wielu mil kwadratowych. Las zaczy
na się w odległości połowy mili od podnóża gmachu; 
w tym miejscu grunt zaczyna łagodnie opadać, a środ
kiem tej płaszczyzny biegnie aleja o szerokości dokła
dnie takiej samej, jak szerokość dziedzińca, po obu 
stronach wysadzana drzewami —  w odstępach dość 
nieregularnych wystarczająco jednak gęsto, by zacho
wać wrażenie ciągłości linii. Dochodzi ona do samego 
pałacu. Kiedy przybyłem do Puław po raz pierwszy, 
szybko zaciekawiło mnie, w którym miejscu owa aleja 
się kończy. Wyruszyłem więc w drogę z niezachwianym, 
jak mi się wydawało, postanowieniem przekonania się 
o tym na własne oczy. Szedłem tak —  w zupełnie przy
zwoitym tempie — około godziny, pokonując przez 
ten czas, jak sądzę, niewiele mniej niż cztery mile; nie
stety jednak! jej koniec był równie niewidoczny jak 
przedtem. Po powrocie dowiedziałam się, że równie do
brze mógłbym przejść dystans dwukrotnie większy, 
a i tak nie dotarłbym do celu — aleja ma podobno pra
wie dziesięć mil długości.

Ogród i park rozplanowane zostały z wielkim sma
kiem. Ich projektant i główny ogrodnik to Anglik — 
który okazał się Irlandczykiem. Ogólne wrażenie potęgu
je naturalna nierówność powierzchni i przepływający 
poniżej spory strumień.

Na wschodnim krańcu zarośli usytuowana jest mała, 
lecz gustowna rezydencja księżnej wirtemberskiej. Ok
na eleganckiego salonu w południowej części budynku
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wychodzą na miłą łąkę, która opadła łagodnie w kie
runku odległej o dziesięć, piętnaście jardów rzeki. Ten 
uroczy pałac wzniesiony został niedawno w całkiem 
współczesnym stylu. Chciałbym prosić o wybaczenie, 
że nie opisze go dokładniej, mam go w pamięci niewy
starczająco żywo, by oddać mu sprawiedliwość. Wrócę 
więc do opisu rezydencji jej znakomitego ojca, którego 
podziwiam tym bardziej im więcej o nim myślę.

Mimo że południowa i północna fasada pałacu nie 
przedstawiają się imponująco, jest on dość szeroki 
i przestronny. Przy dwóch stołach w wielkiej sali jadal
nej może spokojnie biesiadować sto pięćdziesiąt, a mo
że i dwieście osób. Na lewo znajdują się wielkie drzwi 
wejściowe, przez które wchodzi się do pierwszego 
z apartamentów, składającego się z trzech wspaniałych 
salonów. Nie potrafię określić dokładnie ich wymiarów, 
sądzę jednak, że czytelnik nabierze pewnego o nich wy
obrażenia, jeśli wspomnę iż we wschodniej ścianie pier
wszego salonu jest pięć wielkich i wysokich (choć jed- 
noskrzydłowych) okien, rozmieszczonych w znacz
nych odstępach od siebie, z których rozciąga się widok 
na rozległy trawnik. Pomieszczenie to wykończone je
st i umeblowane z właściwą nowoczesnemu smakowi 
prostotą i elegancją. Ściany pokryte są błękitnym stiu- 
kiem; pod krótszą jego ścianą stoi stół bilardowy; na 
dłuższej znajduje się kominek, a na prawo od niego 
(stojąc twarzą do ognia), stojący w niszy piec.

W przeciwległym do drzwi wejściowych, dalszym od 
nich rogu są drzwi prowadzące do drugiego salonu, ob
wieszonego bogatymi kilimami i umeblowanego, w od
powiednim do nich, wystawnym na starożytną modlę
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stylu. Okna tej komnaty (na ścianie przeciwległej do 
wejścia) wychodzą na południe. Przez wielkie dwu
skrzydłowe drzwi, w zachodniej ścianie drugiego salo
nu, wchodzi się do trzeciego —  najwspanialszego i naj
świetniejszego. Długością dorównuje pierwszemu i nie 
jest znacząco dłuższy od opisanego na początki; z całą 
jednak pewnością znacznie obszerniejszy. Pośrodku 
ściany, na lewo od wejścia, mieści się głęboka, póło
krągła wnęka (z zewnątrz widoczna jako wypukłość na 
fasadzie południowej), mająca swój dokładny odpo
wiednik na ścianie przeciwległej, co nadaje środkowej 
części pomieszczenia kształt owalny, bowiem krzywi
zna wnęk rozchodzi się na zewnątrz, łącząc płynnie 
z narożami sąsiadujących z nimi ścian. Wspaniały ten 
salon wyłożony jest boazerią, dekoracyjny charakter 
której nadają głównie zachwycające i bogate złocenia; 
być może nawet odrobinę zbyt jaskrawe z punktu wi
dzenia powszechnych dziś kryteriów prostego i niewy
muszonego wykwintu. Pomieszczenie to służy niemal 
wyłącznie za salę balową; rzadko kiedy zdarza się bo
wiem, że liczniej zgromadzone towarzystwo obywa się 
bez tańca; w takich przypadkach drzwi wejściowe do 
niego stoją oczywiście otworem. Podłoga w głębi sali — 
zgodnie z jej przeznaczeniem — ułożona jest nieco wy
żej, tworząc podest dla muzyków; co nie oznacza jed
nak, by nie mieli tam wstępu inni.

Prywatne apartamenty księcia znajdują się bezpo
średni pod nią oraz innymi pomieszczeniami skrzydła 
południowego. Ow elegancki pałac mieści w sobie 
szcze inne apartamenty — część z nich widziałem, czę 
ści nie —  ich opis nie wydaje mi się jednak konieczny.

e-
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Z tej samej przyczyny muszę prosić o wybaczenie, 
za brak innych szczegółowych omówień tego rodzaju. 
Podobny jest układ pomieszczeń w rezydencji Hrabie
go Zamoyskiego6: najpierw sala jadalna, następnie sa
lon ze stołem bilardowym, po czym salon drugi i trzeci, 
usytuowane względem siebie niemal identycznie — 
urządzone wprawdzie znacznie mniej wystawnie od 
opisanych, ale nienagannie wykwintne.

Hrabia planuje przebudowę nie tylko swego pałacu, 
ale i całego Zamościa —  miasteczka liczącego sobie 
około 2000 mieszkańców, głównie Żydów. Natknąłem 
się tam na jednego, który spędził w Anglii siedem lat 
i dobrze władał angielskim. Miasto zbudowane zostało 
przez wielkiego Jana Zamoyskiego w ostatnich latach 
XVI wieku7. Jest znośnie ufortyfikowane; dawniej jego 
załogę stanowili poddani jego Ekscelencji, obecnie: 
żołnierze cesarscy. Usunięcie garnizonu [austriackiego 
— M. U.] i zastąpienie go własnym jest jednym z wa
runków [rozpoczęcia — M. U.] [prze] budowy.

Projekt jest bardzo ambitny; planuje się budowę 
kompleksu architektonicznego, wspaniałością i elegan
cją daleko przewyższającego wszystko, co do tej pory 
powstało w Polsce — a kompleksowością założenia nie- 
mającego sobie chyba równych w Europie. Ma się tam 
mieścić teatr, kort tenisowy, wielka biblioteka z wszyst

6 Pierwotny pałac w Zamościu powstał wraz z miastem, wielo
krotnie przebudowywany. Wspominana przez Autora przebudowa 
nie została zrealizowana, obecnie mieści się w nim sąd.
7 Miasto założone w I 5 8 0 roku, wg proj ektu włoskiego architek
ta Bernardo Mornado.
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kimi możliwymi udogodnieniami, służącymi pracy 
umysłowej, eleganckiej rozrywce i ćwiczeniom męskim.

Wydaje się jednak, że plany te są zbyt ambitne, by 
doczekać się realizacji. Jego Ekscelencja mówi o wyda
tku stu, może dwustu tysięcy funtów, co jak uważa, 
starczy aż nadto, ale architekt hrabiego (Włoch) ozna
jmił mi, że doprowadzenie wszystkiego do końca bę
dzie kosztować milion funtów szterlingów. Jego Eksce
lencja może mieć połowę tych pieniędzy, lecz jego naj
starszy syn byłby daleko zamożniejszy niż reszta dzieci 
hrabiego razem wzięta, a ich liczba najprawdopodob
niej jeszcze się powiększy. Czy [hrabia — M. U.] wy
starczająco bierze pod uwagę moralny aspekt przekaza
nia wszystkiego jednemu, a z reszty zrobienia nędza
rzy? Uległbym pewnie pokusie zezłoszczenia go, gdy
bym sądził, że może go to rozczarować do całego po
mysłu.

Na dobitkę okolice [Zamościa — M. U.] są jeszcze 
bardziej płaskie niż na ogół. Wielkie, paskudne i nie
zdrowe moczary podchodzą niemal pod same mury 
miasta. W sąsiedztwie nie ma ani jednego drzewa — 
wyjąwszy kilka szpalerów ocieniających parkowe aleje. 
Nic poza w pełni usprawiedliwioną czcią, jaką [hrabia 
—  M. U.] żywi do swego wielkiego przodka8 nie mo
głoby skłonić go rozpoczęcia budowy w miejscu tak zu

8 Hr. Stanisław Kostka i kanclerz Jan Zamoyski mięli wspólnego 
przodka Tomasza z Łaźnina, który był w 4- pokoleniu przodkiem 
Jana, a w 9. Stanisława Kostki, zapewne Autor nie wiedział, że 
obecna linia hr. Zamoyskich nie jest bezpośrednimi potomkami 
kanclerza Jana Zamoyskiego, założyciela Ordynacji zamojskiej.
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pełnie pozbawionym naturalnego piękna, że wydaje się 
jakby leżało na najdalszych krańcach świata. Wypada 
jednak zauważyć, ze szacunek dla przodków powinien 
mieć swoje granice. Winniśmy szanować tylko te ich 
upodobania i poglądy, które przynoszą korzyść nam sa
mym lub całemu rodzajowi ludzkiemu. Pozwolić, by 
pamięć o zmarłych paraliżowała władze naszych umy
słów—  to bez wątpienia jałowa czułostkowość i próżne 
memento.

Jestem przekonany, ze wiele innych zakątków jego 
rozległych włości znacznie lepiej nadaje się, by prze
kształcić je w rodzaj Kensington Garden9. Otwartych 
krajobrazów nie powinno się chyba brać pod uwagę. 
W Polsce cała sztuka nadania tego rodzaju miejscom 
choć trochę interesującego wyglądu, polega na przesło
nięciu widoku; bowiem na dobrą sprawę w samym kra
jobrazie nie ma nic godnego uwagi. Aby czerpać radość 
z bezpośredniego kontaktu z naturą, widz musi zanu
rzyć się w cienistym gąszczu leśnym i pozwolić by 
po otoczeniu błądziła sama tylko wyobraźnia, skłon
na przydawać mu urojonego piękna i romantycznych 
ozdobników.

W tych samych dobrach Hrabia ma jeszcze dwie rezy
dencje znacznie korzystniej położone i lepiej wyposażo
ne, a także trzecią, w innym majątku, we wsi Podzamcze 
— spełniające wymogi całkiem sporej rodziny10.

9 Kensington Garden to obszar 111 ha terenów parkowych na 
około pałacu Kensington. Obecnie w granicach Londynu.

Autor ma na myśli pałace Podzamcze we wsi Maciejowice, Ko
złówka i Zwierzyniec, który od 1820 r. stał się główną siedzibą
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Niewykluczone, że zarówno w tym, jak i poprze
dnich rozdziałach rozpisywałem się zbyt szczegółowo, 
co nie wszystkim czytelnikom przypadło pewnie do gu
stu; skoro jednak opisy te w bardzo wielu przypadkach 
splatają się nierozerwalnie z omówieniem pewnych zja
wisk ogólnych; a postaci, których cechy i warunki byto
wania pokrótce tu nakreśliłem to osoby wybitne i godne 
szczerego szacunku, a nadto nader interesujące dla wie
lu osobistości z wyższych sfer Anglii, sądzę, że prze
praszać czytelnika angielskiego z tej przyczyny byłoby 
rzeczą zbędną i niedorzeczną.

Stanisława Kostki hr. Zamoyskiego, a także ośrodkiem dóbr ordy
nackich w związku z zamianą Zamościa za inne dobra ziemskie.
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Rozdział XII

K uchnia i obyczaje domowe

Wiele z podstawowych składników kuchni polskiej 
omówiłem — chociaż pobieżnie — już wcześniej; te
raz chciałbym zająć się cechami i osobliwościami, które 
są charakterystyczną cechą kulinarnych obyczajów Po
laków. Zacznę od obiadu, jako posiłku najobfitszego.

Zwyczajową porą obiadową, wciąż jeszcze powsze
chną wśród chłopów i niemal wszystkich ludzi poza 
szlachtą jest południe; w hotelach w Warszawie i innych 
znaczniejszych miastach [obiad podaje się — M. U] 
najpóź
który zazwyczaj obiaduje samotnie, obiad przygotowu
je się na dwunastą. Obecnie jednak w domach ziemiań
skich/ obiad przesunięty jest na drugą, a niektóre ro
dziny warszawskie —  na wzór angielski i francuski — 
z wyraźnym zresztą zamiarem naśladowania, obok in
nych, również i tego obyczaju owych krajów, obiadują 
na ogół o trzeciej, a w odosobnionych wypadkach nawet 
o czwartej, choć trzecia jest godziną zdecydowanie bar
dziej powszechną. Bawiąc przez jakiś czas w niewielkiej 
rezydencji, gdzie do stołu zasiadało regularnie zaledwie 
kilku domowników i nieliczni goście, hrabia Zamoyski 
próbował — naśladując Anglię —  zaprowadzić zwyczaj 
jadania obiadu o piątej; ale uznawszy, że to nowinka

niej o pierwszej. Dla Księcia Czartoryskiego,

W  oryg. „szlacheckich" — ściślej „domach szlachty” —  M. U.
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zbyt bezceremonialnie naruszającą ustalone z dawien 
dawna nawyki, w'rócił do godziny trzeciej. We wszyst
kich większych gospodarstwach domowych2, zwłaszcza 
na wsi, obiad podaje się najczęściej koło drugiej; nigdy 
później niż o trzeciej.

Na obiad przywołuje towarzystwo dźwięk dzwonka 
lub bicie w bęben. Rozlegają się one na jakiś kwadrans 
przed czasem, jako sygnał, że czas się przygotować, 
a tuż przed jego podaniem —  rozbrzmiewają ponow
nie. Domownicy i goście schodzą wówczas na kilka mi
nut do salonu; dopóki lokaj nie oznajmi, że nakryto do 
stołu. W trakcie tej krótkiej przerwy w salonie pojawia 
się dwóch służących; jeden z kilkoma niewielkimi karaf
kami rozmaitych liqueurs3, drugi zaś z tacą pełną małych 
szklaneczek i talerzem z maleńkimi kawałeczkami skó
rki od chleba. Obchodzą oni po kolei całe rozproszone 
bezładnie towarzystwo i każdy, jeśli ma na to ochotę, 
przełyka kroplę trunku i odrobione chleba, dla zao
strzenia apetytu przed obiadem. Liqueurs są — jak już 
wcześniej wspomniałem — wyborne.

Następnie towarzystwo przechodzi do sali jadalnej 
i zasiada za długim stołem. Osobistości najznaczniej
sze zajmują zazwyczaj miejsca w pobliżu jego środka, 
choć często mieszają się również z ludźmi pośledniej
szej rangi. Wydaje się, że hierarchia miejsc za stołem 
nie jest pochodną wymogów etykietalnych; wynika ra
czej z nieokreślonej potrzeby bycia w samym środku to

2 W  oryg. „domestic establishment" —  chodzi o to, że „domo
wników” jest wielu —  M. U.
J Autor ma tu zapewne na myśli nalewki.
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Kuchnia i obyczaje domowe 139

warzystwa. Istotnie, trudno sobie życzyć, by różnice 
kondycji okazywano jeszcze mniej wyraźnie; pod tym 
względem maniery szlachty polskiej są ze wszech miar 
godne zalecenia. Jeżeli towarzystwo jest bardzo liczne, 
dwa stoły ustawia się pod obiema ścianami bocznymi 
jadalni, a trzeci na wprost wejścia; przestrzeń między 
nimi pozostaje pusta. Całość tworzy coś w rodzaju wy
dłużonego prostokąta o jednym krótszym boku otwar
tym. Zdarzyło mi się uczestniczyć w obiedzie wydanym 
dla trzystu osób; w tym jednak wypadku, sala jadalna 
pomieściła ich tylko połowę, dla pozostałych rozsta
wiono stoły w dwóch przyległych do niej salonach.

Stół sprawia wrażenie, jakby zastawionego wszystkimi 
wiktuałami na raz; nigdy nie podaje się drugiego, ani 
trzeciego dania, tak jak w Anglii. Jeżeli jakieś potrawy 
donoszone są później, dostawia się je po prostu do po
zostałych, bez żadnych formalności.

Pamięć zawodzi mnie, gdy próbuję dokładnie opisać 
sposób, w jaki zastawia się stół — granicząca z nadmia
rem mnogość wystarczająco rzuca się w oczy. Trudno 
oczekiwać, by cała tak bogata zastawa stołowa była 
srebrna, czy choćby tylko porcelanowa. Zaledwie kilka 
najważniejszych półmisków, na samym środku stołu 
jest ze srebra, reszta — podobnie jak talerze — ze zwy
kłego, polewanego na biało fajansu4. Przy każdym tale
rzu kładzie się srebrny widelec. Warto j ednak zauważyć,

4 W oryg. „earthenware" —  czyli również „polewanej na biało 
glinki ceramicznej” —  M. U.
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że na mniejszych i bardziej dobranych przyjęciach, 
srebro i porcelana są bardziej powszechne.

Obiad —  tak samo, jak kolacja —  zaczyna się za
wsze od zupy. Kiedy wszyscy są nią zajęci, mięsa, które 
podane będą w następnej kolejności (niemal zawsze go
towana wołowina) przenosi się do pokoju kredensowe
go, gdzie kroi je ochmistrz lub jego pomocnicy. W wiel
kich salach jadalnych, kredens zajmuje obszerną wnękę 
w ścianie przeciwległej do wejścia. Po uprzątnięciu tale
rzy do zupy, podaje się podzielone juz —  na niezbyt 
co prawda subtelne porcje mięso. Jest ono suche jak 
wiór, wszystkie jego soczystsze i bardziej aromatyczne 
cząstki rozgotowały się w zupie. Jada się je zazwyczaj 
bez żadnych dodatków poza chlebem; czasami z niedo- 
gotowana kapustą. Kolejnym daniem bywa często pie
czeń wolowa, w podobny sposób pokrojona i podawana 
często z sosem cebulowym i szalotkami5. Ją także jada 
się z chlebem. Następnym daniem może być kwaszona 
kapusta, albo kartofle (nie są tu jednak popularne) 
— pokrojone w plasterki i przysmażane. Pojawia się 
marchewka — tarta i sprawiająca wrażenie smażonej. 
Wszystkie te jarzyny i inne, o ile jakoweś podadzą, jada 
się same, jak pieczyste. Tak samo —  o ile sezon —  zie
lony groszek, jedzony tu z cukrem zamiast pieprzu, 
a nawet sałatę, ćwikłę &c. Następnie przychodzi kolej 
na dania z ptactwa i dziczyzny (najczęściej sarniny); tej 
ostatniej nierzadko towarzyszy sałata. W trakcie obia
du krążą również lżejsze dania, zwłaszcza kurczęta —

5 W  oryg. „shallot” —  może oznaczać również „szczypiorek”
—  M. u.
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jak już wspominałem nadzwyczaj tu popularne — tak
że często podawane z sałatą. Później mogą iść ciasta6, 
&c. Bywa też wiele innych potraw. Choć nie wspomnia
łem o cielęcinie, jest ona tutaj dość powszechna; naj
mniej popularny gatunek mięsa to baranina.

Z kategorii, którą można by nazwać przysmakami 
dekoracyjnymi7; dość rzadko spotyka się galaretki i fli- 
py8; jest jednak wiele rodzajów ciastek, słodyczy, budy
niów, legumin, &c, a latem różne gatunki znakomitych 
lodów.

Jeśli chodzi o napoje; przed każdym stoi mała karaf
ka, mieszcząca co najwyżej trzy kieliszki lekkiego, reń
skiego wina, którego nie pije się w stanie czystym, lecz 
zawsze miesza z wodą, której karafka również jest pod 
ręką. Jeśli ktoś woli piwo, zamawia butelkę z kredensu, 
gdzie zawsze czeka w gotowości wielka ich liczba. Bu
telka zawiera około półtorej pinty, a piwo najlepszych 
gatunków (jest ich kilka) nigdy nie bywa mocniejsze od 
zwykłego, stołowego piwa, ale jest całkiem przejrzyste 
i orzeźwiające ze względu na rozpuszczony w nim kwas 
węglowy. Smak ma specyficzny, niepodobny do żadne
go z piw warzonych w Anglii. Najlepsze z pospoli
cie używanych win są dwa gatunki węgierskie — bia
łe i czerwone (o których wspominałem już wcześ
niej); obydwa dostatecznie mocne, aczkolwiek żadne 
z nich nie jest, w mej opinii, napojem zdrowym. W po

6 W  oryg. „tarts” —  ściślej „tarty” —  M. U.
7 Prawdopodobnie chodzi o desery.
8 W  oryg. „syllabubs” —  napoje z mleka utartego z cukrem, 
żółtkiem i winem, lub to samo ubite na krem —  M. U.
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wszechnej opinii, wynikającej z doświadczenia, mają 
one osobliwą skłonność do wywoływania nadkwasoty, 
szczególniej czerwone, toteż nikt nie jest skłonny wy
pijać ich więcej niż dwa kieliszki przy jednej okazji. Pe
wien młody człowiek, cieszący się wyśmienitym apety
tem i ogólnie dobrym zdrowiem, często nawet po wypi
ciu jednego tylko kieliszka czuł się tak fatalnie, że 
w końcu odmawia wypicia nawet kropli czerwonego.

Na tym kończy się lista trunków pijanych najczę
ściej; nawet przez samą szlachtę. Jeśli gospodarz ma 
ochotę na inny gatunek wina, to jest nim najczęściej 
klaret9, którego butelkę trzyma na podorędziu, a do 
której wypicia zaprasza jedną lub więcej osób; nigdy 
jednak wszystkich stołowników. Jest to raczej niezręcz
na chwila dla jego subalternów; na ich twarzach odbija 
się wówczas ciężka walka wewnętrzna — konflikt na
wyku przyklaskiwania każdemu uczynkowi zwierzchni
ka z oczywistą zawiścią wobec faworyta. Nie mam cie
nia wątpliwości, że panowie nierzadko odmawiają sobie 
tego rodzaju przyjemności na widoku publicznym po 
to tylko, by uniknąć wzniecania wzajemnej zawiści 
wśród tych, którzy im służą.

W dni świąteczne pod koniec obiadu wypija się kilka 
kieliszków szampana. Czasami podawane są również 
inne wina francuskie, przechowywane w większości 
piwnic pańskich, z racji tego jednak, że wielu znalazło
by się do nich chętnych, nie pojawiają się często. Pija się

Określenia to nie jest jednoznaczne, do dzisiaj używane w od
niesieniu m.in. do win z Bordeaux, ale S. Linde notuje także zna
czenie dla miodu pitnego.
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je wyłącznie na małych przyjęciach w doborowym gro
nie. Ze względu na swą cenę rarytasem jest również an
gielski porter butelkowany; chodzi on tu bowiem po 
gwinei za tuzin [flaszek — M. U .].

Z przyczyn jak najbardziej oczywistych rzeczą nie
rozsądną, rzekłbym nawet czymś absurdalnym, byłoby 
spodziewać się po tych wielkich bankietach i rautach 
szczytów elegancji, czy rozkoszy stołu10 11; ani jednego, 
ani drugiego nie brak natomiast na przyjęciach kame
ralnych, gdzie potrawy bywają zazwyczaj lepiej przy
rządzone i pod każdym względem wykwintniej podane.

Zważywszy czas, jaki upłynął od kiedy widziałem to, 
co zamierzam teraz opisać, obawiam się, że nie pamię
tam już wszystkich osobliwych dań i metod ich przy
rządzania, o których moi rodacy, jako cudzoziemcy, 
chcieliby naturalną rzeczy koleją czegoś się dowiedzieć; 
żałuję również, że w tej akurat materii nie dostawało mi 
—  właściwej kobietom — ciekawości szczegółów i da
ru wnikliwej obserwacji. Mimo to pragnę dorzucić je
szcze kilka szczegółów do poczynionych juz wcześniej 
obserwacji.

Wołowinę podaje się niekiedy przyrządzoną na sposób 
befsztyków, acz w zupełnie nieprzypominającej ich  fo r- 
tnie; mięso pojawia się na stole pod postacią okrągła- 
wych kotlecików11, średnicy około dwóch, trzech cali. 
Nie wiem dokładnie jak się je przyrządza; przypu
szczam, że są pieczone na ruszcie, tu i ówdzie widać bo
wiem na nich ślady masła, nie mam jednak żadnych wąt

10 W  oryg. „comfort ' —  „wygody”, „przyjemności” &c— M. U.
11 W  oryg. „pieces” —  „kawałków” lub „porcji”— M. U.
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pliwości, że trudno o wołowinę twardszą i bardziej nie
strawną. Mają tu jeszcze inną, osobliwą metodę przy
rządzania mięsa — miele się je, formuje na kształt du
żych, krótkich kiełbasek i smaży. Są wyśmienite; nie do
równuje im nawet pieczeń wołowa. Jak już wspomnia
łem wcześniej, pieczeń szpikuje się często boczkiem.

W niewielkich rodzinach na stole pojawia się często 
gotowany kurczak, podawany w głębokim półmisku, na 
gotowanym ryżu; jada się go wyłącznie z tym ryżem, 
bez żadnych sosów.

Jednym z najbardziej dziwacznych dań jest cały 
mózg — także wołowy, nie tylko cielęcy; podawany 
w gęstym, ciemnym sosie z pieczeni i jedzony z chle- 
bem. W obcych krajach wszyscy musimy być gotowi 
wyrzec się narodowych przesądów i uprzedzeń, atoli 
wierność z jaką potrawa ta zachowuje kształt i sposób 
sfałdowania zwojów mózgowych, budzi u każdego, kto 
miał okazje widzieć kiedyś otwartą czaszkę ludzką, sko
jarzenia jednoznaczne i w żadnej mierze niezaostrza- 
jące apetytu. Zazwyczaj kosztowałem trochę, ale bez 
przywołania na pomoc odrobiny stoicyzmu, nie byłbym 
w stanie zmusić się do przełknięcia. Tak przyrządzony 
mózg nie jest potrawą dobrą i, prawdę powiedziawszy, 
niewielu ma entuzjastów. Nigdy nie zjadłem wystarcza
jąco wiele, by samemu tego doświadczyć —  ale powia
dają tu, że jest ciężkostrawny, słodkawy i raczej nie do
daje rozumu tym, którzy i tak nie mieli go wcześniej12. 1

1" W oryg. „and not at all likely to give brain to those who had 
it not betöre" —  nieprzetłumaczalny żart oparty na homonimii —
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Polacy mają również osobliwą jarzynę13, którą nazy
wają manną: i przyznaje ze wstydem, że nie znam jej po
chodzenia. Podana na stół ma konsystencję ziarnistą; 
poszczególne ziarnka mają rozmiar drobnego żwiru, 
choć są od nich nieco pełniejsze; z całą jednak pew
nością nie dorównują wielkością łuszczonemu ziarnu 
jęczmiennemu. Mannę smaży się i je jako samodzielną 
potrawę, tak samo zresztą jak wszystko. Dla nieprzy- 
zwyczajonego podniebienia nie jest przyjemna. Gdy
bym miał określić teoretycznie jej wygląd i swoisty 
smak komuś, kto nigdy czegoś podobnego nie zako
sztował, porównałbym ją zapewne do łuskanego jęcz
mienia usmażonego na tłuszczu z boczku.

Pospolite są też w pełni wyrośnięte, dojrzałe ogórki 
kiszone. Jada się je najczęściej z wołowiną; choć bywają 
dodatkiem do wielu innych potraw. Najbardziej jednak 
niezwykłe, że na wsi jada się wielkie ilości ogórków 
zbieranych kiedy już prawie przejrzeją, a ich końce za
czynają żółknąć, których się nie kisi, ale najzwyczajniej 
gotuje. Nigdy wprawdzie nie widziałem ich w żadnym 
szanującym się domu, ale miałam okazję przekonać się 
o tym w Gdańsku. Stanąłem tam na kilka dni w hote
lu, sprawiającym wrażenie całkowicie zawłaszczone
go przez polskich dzierżawców14, których mieszkało

„brain" —  móżdżek ('potrawa), „brain" (rozum—  inteligencja) 
—  M. U.
15 W oryg. „vegetable"— „jadalny produkt roślinny w dowolnej 
postaci" —  M. U.
4 W oryg. „farmers"—„dzierżawców"; zapewne jednak chodzi 

autorowi o drobną szlachtę.
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w nim wówczas prawie dwudziestu. Pamiętam, że ude
rzył mnie wygląd i sposób bycia kilku z nich, zupełnie 
odmienny, niż kiedy widzi się ich we własnych domach. 
Zupę i sztukamięsa podawano do obiadu w zwykłej ko
lejności; wraz z tym ostatnim pojawiał się na stole po
kaźnych rozmiarów, kopiasty półmisek wielkich ogór
ków, a jeśli ogórki spóźniły się choć o chwilę, naty
chmiast dziesięć gąb wołało wielkim głosem:gurken! Ich 
wygląd był wyjątkowo niezachęcający; ale po kolejnej 
chwili filozoficznej zadumy nad istotą przesądów po
wziąłem decyzję, by zjeść ów ogórek — żółty, ugotowa
ny i pełen pestek. Włożyłem go do ust i najwyższym 
wysiłkiem woli zmusiłem się do przełknięcia. Myślę, że 
trafiłem na niedobry ogórek; powtarzałem tę próbę je
szcze przez kolejne dwa lub trzy dni —  za każdym ra
zem z nijakim powodzeniem. Nigdy w życiu nie spot
kałem się z czymś tak mdłym i bezbarwnym w sma
ku; mimo to, ku memu najwyższemu zdumieniu, sie
dzący wokół mnie dżentelmeni nakładali sobie na tale
rze po pięć, sześć sztuk naraz i pożerali je w okamg
nieniu. Mogę tu, mimochodem, dorzucić, że moi współ
biesiadnicy mieli zabawnie uproszczone wyobrażenie 
o istocie bycia Anglikiem, które wyłożyli mi następu
jąco: „Lubicie pieczeń wołową, befsztyki, porter i por
to; śpiewacie »Boże chroń Króla« i »Rule Britannia«”.

Zauważyłem już wcześniej, że w gospodach polskich 
rzadko kiedy można dostać sól. Polacy używają jej na 
ogół bardzo mało; zdarza się co prawda, że na wielkim 
stole znajdzie się jedna solniczka, przeważnie jednak 
musiałem zamawiać sól z kredensu. Polacy zjedzą kur
czaka, jaja, rybę, sałatę &c bez ziarnka soli; to znaczy
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nie mają nic przeciwko soli jako takiej, ale kwestia sole
nia potraw to dla nich sprawa nieistotna. A przy okazji 
— najpopularniejszym gatunkiem ryby jest tu szczu
pak. Tutejsza sól, to sól kamienna z kopalń krakow
skich. Zmielona jest bardzo niedokładnie i sprawia 
wrażenie cokolwiek brudnej; jest jednak wyjątkowo sło
na; jednorazowo wystarcza bardzo niewielka jej ilość.

Z niejakim zdziwieniem zauważyłem, że prawie 
nikt, na równi mężczyźni i kobiety, nie przepuści żad
nego z wielu —  niekiedy pięciu, sześciu, i więcej — dań 
głównych, podawanych do stołu, nie nałożywszy sobie 
z półmiska, wcale skądinąd pokaźnej porcji, która sama 
jedna starczyłaby za cały obiad dla wątłej damy angiel
skiej. Często widywałem młode, smukłe dziewczęta 
zjadające tyle, ile mógłby zażyczyć sobie zdrowy i silny 
mężczyzna. Mimo to, kiedy pojawią się dania lżejsze, 
również nikt nie odmawia sobie solidnej ich porcji.

W wytwornym domu polskim spożywa się daleko 
więcej dań treściwych, niż w równie szacownych do
mach angielskich. Opinię tę potwierdza następująca 
anegdota: — Hrabia Zamoyski opowiadał mi, że ba
wiąc w Anglii, wyjechał pewnego dnia wraz z całym to
warzystwem na polowanie. Obiad przesunięto na póź
niej i po powrocie hrabia zasiadł do niego z — jak to 
określił — wilczym apetytem. Daniem głównym był 
wspaniały kawał rostbefu, którego widok mile cieszył 
jego oko. Lokaj ukroił mu wszakże porcję tak nadzwy
czajnie cienką, że nie mogłaby zaspokoić nawet pier
wszego głodu najbardziej wyrafinowanej i subtelnej da
my. Spałaszował ją w okamgnieniu i posłał po to samo 
ponownie — przyniesiono mu kawałek identycznej jak
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poprzednio wielkości. Kazał więc sobie podać rostbef 
po raz trzeci — z tym samym skutkiem. „Cóż (powie
dział mi), mógłbym zjeść pięć razy tyle i to z najwięk
szą przyjemnością, wstydziłem się jednak posłać lokaja 
po następną porcję. Było jeszcze wiele innych dań, ale 
nieporównanie mniej treściwych, zjadłem po porcji 
wszystkiego, co było do zjedzenia, ale i tak nie złożyło 
się to nawet na połowę obiadu.”

Po wysłuchaniu tej anegdoty zauważyłem, że Jego 
Ekscelencja obracał się w tym kraju wyłącznie wśród lu
dzi nawykłych dzień w dzień przesiadywać całymi godzi
nami po obiedzie pijąc wielkie ilości wina, które zawsze 
tłumi łaknienie; gdyby jednak miał możność przypa
trzenia się [obyczajom — M. U.] innych warstw [spo
łecznych — M. U .], stwierdziłby z pewnością, że w An
glii ludzie potrafią jadać równie dobrze, jak w Polsce. 
Przyznałem wszakże chętnie, że jeśli chodzi o ludzi 
z lepszego towarzystwa, to między obydwoma krajami 
nie ma porównania.

Powód, dla którego Polacy jedzą mniej od Anglików 
wydaje się oczywisty: ponieważ na ogół mniej piją. 
Rzadko zdarza się, by do obiadu ktoś wypił więcej niż 
dwa kieliszki mocniejszego wina (a potem nie pije się 
nic). Wiele osób nie pije w ogóle. W niektórych do
mach warszawskich pija się znacznie więcej — naśladu
jąc najwyraźniej obyczaje angielskie; i tak, Książę Po
niatowski15 (bratanek zmarłego króla) i jego kompa

15 Józef Antoni ks. Poniatowski ( 1 76 3—1813, syn Andrzeja 
(brata króla Stanisława Augusta) i Teresy hr. Kinsky. O życiu co
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nia, piją czasami na potęgę; wielu innych również. 
W każdym jednak z tych wypadków są to środowiska ra
czej nieliczne. Również wielu ludzi mniej znacznych 
pija sporo liqueurs16 przed południem, a ponczu — wie
czorami; w porównaniu jednak z Anglią, a zwłaszcza Ir
landią, Polska nie jest krajem rozpitym. Trudno tu zre
sztą o coś dobrego do wypicia.

Jeśli jednak chodzi o sposób odżywiania się Polaków
— to mam szereg niezbitych dowodów, że wiele osób 
jada zbyt dużo. Z racji oczywistego niedostatku jarzyn
— widać to choćby z samej listy jadanych tu potraw — 
do pokoju każdego dżentelmena podaje się co dzień 
butelkę lekkiego piwa, którym gasi on w razie potrzeby 
pragnienie. Jak łatwo się domyślić, napój ten, będąc tak 
słabym, powoduje wzdęcia i związaną z nimi niestraw
ność, czemu towarzyszą niekiedy straszliwe bóle gło
wy, trwające nawet do dwóch, trzech dni — oczywisty 
skutek przejedzenia. Nie potrzebuje chyba dodawać, 
że pokarm źle strawiony i przyswojony do organizmu, 
nigdy nie przysparza sił, lecz wywołuje schorzenia. 
W okresie przygotowań do walki nasi bokserzy jedzą 
i piją stosunkowo niewiele — za to substancji najtre
ściwszych i w najlepszym gatunku. Ludzie tego rodzaju 
mają z zasady zdecydowanie lepsze zdolności trawien
ne niż ci, którzy częściej folgują różnym przyjemno
ściom zmysłowym.

dziennym i udziale w walkach ks. Józefa zob. J. Skowronek, Książę 
Jóyef Poniatowski, Wrocław 1986.
16 Tak w oryg. —  prawdopodobnie Autorowi chodzi o „nalewki" 
lub inne kolorowe i słodkie wódki —  M. U.
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Tymczasem każdy obiad polski zawsze musi składać 
się z wielu rozmaitych dań, podawanych jedne po dru
gich, w określonych sekwencjach, choć niektóre z nich 
ledwie zasługują na to miano — na przykład: kilka ja
rzyn, sałatka z kurczaka, &c. Nawet w zwykłych do
mach, przy całkiem powszednich okazjach, nigdy nie 
serwuje się mniej niż czterech lub pięciu produktów po 
kolei, z tym wszakże, iż wszystkie one razem mogą 
nie dorównać wagą (mówiąc ä la mode d’unAnglois) przy
zwoitemu kawałowi, starego angielskiego rostbefu.

Inną, godną uwagi osobliwością kuchni polskiej jest 
to, że sosy, obojętnie jakiego rodzaju, pojawiają się 
w niej rzadko, a te najbardziej wykwintne i ciężkie są 
niemal zupełnie nieznane —  szczególnie suche bywają 
na ogół dania jadane przez lud. Jest to zwyczaj godny 
zalecenia; skłania też do przypuszczenia, iż kolejną 
przyczyną, dla której Polacy są w stanie pochłaniać tak 
wielkie ilości jadła —  jest jego prostota. Mają też nie
jasne przekonanie, ze znacznie zdrowiej jest jadać wiele 
potraw niż jedną, czy dwie, choć nie bardzo potrafią 
określić z jakiego prawa natury zasada ta wynika. Wypa
da jednak zauważyć, że wspomniane wyżej przypad
ki ciężkiej niestrawności i bólu głowy, zdarzają się 
głównie tym, którzy bardziej delektują się jedzeniem 
niż jedzą.

W czasie obiadu, wysoka i wspaniała sala jadalna jest 
doszczętnie zatłoczona służbą, wśród której można do
strzec kilku umundurowanych Kozaków z charaktery
stycznymi dla nich długimi wąsiskami. Za krzesłem 
każdej wybitniejszej osobistości stoi lokaj w barwach 
swego pana; całość składa się na widowisko, które nie

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Kuchnia i obyczaje domowe 15 I

uchronnie nasuwa skojarzenia z minioną epoką feudal
nego przepychu. Służących, przy wszystkich okazjach, 
jest bez liku; pewnego razu naliczyłem ich dwunastu, 
usługujących do stołu, przy którym obiadowało zale
dwie osiem osób. W takich przypadkach, z braku inne
go zajęcia, służalcy zabawiają się zazwyczaj strojąc głu
pie miny do swoich kolegów po drugiej stronie stołu.

Kiedy zanosi się na koniec obiadu, najważniejsza 
osoba w rodzinie —  jakby na mocy milczącego porozu
mienia —  wstaje od stołu, a w jej ślady natychmiast 
idzie cała reszta biesiadników. Wszyscy przechodzą te
raz do salonu i zbierają się w niewielkie, rozproszone 
po całej komnacie grupki, po czym podawana jest kawa. 
Pije się ją wówczas na stojąco i wyłącznie słodzoną
— bez mleka, czy śmietanki. Z początku nie jest to 
przyjemne, ale szybko można się przyzwyczaić.

Czasami jakaś para zaczyna partię bilardu, a reszta 
im kibicuje; inni zbierają się wokół kominka na rozmo
wę; niekiedy nawet biorą się do gry w wolanta17, czego 
jednak nie da się uskutecznić w większym towarzy
stwie. Pozostali przechadzają się po pokojach, wdają 
w pogawędkę z innymi, &c, &c, co trwa dwie, trzy go
dziny, podczas których mało kto i kiedy —  jeśli w ogóle
— siada. O piątej lub szóstej salon świeci już niemal 
pustką, jednak często już znacznie wcześniej ludzie za
czynają pojedynczo wymykać się do swoich pokojów 
lub gdzie indziej.

17 Gra będąca poprzedniczką badmintona.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



152 Rozdział XII

Od godziny ósmej do dziewiątej wszyscy powoli 
gb ie r a ją  się w salonie ponownie — na herbatę; zanim to 
jednak nastąpi, wielu mężczyzn, składa wizyty damom 
w ich apartamentach, zwłaszcza jeśli towarzystwo jest 
liczne. W Polsce nie przywiązuje się większej wagi do 
ceremoniału picia herbaty, większość w ogóle herbaty 
nie pija, a pozostali rzadko kiedy więcej niż jedną fili
żankę. Polacy mają też słabe wyobrażenie o stoliku do 
herbaty i płynących zeń pożytkach. W salonie pojawia 
się duży, przykryty obrusem stół, podobny do obiado
wego. Nie ma tacy do herbaty, dzbanka do jej parzenia, 
a filiżanki stoją na stole w bezładzie, jak maruderzy, a nie 
zgrupowane w regularne zastępy pocieszycieli, jak lubi 
nazywać je przeważająca większość ludu angielskiego; 
filiżanki te nie są zresztą filiżankami do herbaty, lecz 
do kawy. Polacy nie nauczyli się jeszcze okazywać her
bacie należytego szacunku i oddawać jej specjalnych 
honorów. Ale też i ona zawsze jest podła, pozbawiona 
delikatnej, aromatycznej woni; stąd też, zamiast pobu
dzać, działa niemal jak środek uspokajający —  o ile zre
sztą tak niewielkie ilości, jakie się tu wypija, w ogóle 
wywierają jakiś efekt. Działanie to wynika zresztą nie 
tyle z miernego gatunku herbacianych liści, co z faktu, 
że są one zwietrzałe. Ponieważ nigdy nie udało mi się 
wypić nawet filiżanki dobrej herbaty, zacząłem docie
kać przyczyn tego stanu rzeczy i po dokładnym przeba
daniu jej liści uznawałem najczęściej, że wyglądają one 
na gatunkowo dobre —  z rodzaju gunpowder i innych 
najdroższych sortów. Zdecydowaną większość herbaty 
sprowadza się z Rosji; trochę również z Anglii. Miałem 
kiedyś okazję obejrzeć większy jej transport, który nad
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szedł właśnie z tego ostatniego kraju — opakowana by
ła wyłącznie w papier. Puszki, ma się rozumieć, wysłano 
równocześnie i kiedy nadeszły herbatę starannie do 
nich przesypano. Wszystko zdaje się wskazywać, że 
sklepikarz był oszustem, ponieważ do wielu dobrych 
gatunków dołączył wcale niemałą ilość najpodlejszego 
rodzaju herbaty czarnej. Pewnego razu zaparzono jej 
trochę. Do tej pory byłem w najwyższej mierze nie
skłonny do pochwał, teraz jednak, kiedy nalano do fili
żanek owej cieczy z wyglądu tak głęboko czarnej jak ka
wa, którą tu się pija, ba —! niemal równie czarnej jak 
czajnik, w którym ją zaparzono, wszyscy zwrócili ku 
mnie pełne nadziei oczy, spodziewając się oznak naj
wyższego zachwytu. Nie sposób było powstrzymać się 
od uśmiechu; a kiedy wyjawiłem prawdę —  że ich oszu
kano, a czegoś takiego nie wypiłby w Anglii nawet zwy
kły służący — rozczarowanie sięgnęło niemal granicy 
rozgoryczenia.

Po prawdzie nie zawsze nawet rozstawia się stół do 
herbaty — jej picie nie weszło w Polsce w zwyczaj, jest 
to nadal tylko naśladownictwo obyczajów angielskich. 
Zaskoczyło mnie, że nawet zdrowi i silni mężczyźni 
wzdragają się przed herbatą i to bynajmniej nie z racji 
podłego smaku — w tej dziedzinie nie są przecież żad
nymi sędziami — co z przyczyny skutku, jaki na nich 
wywiera. Kilka osób wyznało mi, że nawet niewielka 
ilość — i to żadną miarą mocnej — herbaty wprawia 
w silny rozstrój nerwowy. Cóż za dobitne potwierdze
nie, że przyzwyczajenie jest drugą naturą.

Zaraz po herbacie, około dziewiątej, lub niewiele 
później zapowiedziana zostaje kolacja, którą na ogół
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spożywa się również w sali jadalnej. Kolacja zaczyna się 
— jak już wspomniano wcześniej — od zupy, po której 
przychodzi kolej na wiele innych dań — przeważnie 
ciepłych, ale także i zimnych. Jest to, oczywiście, posi
łek skromniejszy niż obiad, a ponieważ poza tym nie 
różni się od niego prawie wcale, nie widzę potrzeby za
przątać uwagi czytelnika jego szczegółowym opisem. 
W niektórych domach, dla skromniejszej liczby gości 
mniejszy stół (a częściej dwa stoły) rozstawia się w sa
lonie — przyjęcia takie są o wiele przyjemniejsze, z ra
cji staranniejszego doboru uczestników.

Po zjedzeniu kolacji, wszyscy wstają od stołu i odda
ją się podobnym rozrywkom, co po obiedzie; chyba, że 
w planie jest bal, który wydaje się zresztą zawsze, jeśli 
towarzystwo jest liczniejsze. Jeśli w pokoju jest jakiś 
instrument, muzyka może umilać czas zarówno po 
obiedzie, jak i po kolacji. Jednak nie zawsze bywają one 
w salonach przeznaczonych dla wszystkich, bez wy
jątku, gości. Normalnie towarzystwo rozchodzi się 
około jedenastej lub dwunastej; w dni galowe, pory tej 
nie sposób oczywiście określić dokładnie, rzadko kiedy 
jednak ma to miejsce zanim już dobrze się rozwidni.

O dziesiątej rano w salonie nakrywa się do śniadania 
sporych rozmiarów, owalny stół. Zasiada przy nim sto
sunkowo niewiele osób, za to najznakomitszych — 
z rodziny i z towarzystwa, jeśli takowe w nim się znaj
dują. Ci, którzy mają jakieś obowiązki, śniadają zwykle 
we własnych pokojach, o wcześniejszej porze —  wedle 
ich uznania i wyboru. Spotkania przy śniadaniu — 
o czym będę miał jeszcze okazję wspomnieć później
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Kuchnia i obyczaje domowe 15 5

— są jednymi z bardziej godnych pochwały obyczajów 
wyższych sfer polskich.

Kawę do śniadania pije się powszechnie. Jest wspa
niała, o czym wie każdy, kto kiedykolwiek odwiedził 
Kontynent. Podaje się ją w niewielkich dzbanuszkach 
do kawy, mieszczących na ogół ilość starczającą tylko 
dla jednej osoby — to jest, ledwie dwie filiżanki; niedo
statek ten uzupełnia się tłustą śmietanką lub mlekiem 
z delikatną pianką, które podaje się na stół niemal 
wrzące. Pojawia się też kilka dzbanków dwukrotnie 
większych od powyżej opisanych, przeznaczonych dla 
dwóch osób; niektóre nawet o objętości potrójnej. Te są 
największe. Wygląd mają dość osobliwy; wysokie są na 
cztery, pięć cali, szersze u podstawy i ogólnie rzecz bio
rąc przypominają naczynie nazywane przez chemików 
kolbą płaskodenną, tyle że z uchem jak u dzbanka. 
Szczególnego rodzaju jest również metal, z którego się 
je wyrabia; wyglądem przypomina on cynę, ściślej: czy
stą cynę, choć nią nie jest. Naczynia te sprowadza się 
z Turcji i z doświadczenia wiem, że kawa w nich parzo
na przewyższa aromatem kawę parzoną w naczyniach 
srebrnych i wszelkich innych, w jakich tylko próbowano 
ją parzyć. Dzbanuszki na śmietankę wyglądają w sumie 
podobnie, tyle że jakby na opak — u góry są szersze 
i wyposażone w szeroki dzióbek, przez który łatwiej 
przechodzi pianka. Wykonane są ze zwykłej, brązowej 
kamionki, a ich wielkość zależy od rozmiarów dzbanka 
do kawy, któremu towarzyszą — najmniejszy miał ob
jętość mniej więcej połowy dzbanka do kawy dla jednej 
osoby. Jeśli ktoś je śniadanie sam, posyła mu się je do 
pokoju. Na kwadrans, może pół godziny przedtem, za
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nim towarzystwo zacznie się schodzić na śniadanie, 
wspomniane naczynia wnosi się do salonu i ustawia na 
palenisku kominka, starannie przykrywając popiołem; 
wyjęte zostają stamtąd dopiero kiedy wszyscy zasiadają 
do stołu.

Na śniadanie je się małe, pułchne bułeczki, wypieka
ne każdego ranka; podawane jednak już po ostygnięciu. 
Masło podawane podczas wspólnego śniadania jest wy
śmienite, choć to, które przynoszą czasami do pokojów 
prywatnych jest bardzo przeciętne. Wiele osób nie jada 
masła w ogóle i po prostu macza pieczywo w kawie. Jaja 
widuje się rzadko, ale od czasu do czasu pojawiają się na 
stole. Latem bardzo popularne są rzodkiewki i różne 
gatunki sałat. Zaraz po śniadaniu (a nie, jak w Anglii, 
w jego trakcie) często podaje się maliny i truskawki.

Starając się, w miarę możności, porównać wpływ 
herbaty i kawy na stan zdrowia spostrzegłem, że ludzie 
rzadko kiedy wykraczają poza trzy filiżanki kawy, mimo 
że piją ją prawie pól na pół ze śmietanką lub mlekiem. 
Wiele osób, zwłaszcza damy, doprawia kawę mlekiem 
w proporcji jeden do trzech, a i tak wypija jej nie więcej 
niż półtorej filiżanki. Inne damy, a nierzadko i panowie, 
wypijają po śniadaniu całkiem sporą szklankę wody; 
jest to obyczaj tak powszechny, że podaję się ją zazwy
czaj do stołu. Widać wyraźnie powszechną niechęć do 
spożywania większych ilości kawy; a jeśli ktoś cierpi na
wet na lekkie dolegliwości gastryczne, unika jej, po
przestając na zupie. Poznałem również kilka osób, któ
re wyrzekły się kawy na dobre, co najwyżej wypiją cza
sem odrobinę po obiedzie. Jako przyczynę podają, że 
czasami kawa całkowicie odbierała im siły i przez cały

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Kuchnia i obyczaje domowe 15 7

ranek nie mogli skupić się na żadnym zajęciu — wska
zując przy tym na głowę, jako główny ośrodek pobu
dzenia nerwowego. Ja sam, z początku wypijałem za
zwyczaj trzy, a często i cztery filiżanki — jako nawykły 
pijać tak w Angłii herbatę —  szybko zorientowałem się 
jednak, że nie da się tego dłużej praktykować bezkarnie; 
zaczynało mi się lekko kręcić w głowie, a raz czy dwa, 
kiedy przekroczyłem właściwą dawkę doznałem uczu
cia, że drżą mi nogi, a coś takiego nie przytrafiło mi się 
nawet po najmocniejszej herbacie. Natomiast zwycza
jowe dwie filiżanki nigdy nie wzbudzały żadnych sensa
cji. Wypita po kawie szklanka wody pozwala uniknąć 
symptomów pobudzenia nerwowego; a warzywa wydają 
się pod tym względem jeszcze bardziej skuteczne. Nie 
zauważono, by miłośnicy herbaty, choć pochłaniają da
leko jej większe ilości, uciekali się do podobnych środ
ków zaradczych, przeciwdziałających szkodliwym sku
tkom tego napoju. Wyciągam stąd wniosek, że herbata 
jest w każdym razie mniej szkodliwa od kawy; mam na 
myśli mocną, czarną kawę, jaką pij a się na Kontynencie.

Co więcej, mimo niezliczonych złorzeczeń jakimi 
lekarze obrzucają herbatę, trudno nie przyznać, że jest 
ona napojem nie tylko błogim, ale wysoce właściwym 
i dobroczynnym dla ludzi przywykłych do obfitej, cięż
kiej diety, a nie pijających nic mocniejszego niż cienkie 
piwo. Nikt nie zamierza zalecać jej jako lekarstwa lu
dziom osłabionym i cierpiącym na niestrawność; a jed
nak to właśnie na podstawie obserwacji osób tego rodyąju 
oparte są statystyki, z których bierze się powszechna 
opinia lekarzy o herbacie. Czy nie przypomina to wnio
sku o powszechnej niedoli rodzaju ludzkiego, wyłącz
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nie na podstawie wizyty w szpitalu — lub rzeczywistej 
lub wyimaginowanej obserwacji równin Polski w chwili 
obecnej? Dla każdego, o prawidłowo działającym syste
mie nerwowym, herbata jest najbardziej dostępnym 
i najprzyjemniejszym w smaku środkiem pobudza
jącym — co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Przy
puszczam jednak, że umyka to spostrzegawczości leka
rzy, mimo nagminnej wręcz powszechności zjawiska.

Przedstawione wyżej spostrzeżenia o sposobie od
żywiania się Polaków nie roszczą sobie pretensji do 
miana wyczerpującej listy wszystkich kwestii, aczkol
wiek mam wrażenie, że nie pominąłem żadnej z naj
istotniejszych.
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Rozdział XIII

S troje

Narodowy strój szlachty polskiej składa się z jedwabnej 
sukni z rękawami — najczęściej różowej, żółtej lub nie
bieskiej, ale i w innych kolorach, zależnie od gustu tego, 
kto ją nosi. Nakłada się na nią luźną, sięgającą nieco po
niżej kolan tunikę sukienną, aksamitną lub jedwabną 
— w zależności od osoby i pory roku ściągniętą w talii 
jedwabnym pasem, którego kolory także mogą być roz
maite. Rękawy ma długie — rozcięte zarówno z przo
du, jak z tyłu od wewnątrz, podbite jedwabiem tej samej 
barwy co suknia spodnia. Na co dzień nosi się, brycze
sy1. czy raczej spodnie sukienne; od święta i przy in
nych uroczystych okazjach — jedwabne, tej samej bar
wy; wpuszczane (tak jak nasze pantalony) w cholewy 
żółtych butów z tureckiej skóry. Suknia" rozpięta jest 
na piersi tak, by widać było jedwabną suknię spodnią" 
i oblamowana futrem, niekiedy z popielic. Kołnierzyk 
koszuli 1 2 3 4 powinien być rozpięty, lub zapięty tylko jed-

1 W  oryg. „breeches” —  Trudno ustalić, co Autor ma tu na myśli 
—  albo jakiś rodzaj spodni do konnej jazdy —  tzn. bufiastych do 
kolan, a obcisłych w łydce, albo „pludry”, „hajdawery” —  spodnie 
do kolan, albo „pantalony”.
2 Autorowi chodzi zapewne o kontusz.
3 Autorowi chodzi zapewne o żupan.
4 Tak w oryg. —  „shirt—collar” —  chodzi zapewne o żupan — 
czyli to co nazwane zostało przez Autora „vest” lub „vaistcoat”.
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nym guzikiem, dziś jednak zazwyczaj dochodzi do tego 
jeszcze halsztuk, Poza domem nosi się okrągłą, obra
mowaną futrem czapkę z barwionej na jaskrawe kolory 
skóry. Głowę goli się, tylko na ciemieniu zostaje kolista 
kępa włosów o średnicy około trzech, czterech cali** * i

* „Obyczaj golenia głowy w opisany powyżej sposób, jest bardzo 
dawny, sięga początków panowania Kazimierza I, czyli 1041 roku 
[Kazimierz I, syn Mieszka II (Burnett nazywa go Miecislaw) i Ry- 
chezy, siostrzenicy cesarza Ottona III, czasowo utracił tron i dzię
ki pomocy cesarza Henryka III ok. 1039 r. odzyskał najpierw Ma
ło— i Wielkopolskę, a potem z pomocą ks. kijowskiego Jarosława 
Mądrego Mazowsze], Po śmierci Mieczysława II (ojca Kazimie
rza) wdowa po nim, Rycheza objęła władzę regencyjną w państwie
i sprawowała ją przez długi okres bezkrólewia, jaki nastąpił. Ryche
za była kobietą ambitną i pozbawiona skrupułów; nakładane przez 
nią ciężkie daniny doprowadziły w końcu do rozruchów, które 
zmusiły ją ostatecznie do pośpiesznej ucieczki do Saksonii, w oba
wie o bezpieczeństwo własne i osoby młodego Księcia. Wkrótce 
potem jedynego jej syna, Kazimierza przewieziono potajemnie do 
Lutecji (Paryża), miasta, już w tej zamierzchłej epoce słynnego nau
ką i wytwornymi obyczajami. Tam opanował całą wiedzę i uczonośc 
owej doby. Tymczasem ciężko doświadczeni przez los Polacy, za
znawszy wszelkich możliwych form anarchii, zaczęli z czasem od
czuwać coraz dotkliwszy brak króla i postanowili przywołać na 
tron swego prawowitego władcę. Nikt jednak nie znał miejsca jego 
pobytu. Kazimierz bowiem, rozgoryczony swym upokorzeniem, 
zbrzydził sobie świat i schronił się w opactwie Clugni [Cluny, 
opactwo cysterskie we Francji.]. Tam też odnaleźli go w końcu wy
słannicy z Polski i objaśnili mu cel swej misji. Książę nie mógł już 
jednak swobodnie rozporządzać własną osobą; ukończył właśnie 
nowicjat i został diakonem. Tylko papież mógł zwolnic go ze świę
ceń kapłańskich; a gdy w końcu wyraził zgodę, obwarował ją nastę
pującymi warunkami. I. Że Polacy będą po wsze czasy, rok w rok 
wypłacać pewną kwotę na podtrzymanie płomienia lampy w Ko
ściele św. Piotra, 2. Ze podczas wielkich świąt cała szlachta winna
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Stroje I6 l

Niezbędnym dopełnieniem tego stroju są wąsy i sza
bla — jako widome znamiona szlachectwa; choć osta
tnimi czasy szabli już raczej zaniechano. Siadając 
na koń Polak zarzuca sobie na ramiona kosztowną 
opończę.

Jest to strój niebywale malowniczy i wielkopański 
bardziej jednak ostentacyjny niż praktyczny. Nie jest 
jednak w dobrym tonie ubiór, który nie łączy w sobie 
wygody i elegancji. Obecnie powszechnie się od niego 
odchodzi. Polacy, podobnie jak w wielu innych dziedzi
nach, również i w tej przyjmują modę angielską. Nie
mniej, rzadko na którym przyjęciu nie pojawia się kilka 
osób przyodzianych w ów starożytny kostium5 narodo
wy; prawie w każdym przypadku są to ludzie starsi — 
i nie z tych najznaczniejszych. Nie przypominam sobie 
bym więcej niż raz widział ubranego tak młodego męż
czyznę. Starego obyczaju trzymają się sędziwi dzie
rżawcy; młodzi go porzucają.

Dawniej Polacy odziewali się zimą w sobolowe szu
by, ze skór tygrysich i lamparcich, &c a także aksamitu; 
podbitych wełną i lamowanych futrem. Obyczaju tego 
nie zarzucono wprawdzie do końca, dziś jednak szuba 
bywa na ogół podbita wełną, czy raczej wyprawioną skó
rą owczą. Polski dżentelmen wyrusza na przechadzkę,

a mieć zawieszoną na szyi lnianą stułę, podobną do tej, jaką noszą 
kapłani i diakoni. 3. Ze wszyscy Polacy będą odtąd nosić fryzury 
w kształcie tonsury, jaką nosili wówczas mnisi”.

 ̂ Użyta przez Autora kursywa dowodzi że słowo „costume” uży
te zostało w sensie „kostium teatralny, przebranie” —  co ma pod
kreślać zupełną anachroniczność obyczaju —  M. U.
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lub przejażdżkę konną odziany na pozór tylko w rodzaj 
kurtki myśliwskiej i buty z cbolewami, tyle że ta pier
wsza podbita jest baranicą, a te drugie wyściełane od 
środka skórą wilczą, zwróconą sierścią do wewnątrz. Je
dyne, co odróżnia go strojem od Anglika, to futrzana 
lub aksamitna czapka lamowana barankiem. W zimie 
wyjście na dwór bez takiej czapki grozi straszliwym, nie 
do zniesienia niemal bólem głowy. Polacy mówią o tym 
ze zgrozą. Kilka razy okazałem się na tyle nierozsądny 
by wyjść na przechadzkę w zwykłym kapeluszu i choć 
ból głowy, jakiego doznałem w rezultacie nie był aż tak 
gwałtowny, wystarczył jednak, by przekonać mnie, że 
dawane mi przestrogi nie były bezpodstawne. Ręka
wiczki również obszywa się futrem.

Latem większość ludzi pośledniejszej rangi nosi re- 
dingot — słowo to jest najwyraźniej zapożyczeniem 
z angielskiego riding —  coat [strój do jazdy konnej — 
M. U.] — czyli zwykły surdut, który nosi się bez nicze
go pod spodem. Latem jest to zwykły strój domowy.

Największą osobliwością zimowego stroju kobiece
go jest obszerna, jedwabna pelisa podbita, czy raczej 
podwatowana futrem. Nosi się ją wyłącznie na dworze. 
Na ogół jednak kobiety polskie ubierają się niemal tak 
samo, jak Angielki i Francuzki.

Jest to zapożyczenie wtórne —  poprzez francuskie —  „redingo- 
te” —  M. U.
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Rozdział XIV

S posób pozdrawiania się

Polacy witają się różnie, w sposób zależny od okolicz
ności i stanu osób wymieniających pozdrowienia. Jeżeli 
chłop spotyka szlachcica kłania się bardzo nisko, zdej
muje przy tym kapelusz znacznie wcześniej zanim pan 
się do niego zbliży, a zakłada go z powrotem dobrą 
chwilę po tym, jak go minie. Jeśli chłop chce zjednać so
bie przychylność pana, pada mu do stóp i je całuje. 
Dawniej miał zwyczaj padać przed nim plackiem przy 
każdym, przypadkowym spotkaniu; dziś jednak —  co 
stwierdzam z niemałym zadowoleniem —  ten niewol
niczy obyczaj zanika; bardziej humanitarnie uksztalco- 
ne umysły szlachty rzadziej są skłonne tolerować widok 
tak głębokiego upokorzenia.

Mimo to, byłem raz świadkiem podobnego zdarze
nia; pewna młoda chłopka, która przyszła do swego pa
na dopraszać się zwyczajowego podarunku ślubnego, 
miała już rzucić się do jego stóp, ale ziemianin zawcza
su cofnął się i kazał jej się powstrzymać, karcąc ją jed
nocześnie; „Ależ na Boga, nie rób tego więcej! Nie po
trzebuję takich hołdów”.

Siady tego obyczaju wciąż jednak są wyraźnie do
strzegalne; jeśli na przykład dasz jakiś drobny upomi
nek służącemu, który zajmował się tobą, kłania się on 
nisko i dotyka ręką twojej nogi. Zwyczaj padania do nóg 
nadal jest powszechny wśród ludzi najniższego stanu. 
Polacy, co wstyd mi zresztą przyznać, urobili nawet
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164 Rozdział XIV

z tej poniżającej praktyki jeden z najwyżej cenionych 
komplementów —  wyrażenie „całuję pańskie [pani] 
stopy” 1 — wypowiadany zazwyczaj pod adresem dam. 
Te jednak powinny wziąć pod rozwagę, że tylko czło
wiek wolny potrafi bronić je —  i kochać — tak, jakby 
sobie tego życzyły i, konsekwentnie, nie pozwalać na 
żadne zachowania, mające posmak upokorzenia. Uży
wając bardziej gustownej metafory — powinniśmy 
z ochotą udzielać im prawowitego przywileju zakuwa
nia w złote łańcuchy ludzi wolnych.

Jeżeli spotyka się para przyjaciół równych sobie sta
nem, całują się wzajemnie w policzki, nastawiając je ko
lejno jeden po drugim. Często widywałem młodych lu
dzi, którzy w przypływie radości rzucali się sobie w ra
miona, podnosili nawzajem do góry i całowali siarczy
ście. Angielska natura jest raczej mało wyrozumiała dla 
czegoś podobnego. Obyczaj ten nie staje się bynajmniej 
milszy, jeśli owi mężczyźni albo zaniechali użyć brzy
twy, lub — co często zdarza się w podróży —  nie mieli 
po temu okazji, przez co przyjacielskie spotkanie wy
wołuje bardzo dotkliwe piekące uczulenie.

Kiedy spotykają się dwie spokrewnione ze sobą oso
by wysoko urodzone, na przykład ojciec i syn, to młod
sza stara się oczywiście okazać starszej czuły szacunek 
i podstawia mu kolejno oba policzki, które ojciec z za
pałem całuje.

1 W  oryg. „I kiss your le e t '. W  użyciu były takie powiedzenia, jak 
„padam do nóg, do stóp się ścielę", takoż „całuję rączki” —  ale 
z pewnością nie „całuję pańskie stopy".
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Sposób pozdrawiania się 165

Zazwyczaj wystarcza normalny ukłon; a w razie po
trzeby okazania bardziej formalnej uprzejmości, należy 
podać całe ciało lekko naprzód unosząc powoli lewą 
rękę do piersi (prawa pozostaje w sposób naturalny 
opuszczona).

Często zdarza się również, że w towarzystwie, rezy
denci książąt i wielkich panów, mężczyźni i kobiety, je
śli znajdą się przypadkiem w pobliżu swego patrona lub 
jeśli przechodzi on obok, całują poły, rękawy i inne czę
ści jego szaty. Widziałem jak robiono to z niezaprze
czalnym szacunkiem i szczerym uczuciem, trudno bo
wiem żywić inne uczucia wobec osoby, którą mam na 
myśli. Sądzę jednak, że można mieć poważne wątpli
wość, czy zachowanie takie nie za bardzo traci hipokry
zją i pochlebstwem by uznać je za w dobrym smaku.

Dżentelmen pozdrawia damę całując ją w rękę; a ta 
— jeśli akurat stoi — składa szybki, energiczny dyg 
przybierając przy tym wesoły i wdzięczny wyraz twarz, 
co jest zaiste czarujące. Często dżentelmen wyraża 
w ten sposób uszanowanie damie, którą zamierza ująć 
za rękę i odprowadzić do stołu.
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Rozdział XV

R ozrywki

O kilku z nich wspomniałem już mimochodem wcześ
niej i nie ma potrzeby wracać do nich w tym miej
scu. Z rozrywek wytwornych pierwsze miejsce zajmuje
taniec.

Polacy bardzo lubią tańczyć; choć okazja po temu 
nie trafia im się równie często, co naszym przyjaciołom 
Szkotom. Powszechnie tańczy się И aha — taniec cza
rujący. Urzeka widok korowodu, dajmy na to dziesię
ciu, czy dwunastu par złączonych ze sobą, jak planeta 
z satelitą, które wirując wokół własnej osi poruszają się 
równocześnie po okręgu wielkiego koła, zakreślając je 
z idealną precyzją. Prawą ręką dżentelmen obejmuje ki
bić damy, ona zaś wspiera swobodnie lewą na jego ra
mieniu. Pozostałe dwie ręce splatają w mocnym uści
sku. I tak, zwróceni do siebie twarzami, trzymając się 
jakby w objęciach zaczynają wirować. W każdej lunacji1 
wykonują sześć kroków, co czyniąc zataczają kilka 
pełnych, wielkich kręgów. Moje piękne czytelniczki 
przypominają sobie zapewne, że w takich właśnie oko
licznościach zranione zostało serce Wertera2.

1 Autor ma na myśli miesiąc księżycowy —  a więc w tym przypad
ku pełen obrót pary tanecznej.

Taniec Wertera z Lottą (Johann Wolfgang Goethe —  Cierpienia 
młodego Wertera).
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Rozrywki I67

Walc nigdy nie trwa jednak przez cały wieczór; tań
czy się go na przemian z innymi tańcami, w tym kilko
ma typowo polskimi. Jeden z nich, zwany Polonezem po
lega w gruncie rzeczy na tym, że rząd par (w odstępach 
tak bliskich, jak w cyfrze 8) kroczy w takt muzyki spo
kojnej i powolnej, niemal uroczystej. Jeśli stojący na 
uboczu dżentelmen ma ochotę przyłączyć się do tańca, 
podchodzi do pierwszej pary i klepie w ramię partnera, 
który przekazuje mu wówczas dłoń damy. On sam mo
że zostać w ten sam sposób wyłączony z tańca. W polo
nezie powtarza się ciągle ten sam krok, drobny, mimo 
to trudny do wykonania — lekkie przesunięcie stopy, 
tak mało wyraźne, że prawie niedostrzegalne. Taniec 
ten jest bardzo wdzięcznym wytchnieniem po gwałtow
ności walca.

Z kolei inny, typowy dla tego kraju taniec —  nazy
wany krakowiakiem — odznacza się szczególną żywio
łowością. Jego figury są daleko bardziej złożone niż po
loneza; i nie będę próbował ich opisać. Tańczy go rów
nież na raz wiele par, które tym razem nie kroczą, lecz, 
pląsają wokół salonu w takt wesołej i żwawej muzyki; 
krokiem posuwisto—skocznym, trzaskając w powietrzu 
obcasami. W pewnym momencie tańczący zbiegają się 
w jednym punkcie sali po czym wszyscy —  mężczyźni 
i kobiety — wydają z siebie gwałtowny, głośny i przera
żający, piskliwy okrzyk, po czym w okamgnieniu zawra
cają i z powrotem puszczają się w tan, klaszcząc w rytm 
muzyki. Taniec ten widziałem po raz pierwszy na pew
nym wielkim i wytwornym przyjęciu; gwałtowność 
owego okrzyku — którego nigdy bym się w takim miej
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168 Rozdział XV

scu nie spodziewał — podziałała na mnie jak rażenie 
gromem.

Na większości balów tańczy się również angielskie 
tańce ludowe.

Dość częste są też reduty i maskarady; zwykłym, po
dawanym wówczas napojem odświeżającym jest poncz 
z dużą ilością cytryny, latem na ogół mrożony.

Mówiąc o rozrywkach na świeżym powietrzu, nie 
wolno zapomnieć o jeździe na ślizgawkach. Polacy są 
nawykli do długich zim i wielu opanowało tę męską 
i elegancką sztukę do perfekcji.

Latem powszechnie uprawia się tu rodzaj zabawy 
z piłką, którego nigdy nie widziałem w Anglii. Dwie 
drużyny ustawione na przeciwległych krańcach równe
go, płaskiego pola — na przykład dziedzińca —  odbi
jają do siebie piłkę, przy pomocy instrumentu, którym 
posługują się podobnie jak rakietą do wolanta, ale który 
wcale nie przypomina jej wyglądem. Jest to po zwykła 
obręcz średnicy dziewięciu, dziesięciu cali, obciągnięta 
welinem, którego sprężystość pozwala wybijać piłkę 
wysoko w górę i na znaczna odległość; gra polega na 
tym, by jak najdłużej utrzymać piłkę w powietrzu. Jeśli 
gra się na punkty —  do dwudziestu, na przykład, lub 
do trzydziestu, punkt traci drużyna, której nie uda się 
wybić piłki poza środkową linię boiska. W grze tej nie
kiedy używa się rakiet. Kortów tenisowych, póki co, je
szcze nie ma; ale w niedługim czasie mają powstać. 
Zbędne wydaje mi się szczegółowo omawiać wiele in
nych przypadkowych, błahych gier i zabaw domowych, 
część z nich bowiem niczym szczególnym się nie wy
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Rozrywki I69

różnią, a pozostałe, jak sądzę, wymyśla się na pocze
kaniu.

Nie mogę jednak pominąć zabawy bardziej wyrafi
nowanej i na daleko większą od poprzednich uprawia
nej skalę, która często odbywa się na dworze Księcia 
Czartoryskiego — od czasu do czasu wystawia się tam 
sceniczne interpretacje różnych interesujących wyda
rzeń historycznych. Podczas mego pobytu w Polsce 
jedno z takich przedstawień drobiazgowo opisała po 
francusku Księżna Wirtemberska. Na jej prośbę prze
tłumaczyłem ten opis na język angielski. Z żalem jed
nak przyznaję, że nie zachowałem ani egzemplarza wer
sji oryginalnej, ani przekładu, które objaśniłyby czytel
nikowi angielskiemu naturę tej atrakcji zabawy znacz
nie lepiej niż próbuję to uczynić teraz. Jako świadectwo 
wysokiej próby talentów literackich Jej Wysokości po
twierdzałyby w całej rozciągłości, wyrażoną już wcze
śniej, moją o nich opinię. —  W owym przybytku wy
kwintu i dobrego smaku wystawia się nierzadko całe 
dramaty sceniczne.

Żadnej jednak z tych zabaw i innych sposobów za
spokajania kaprysów wyrafinowanej wyobraźni, słu
żących rozrywce licznego 1 świetnego towarzystwa go
szczącego na wykwintnym dworze księcia, nie można 
uznać za typowo polskie —  są one równie oryginalne 
i różnorodne, jak okoliczności, które je zainspirowały. 
O ile byłem w stanie stwierdzić, na nic podobnego nie 
trafi się w żadnym innym pałacu polskich; w co uwie
rzyć tym łatwiej, jeśli dodam, że prawie wszystkie zro
dziła twórcza wyobraźnia Księżnej Czartoryskiej, nie
zmordowanej w obmyślaniu nowych widowisk ku włas
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170 Rozdział XV

nej uciesze, a zachwytowi całego jej towarzystwa. Nie
które z nich, nawiązujące do fabuły bajek klasycznych 
zasługują, by stanąć w jednym rzędzie ze spektakla
mi doby elżbietańskiej3.

Jej wysokość4 zgromadziła też znaczną kolekcję 
wszelkiego rodzaju osobliwości. Wśród nich —  czytel
nik sam niech osądzi, jak wielkie było moje zdziwienie 
—  krzesło Szekspira, tu, w środku Polski! Pewnego dnia 
przysłano je do salonu. Zupełnie spore krzesło sprawia
ło wrażenie wykonanego z jednego kawałka drewna, ple
cy miało płaskie, a z boku nieco zdobień; jednak najbar
dziej zdumiewające ze wszystkiego wydało mi się, że 
całe było pomalowane, czy też zabejcowane, na kolor 
z lekka bladozielony. Pozostawiony na chwilę sam, po
dziwiałem jego wygląd, który znalazłem zupełnie nie
możliwym do wyjaśnienia na podstawie tej skromnej 
wiedzy, jaką posiadłem o zabytkach doby panowanie 
królowej Elżbiety i króla Jakuba, gdy wtem jakieś ręce 
chwyciły za oparcie krzesła i uniosły wielką skrzynię. 
Ukazało się wówczas małe, proste, zwykłe krzesełko 
z jasnego drewna, na jakie można się dziś natknąć 
w prawie każdym domku wiejskim! Tę pamiątkę po na
szym sławnym bardzie, Księżna nabyła bawiąc kilka lat 
temu w Anglii i zapłaciła za nią pokaźną sumę; mam 
wrażenie, że mówiono mi aż o trzystu funtach! Zaraz

3 O życiu codziennym w Puławach —  zob.; L. Dębicki, Puławy 
t y 6z—t 8g o .  Monografia zżycia towarzyskiego, politycznego i literackiego 
na podstawie archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie, Lwów 1887 .
4 W  oryg. również małą literą, prawdopodobnie jest to pomyłka 
Autora —  M. U.
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Rozrywki 17I

potem pokazane zostało — w podobny opakowane 
sposób — krzesło Rousseau, w żadnym wypadku nie lep
szej roboty5.

Nic nie jest w stanie dorównać uroczej łaskawości, 
słodyczy i wyjątkowej życzliwości wyróżniających tę 
znakomitą damę, nawet dziś jeszcze energiczną i ży
wiołową jak młoda dziewczyna. Kiedyś była skończoną 
pięknością i może się chlubić podbojami na wszystkich 
niemal dworach europejskich. Szczególną sławę przy
niosła jej jednak rywalizacja z nieżyjącą już imperatoro- 
wą Rosji, która, jako że księżna przewyższała ją urodą 
(najwyżej cenionym i najbardziej pożądanym źródłem 
kobiecej władzy) przeszła samą siebie w żądzy zemsty. 
Wydaje się, że w kilku wypadkach obie zabiegały o tych 
samych kochanków; powiada się, że raz poszło o króla 
polskiego — afront, którego jej Imperatorska Wyso
kość nie mogła puścić płazem. Podczas rozbioru Polski 
wojska rosyjskie dostały wyraźny rozkaz, by nie oszczę
dzać ani pałacu w Puławach, ani samego miasta; toteż 
splądrowano je dwukrotnie i prawie doszczętnie zni
szczono. Najpiękniejsze komnaty pałacowe ogołocono 
z mebli, obrazów i wszelkiego rodzaju ozdób, które wy
wleczono na zewnątrz i wrzucono do sadzawki na dzie
dzińcu, a ich gołe ściany wysmarowano łajnem. Książę

5 Ta opowieść Autora nie przystaje do zachowanego w zbiorach 
Muzeum Czartoryskich w Krakowie „krzesła”. Wg Pamiętnika 
ks. Czartoryskiej przywiozła one z wyprawy do Anglii siedzisko 
i oparcie. Przechowywane jest w „futerale” w stylu empire, zob.; 
Z. Zygulski, Krąsło Szekspira i romantyczna podróyhabeli Czartoryskiej, 
w: Tegoż Światła Stambułu, Warszawa 1999, s. 125—136.
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172 Rozdział XV

i jego rodzina zostali wyrzuceni z domu; jego dobra 
skonfiskowano, a on sam stoczył się na jakiś czas ze 
szczytów bogactwa do stanu zupełnej nędzy; przez dwa 
lata utrzymywał się wyłącznie dzięki szczodrości przy
jaciół. Taki był skutek Imperatorskiej zazdrości. Dopie
ro po śmierci Cesarzowej księciu i wielu innym przy
wrócono ich prawowite majątki6.

6 Szeroko na ten temat J. Skowronek, we wstępie do pamiętników 
J. A. Czartoryskiego, a także sam ks. Adam Jerzy np. s. 112, zob. 
A. J. Czartoryski, Pamiętniki i memoriały polityczne 1776—! <809, wybrał, 
opracował, wstępem i przypisami opatrzył J. Skowronek, Warsza
wa I 986.
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Rozdział XVI

J ęzyk i literatura

Przykro mi, że w obu tych ważnych przedmiotach, 
chcąc nie chcąc, nie zdołam zaspokoić naturalnej i ra- 
cjon
znać muszę, iż moja znajomość języka polskiego ogra
nicza się do kilku zaledwie powszechnie używanych 
słów i zwrotów, toteż i wiedzę o powstałym w nim do
robku literackim mam proporcjonalnie skąpą. Każda 
próba wyjaśnienia przyczyn, dla których zaniechałem 
nauki polskiego, mając po temu najlepszą z możliwych 
okazję, byłaby zapewne daremna — jako niezadowala
jąca. Mogę tylko nadmienić, że od zamiaru tego od
wiedli mnie sami Polacy utrzymując, że ich literatura 
narodowa nie wydała z siebie owoców tak obfitych 
i cennych, by opłacić trud włożony w ich uprawę. Poza 
tym, polszczyzna jest bardzo trudna, z drugiej jednak 
strony nauki żadnego języka — wyjąwszy może chiński 
— nie sposób uznać za jedną z prac Herkulesa.

W wydanych ostatnio Recollections o fParis, Mr. Pinker- 
tona zamieszczono trzy listy mieszkającego w Paryżu 
polskiego dżentelmena — literata (nazwiskiem Or- 
chowski) poświęcone literaturze jego kraju1. Jest to 1 2

amej ciekawości człowieka wykształconego. Wy-

1 John Pinkerton, Recollections o f Paris, in the years l&oz—3—ą— y,
2 vol. ( I 806), wg wydania The Literały Correspondence ofjohn Pinkerton 
now first printed front the Originals in the possession o f Dawson Turner,
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174 Rozdział XVI

omówienie wyjątkowo ogólnikowe i nie sięga dalej niż 
do początków panowania ostatniego króla polskiego. 
Ponieważ jednak jest lepsze niż wszystko, co prawdę 
mówiąc, mógłbym sam na ten temat napisać, w przewa
żającej większości przypadków będę musiał poprzestać 
na odesłaniu czytelnika do Rozdziału 1 9 drugiego to
mu dzieła Mr. Pinkertona, który mogę co najwyżej uzu
pełnić o kilka drobnych szczegółów. Na początek, tro
chę o samym języku.

Język polski jest, jak wiadomo, dialektem starosło
wiańskiego. Nie wykluczam, że czytelnikowi zaintere
sowanemu wiedzą filologiczną okaże się przydatne ob
jaśnienie alfabetu polskiego, jakie tu podaję. Uważam 
jednak za stosowne zastrzec, że nie jest to opis zaczer
pnięty ani przetłumaczony z żadnego dostępnego po
dręcznika gramatyki. Istnieje gramatyka polska wydana 
w języku niemieckim; widziałem jej egzemplarz, ale nie 
miałem możliwości jego zdobycia. Brak systematycz
nego jej wykładu w języku francuskim, aczkolwiek ist
nieje zbiór wyrażeń polskich wraz z ich odpowiednika
mi francuskimi; który niestety zgubiłem. Alfabet pol
ski spisał dla mnie pewien polski dżentelmen doskonale 
znający swój język; sporządzone przez niego egzempli- 
fikacje reguł zostały uzupełnione przykładami z listy 
słów, którą sporządziłem na własny użytek. Rodzaj

esq„ m.a„ f.r.s. (London I 83O) listy Jana Alojzego Orchowskie- 
go ( 1767—183 2 ), działacza politycznego i publicysty, pisane do 
Pinkertona, zajmują s. 271—279 (list z l803  r.), s. 280—292 
z I 804 r., i drugi list z tegoż roku s. 293—306. Tworzą one swoisty 
wykład literatury polskiej.
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źródła moich informacji może budzić niejakie zastrze
żenia co do ich wiarygodności, tym bardziej więc ko
nieczne było przedstawienie go czytelnikowi; pragnę 
jednak zapewnić, że same informacje są w moim prze
konaniu całkowicie godne zaufania, choć niewyczerpu- 
Hcc-

Alfabet polski nie różni się od zwykłego łacińskiego, 
wyjąwszy kilka liter uzupełnionych znakami diakry
tycznymi — niewielkimi akcentami, a czasem większy
mi znakami graficznymi dodawanymi nad nimi, pod 
nimi lub na nich, które sygnalizują odmienne ich 
brzmienie. Nie mogę ich tu zademonstrować, ponieważ 
w Londynie brak odpowiednich czcionek, sądzę jed
nak, że wyjaśnienia jakie podaję tłumaczą te szczegóły 
w sposób wystarczająco jasny. Alfabet składa się z dwu
dziestu pięciu liter, jeśli wykluczyć ich warianty opa
trzone znakami diakrytycznymi, a trzydziestu czte
rech, o ile je uwzględnić. Większość z nich wymawia się 
tak, jak w języku francuskim; odstępstwa od tej reguły 
będę [za każdym razem — M. U.] sygnalizował.

Samogłoski
Z ośmiu samogłosek, pięć ma dwa warianty. I. Są dwa 
rodzaje a; to ostatnie ma u dołu ogonek o kształcie 
przypominającym nieco literę ~ wymawia się je dokła
dnie, jak francuskie ou; przykładowo książka (wymawia 
się kshonska). 2 . Również e występuje w dwóch posta
ciach, druga z nich ma u dołu ogonek przypominający 
trochę znak pod literą a; oznacza ona głoskę odpowia
dającą francuskiemu in; nie umiem podać przykładu.
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3. Są również dwa rodzaje o, jedno z akcentem u góry 
(podobnym trochę do greckiego akcentu akutowego, 
tyle że nieco pełniejszym; wymawia się je jak nasze oo 
w stool, rood, &c —  na przykład w słowie пор (knife), wy
mawianym noosh, albo s ó l—  „salt” (wymawia się sool). 
1 jest francuskie; j, zwane iotta wymawia się jak i, lub 
greckie кота, taką samą wartość fonetyczną may. U wy
mawiane jest, jak nasze oo; dla przykładu stuł, „table 
(wymawia się stool'), czy buty —  „boots”. Tak więc, ak
centowane ó i u  mają niemal identyczną wartość fone
tyczną; w każdym razie różnica jest tak niewielka, że 
trudno ją uchwycić uchem.

Spółgłoski
Również niektóre spółgłoski mają swoje duplikaty-1; 
i tak: istnieją dwa c, pierwsze nazywa się tsey, a wymawia 
jak ts, tak jak w słowie cukier, „sugar” (wymawiane tsoo- 
kier) , ip ec5 „to drink” (wymawia siępeac; w tym wypadku 
raczej tak, jak w naszym słowie peacb); czy widelec „fork” 
(wymawianym vedalets). Drugie c ma akcent akutowy 
(Hellenistce* * * 4’'), a wymawiane jest jako tsd’e (Gallice5') tak, 
jak yes”). „to eat” —  końcowe c brzmi tak, jak wszystkie 
te cztery litery wymawiane bardzo szybko. Należy też 
zauważyć, że zarówno c, jak s, są akcentowane, a ich zbi

W oryg. „duplicares” —  ew. „kopie", „powtórki” —  żadne ze
znaczeń nie jest adekwatne —  M. U.

W druku znajduje się taki zapis, zapewne tak słyszał —  M. U.
4 Tak w oryg. —  znaczy to „hellenistyczne” —  M. U.
5 Czyli, „gaelickie” —  albo „celtyckie” — M. U.
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tka jest jedną z najtrudniejszych do wymówienia kom
binacji głosek w języku polskim. W miarę poprawnie 
udało mi się ją wyartykułować dopiero po bardzo wielu, 
kolejnych próbach. Nie da się, w sposób zrozumiały, 
oddać słowami tego, wyjątkowo krótkiego i ulotnego 
dźwięku.

Najdziwniejszą jednak, z wszystkich pojedynczych 
liter, wymowę ma drugie l, przekreślone w środku uko
śną, pochyloną w lewo linią. Jego brzmienie znajduje 
swój najbliższy angielski odpowiednik w słowie^«//, ale 
w polszczyźnie dźwięk ten jest dłuższy i bardziej wy
raźny —  przy jego wymawianiu język jest bardziej cof
nięty ku tylnej części podniebienia. W pewnym przybli
żeniu można go zapisać jako ääul wówczas jego tylnoję
zykowa artykulacja jest bardziej zauważalna. Spotyka
my się z nią w wymowie słowa masło „butter”, i bułka 
„roli of the bread” (wymawia się booźca), a także stul, 
„a table”, w którym ma z kolei artykulację niemal krta
niową; oraz stołek, „krzesło”.

Kolejna literą występującą pod dwiema postaciami 
jest /;, które również miewa akcent akutowy i jest wów
czas wymawiana jako wydłużone en, jak we francuskiej 
końcówce —  agne; np. w słowie Champagne, &c.

Litera ij nazywa się coo; jej wartość fonetyczna to k. 
Literę tę znalazłem włączoną do mojego alfabetu, po 
namyśle jednak, coraz bardziej wątpię, czy rzeczywiście 
wchodzi ona w skład alfabetu polskiego, w każdym bo
wiem wypadku można ją zastąpić literą k; a używa się 
jej chyba wyłącznie w słowach zapożyczonych z innych 
języków.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



178 Rozdział XVI

Istnieją dwa rodzaje s; jeden z nich z akcentem aku- 
towym, wymawiana bardzo podobnie do wspomniane
go już wyżej c; dźwięk ten nie daje się transliterować. 
Występuje, na przykład, w nazwie miasta Zamoys’t.

Literę w (yayj  wymawia się różnie, w zależności od 
pozycji, jaką zajmuje w słowie. Początkowe brzmi jak 
angielskie v; tak jak w woda, „water” i wspomnianym już 
widelec, „fork”. Pełni funkcję v, którego brak w tym sy
stemie znaków lingwistycznych. Identyczna jest jego 
wymowa po spółgłoskach; tak jak w wyrazie świeca, „can- 
dle” (wymawia się svietsa) oraz gdy rozpoczyna nową 
sylabę; tak jak w kawa, „coffe”. W kończące sylabę lub 
słowo wymawiane jest jak/; tak jak w Cracow, Kio w, Ladis- 
law i innych słowach tego rodzaju.

Literę p wymawia się na trzy różne sposoby, jako:
I. pt, litera ma wówczas kropkę u dołu (p)6: 2 . pz ak
centem akutowym, wymawiane pff: 3. pz kropką nad li
terą, wymawiane jette (Gallice). Na końcu słowa, ten 
ostatni dźwięk zawsze jednak najlepiej oddaje angiel
skie sir, tak jak w //op (wymawia się noosh), „a knife" i to- 
/frp (talersh), „a piąte”. Przykłady wymowy pierwszej, to: 
bardzo, „very”; i kam ę̂lka7, „a waistcoat", wymawiane, tak 
jak musi wymawiać je Anglik.

Regułą, czy raczej bezwarunkowym prawem wymo
wy polskiej (Polacy twierdzą bowiem, że nie ma odeń 
żadnych wyjątków) jest zasada odrębnej artykulacji 
każdej głoski zapisanej literowo. Każde więc słowo,

6 „which has a dot under it” (p).
7 Tak w oryg. —  M. U.
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obojętne jak dziwaczne z wyglądu, poddaje się analizie; 
i znajdowałem niekiedy, że próba wymówienia wyrazu 
o najosobliwszej пажи fizjonomii, często kończy się po
myślnie. Czytelnik może wypróbować swą zręczność na 
następujących wyrazach:

Szklanka, „a tumbler glass”, Kieliszek, „a winę glass”, 
lub „smali glass”. W obydwu wypadkach ^ to jette. 
Znacznie większe wrażenie robią dwa przykłady ko
lejne. Trzęwicki (cały czas jettej , „trzewiki”: szczypce, 
„snuffers” —  to trudne słowo, wymawia się je krótko, 
mimo to każda litera jest słyszalna. Możemy dokonać 
jego rozbioru w sposób następujący: wymawia się jak 
esh, po odrzuceniu początkowego e; potem idzie c czyli 
ts; następnie zy— czyli zyt wraz zyp,  lub ip i na końcu ce 
lub tsa (Anglice); a wszystko wypowiada się w tym samym 
czasie, co nasze krótkie słówko, funnyl — Nie chcę jed
nak nużyć czytelnika nadmiarem szczegółów.

Wymowy niektórych kombinacji liter i dźwięków 
można nauczyć się tylko metodą jej naśladowania; wy
daje mi się jednak, że w ten sposób możliwe są do opa
nowania wszystkie, nawet przez człowieka dorosłego, 
o ile jego narządy mowy mają jaką taką zdolność ada
ptacji. Wartość fonetyczną bez porównania większej 
liczby zbitek literowych można jednak dokładnie oddać 
w transkrypcji francuskiej lub angielskiej. Pewien Polak 
zapewniał mnie nawet, że nie ma takiego dźwięku, któ
rego nie dałoby się wyrazić przy pomocy alfabetu fran
cuskiego; czynność tę znalazłem jednak znacznie ła
twiejszą, jeśli uciec się również do transkrypcji angiel
skiej. A jednak, stwierdzenie to jest nieco na wyrost. 
Wymowę wyrazu chleb, „bread” da się naśladować, ale nie
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da się napisać w jakiejkolwiek transliteracji, przynaj
mniej ja nie potrafię takiej wskazać.

Wspomnę o dwóch kolejnych, powszechnie spoty
kanych zbitkach, o których nie było dotąd mowy. Cr po
jawia się często, a wymawiane jest podobnie jak angiel
skie ch w słowie charity; na przykład: pończochy, „stoc- 
kins". Stąd słowo Czar (np. moskiewski) należy wyma
wiać nie tak, jak wymawiamy je zazwyczaj, to znaczy ząr, 
ale char. Kolejną częstą zbitką liter jest szj wymawia się ją 
jak nasze sh —  tak jak w słowach koszula (koshoola), 
„a shirt"; kapelusz, (capelloosh) , „a hat”, &c.

Związek słów w zdaniu określają ich końcówki8 — 
tak jak w łacinie i grece; stąd, podobnie jak w tamtych 
językach ich szyk może być zmienny; podam tu jeden, 
czy dwa przykłady. I takDzęan dobry znaczy „good day”, 
albo „good morning”; a właściwie „morning good”. 
W innym przypadku ten sam przymiotnik stoi przed 
rzeczownikiem: Dobry wd’e'cyor, (vd’e'lchore), „good night. 
Ale znów Dobra noc (nots, cxy —  ściślej — jak nasz wyraz 
notes). W następującym przykładzie widać pozycje cza
sownika Dobrze Wacpan spałes? , „Have you slept well to 
night? Dosłownie: „Weil sir (a raczej „seigneur”, albo 
„lord”) have you slept?” Wyraz Wacpan (vatspan) odpo
wiada naszemu „seigneur”; natomiast samo Pan — Mr. 
lub Sir, Pana9 oznacza „Madame” lub „Lady”. Rodzaj 
[gramatyczny] zachowany jest nawet w nazwiskach — 
stąd Książę Czartoryski, ale Księżna Czartoryska, &c.

8 Autor ma na myśli końcówki fleksyjne.
9 W oryginale błąd, trudno jednak stwierdzić czy zecera, czy 
autora.
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Słowa, które jako pierwsze wpadają w ucho cudzo
ziemca i, których bezustannie używa się w rozmowie, 
to: Dob’rge (dobja, francuskiej, lub, jette; ptrudne do roz
różnienia), „well", „good”; w ten sposób słuchający 
wtrąca, wyrażając aprobatę dla słów mówiącego, pota
kując mu; w podobnym kontekście używamy „well”, 
„good", „certainly". Kiedy Polak zgadza się z nim 
z większym niż zazwyczaj aplauzem, wyrażenie to 
brzmi: Bardzo dobrze, verywell — wymawiane z naciskiem. 
Yes i no słyszy się, oczywiście, równie często. Polskie od
powiedniki tych monosylab, to: tak, „yes’’ i nd’e\ „no”. 
Artykulacja pierwszego z tych słów nie sprawia żadnych 
trudności; wymawia się je tak, jak pisze, lub jak nasz 
wyraz tack. Drugie wymawia się nea (Anglice).

Polszczyzna nie jest językiem czystym. Nawet moja, 
bardzo ograniczona jej znajomość pozwoliła mi zna
leźć kilka słów zapożyczonych z innych języków; i tak 
atrament, „ink” — to łacińskie atramentum. Kałamary 
„an ink — stand” — wzięte jest najprawdopodobniej 
id Calamus, Dalej, lichtarg, to z całą pewnością [słowo — 
M. U.] niemieckie. Końcówka — ary obu ostatnich wy
razów, wymawiana jest arsh lub ash.

Mimo że wiele słów polskich wygląda bardzo o utrę, 
niektóre z nich brzmią równie miękko jak włoskie. 
I tak; pióro, „a pen” bardzo przypomina słowo włoskie, 
brzmiąc równie miękko i melodyjnie. Trzeba przyznać, 
że melodyjności nie brak również słowom w rodzaju — 
Woda, „water”, piwo, „beer”, kawa, „coffe”; i znacznej 
liczbie innych, wielo sylabowych. Stąd też poezja pol
ska, choć bywa niekiedy chropawa, daleko nie zawsze 
brzmi szorstko. Słyszałem fragmenty wierszy recyto
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wanych przez osobę mającą niejaką wprawę w poezji 
i ich brzmienie — choć całkowicie dla mnie niezrozu
miałe — było wcale miłe, a metrum i kadencja łatwe do 
uchwycenia.

Mam nadzieję, że tych kilka uwag — choć nader 
skromnych — o języku niemal z całą pewnością w na
szym kraju nieznanym, warte jest zainteresowania czy
telnika, a już w żadnym wypadku nie narazi go na nad
mierną stratę czasu; choć chciałbym móc zaofiarować 
mu w tym przedmiocie coś bardziej zadowalającego.

Po rozbiorach, w Warszawie założono towarzystwo, 
którego celem jest zachowanie języka krajowego10. 
W jego skład wchodzi zarówno szlachta, jak i ludzie 
wykształceni, nieszlacheckiego pochodzenia; wiem jed
nak z dobrych źródeł, że jego członkowie niewiele ro
bią. Schlebiając upodobaniu swego narodu do ostenta
cji, wyróżniają się raczej jako autorzy pompatycznych 
mów pogrzebowych ku czci swoich zmarłych kolegów, 
niż rozpraw, mających jakąkolwiek wartość naukową 
lub literacka. O ile Bonapartemu nie uda się odbudować 
państwa polskiego, nie wahałbym się zaryzykować opi
nii, że niezadługo polszczyzna stanie się językiem mar
twym, przynajmniej jako język warstw wyższych i lite
ratury. Przetrwa, być może, jako potoczna mowa części 
chłopstwa. Wszyscy ludzie powiązani z rodzinami szla
checkimi znają francuski; wielu również niemiecki, po

10 Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk —  założone 
w l 800 r., w I 807 przemianowane na Królewskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, a w 1907 odtworzone jako Towarzystwo Nauko
we Warszawskie i pod tą nazwą działające obecnie.
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nieważ u większości szlachty jest w służbie trochę 
Niemców. Ludzie rozumiejący cokolwiek oba te języki 
trafiają się nawet wśród niższej służby. W zaborze pru
skim polszczyzna i język niemiecki już zaczęły stapiać 
się w jedno, głównie dzięki obecności pruskich garni
zonów wojskowych w większych miastach; nie jest wiel
kim ryzykiem przewidzieć, który język zwycięży w tej 
rywalizacji. Ludzi nierozumiejących ani słowa po pol
sku spotykałem w odległości trzydziestu, czterdziestu, 
a nawet pięćdziesięciu mil od Gdańska —  nie uważam 
jednak tego za konsekwencję rozbiorów.

Za stołem pańskim zbierają się zazwyczaj ludzie 
różnych nacji; wspólnym językiem jest oczywiście fran
cuski. Nie mam zresztą cienia wątpliwości, że nawet 
gdy rozmawiają ze sobą sami Polacy —  dżentelmeni 
i damy — to najczęściej posługują się francuszczyzną. 
Jest to po części kwestia przyzwyczajenia. Każde więk
sze towarzystwo w sposób nieuchronny rozpada się na 
mniejsze grupki; i jeśli przypadkowo w jednej z nich 
znajdą się sami Polacy, rozmowa równie często toczy 
się po francusku, co w ich języku ojczystym. Pragnąc 
nabrać większej pewności w tej mierze, zadałem pewnej 
szacownej damie następujące pytanie: — Przypuśćmy, 
że przypadkiem spotyka Pani w towarzystwie jakąś da
mę, nieznaną Pani ani z widzenia, ani ze słyszenia, która 
pochodzi — dajmy na to z północno — wschodnich 
krańców Litwy (jesteśmy teraz w Galicji), a zważywszy 
jej pozycję społeczną, może być Pani niemal pewna, że 
francuski nie jest jej obcy, to czy zagadnie ją Pani po m  
pierwsyy po polsku, czy po francusku? „Cóż (powiedzia
ła) nie miałabym wątpliwości, że mówi po francusku —
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nie bardzo wiem —  wydaje mi się, że chyba po francu
sku” — odpowiedziała mi po chwili wahania.

Jest jednak —  sądzę —  ważniejszy jeszcze, niż wy
nikający z powyższej anegdoty —  powód dominacji 
francuszczyzny w Polsce. Zauważyłem, że rozmawiając 
na tematy im bliskie i dobrze znane, ale odnoszące się 
do spraw wykraczających nieco ponad poziom codzien
ności —  na przykład o modzie, czy dziełach sztuki — 
Polacy często przechodzą z polskiego na francuski, nie 
przerywając nawet zdania. Dzieje się tak w sposób 
oczywisty —  co sami zresztą przyznają —  dlatego, że 
niejednokrotnie trudno im wysłowić się we własnym 
języku. Istotnie, wszystko co piękne eleganckie — 
wszystko, co wiąże się z wytwornością, pochodzi z ob
cych krajów, bardzo więc prawdopodobne, że często 
używanych w wytwornym towarzystwie wyrazów, po
zwalających właściwie określić pewne pojęcia i ich se
kwencje w polszczyźnie po prostu brak. Nie biorę tego 
za pewnik, ponieważ Polacy utrzymują, że ich język ma 
bogate słownictwo, a literatura najwyższych lotów, po
wstała po francusku; w znacznie mniejszej mierze po 
niemiecku. Poza tym, francuski to język sformułowań 
i z całą pewnością ułatwia konwersację. Valet de chambre11 
może władać i często włada tym językiem, co jego szla
checki, czy książęcy pan. Tam, gdzie brak geniuszu i ta
lentu—  gdzie mówiąc wyraża się nie myśli, a wyuczone 
frazy, francuski jest najlepszym ze wszystkich środków

11 Tak w oryg. —  najbardziej odpowiednie tłumaczenie to „poko- 
jowiec" —  M. U.
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porozumienia. Wciąż jednak można sobie wyobrazić, 
że przyczyną okazjonalnego porzucania języka ojczy
stego jest nie tyle jego ubóstwo, co niedostateczne opa
nowanie go przez mówiącego. Na potwierdzenie tej hi
potezy, mogę wspomnieć, że czasami zdarzało mi się 
widzieć, jak Polak prosi bardziej biegłego w polszczyź- 
nie rodaka o podpowiedzenie mu właściwego w danej 
sytuacji wyrażenia.

Dzieci szlachty od niemowlęctwa mają francuskich 
piastunów — wyjąwszy mamki, które oczywiście zwal
nia się zanim dziecko zacznie mówić. Z tej też przyczy
ny francuski poznają wcześniej od języka ojczystego; 
a już przynajmniej obydwu uczą się równocześnie. 
Znajomość francuszczyzny nie jest więc w eleganckim 
świecie niczym szczególnym; brak tej umiejętności sta
nowi oznakę miernej edukacji; i to stąd właśnie zna
jomość angielskiego uchodzi za osiągnięcie wybitne, 
a większość szlachty zaczyna się ostatnio troszczyć, 
by ich dzieci wcześnie wprowadzano w arkana naszej 
mowy.

Niektórzy Polacy mówią po angielsku dość płynnie, 
a jeśli chodzi o wymowę — nieporównanie lepiej od in
nych cudzoziemców. Po przyjeździe do Polski, kilka 
mil za Warszawą ujrzałem dżentelmena wyjeżdżającego 
konno z pobliskiego, pięknego domostwa; z tyłu za nim 
jechało dwóch służących, którzy — jak się wydaje — 
odstali od swego pana więcej niż sobie tego życzył, bo
wiem — ku memu najwyższemu zaskoczeniu — krzyk
nął do nich „Damme, why dont you come along?” Ten 
doskonale mi znajomy zwrot, wypowiedziany w środku 
obcego kraju, z akcentem i tonem rodowitego Anglika
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wywarł na mnie tak niezwykłe wrażenie, że zamiast — 
jak na zdziwionego gapia przystało wytrzeszczyć zdu
mione oczy, odpowiedziałem przyjacielskim pozdro
wieniem. Owym dżentelmenem był Hrabia Potocki12 
(Pototeski), obecnie jeden z członków tymczasowego 
rządu Bonapartego oraz pułkownik drugiego pułku 
pierwszego Legionu Polskiego. Później dowiedziałem 
się, że bawił on jakiś czas w Anglii, skąd też pochodzili 
jego służący oraz konie. Hrabia Biliński13, inny członek 
rządu tymczasowego, który również był w Anglii włada 
angielskim dość płynnie, ale niepoprawnie, tak pod 
względem gramatyki, jak wymowy.

Wśród wszystkich jednak szlachetnie urodzonych 
Polaków, mówiących w miarę płynnie po angielsku, 
pierwsze miejsce zdecydowanie zajmuje Książę Czarto
ryski. Mówię o starszym — jego syna, księcia Adama 
Czartoryskiego14, byłego ministra spraw zagranicz
nych Rosji, nie miałem zaszczytu widzieć. Znamienity 
ten mąż zna nasz język gramatycznie, włada nim płyn
nie i wykwintnie, a jego wymowa budzi podziw nawet 
rodowitych Anglików. Nie przypominam sobie ani jed
nego przypadku, w którym — gdyby książę znalazł się 
w Anglii —  cokolwiek mogło zdradzić w nim cudzo
ziemca, i to mimo że w ostatnich latach niewiele zda-

12 Stanisław Kostka Potocki ( 1755—18 2 1 ), prezes Racły Stanu 
Księstwa Warszawskiego.
13 Piotr kr. Bieliński (1754—1829), członek Komisji Rządzącej 
Księstwa Warszawskiego.
14 Adam Jerzy ks. Czartoryski (1770—1861), syn ks. Adama 
i Izabeli kr. Fleming.
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rżało mu się mówić po angielsku. Bawił jednak kilku
krotnie w Anglii i swego czasu był bliskim znajomym 
Lorda Mansfield15.

Książę Czartoryski to postać rzeczywiście niezwy
kła; zna nie mniej niż czternaście lub piętnaście róż
nych języków obcych. Jest doskonałym latynistą i gre- 
cystą; językiem ojczystym i ruszczyzną włada lepiej 
niż ogół Rosjan i Polaków; posiadł również znajomość 
niemieckiego, angielskiego, francuskiego, włoskiego, 
hiszpańskiego, portugalskiego, arabskiego, perskiego 
i tureckiego — co zaiste osiągnięciem niepospolitym. 
Nie jestem pewien, czy włada duńskim i szwedzkim, 
wydaje się to jednak wysoce prawdopodobne, są one bo
wiem tylko narzeczami pokrewnymi językom niemiec
kiemu i angielskiemu. Godne przy tym uwagi, że nie 
tylko zna wszystkie te języki, ale większością nowożyt
nych posługuje się płynnie i poprawnie. Słyszałem kie
dyś jak rozmawiał po kolei z pięcioma czy sześcioma, 
pochodzącymi z różnych krajów cudzoziemcami w ich 
językach ojczystych, i to — co mogłem stwierdzić na 
podstawie własnych obserwacji popartych zapewnie
niami innych — wysławiając się równie poprawnie 
i swobodnie we wszystkich i bez najmniejszej trudno
ści, czy pomieszania przechodząc z jednego na drugi. 
Odnoszę również wrażenie, że wspomniał mi kiedyś, 
jakoby w pewnej mierze opanował również sanskryt; 
w każdym razie posiadł doskonałą znajomość pism Sir

15 Autor zapewne ma namyśl William Murray Mansfielda, Ist 
Earl of ( I 705—179З ) przewodniczącego Izby Karnej Sadu Naj
wyższego Wielkiej Brytanii od 1756 to I 788.
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Williama Jonesa16. Z racji swej zadziwiającej znajomo
ści języków, jego wysokość, jest zapewne najbardziej 
oczytanym człowiekiem Europy. Trudno znaleźć za
gadnienie z dziedziny piśmiennictwa wszystkich naro
dów, o którym nie miałby czegoś do powiedzenia. Zna
lazłem go dobrze zorientowanym w piśmiennictwem 
angielskim, zwłaszcza doby Swifta, Addisona, Stee- 
le’a i innych. Interesuje go głównie literatura piękna; 
nie zwraca prawie uwagi na matematykę i inne nauki 
ścisłe. Poważne miejsce w jego studiach zajmują nato
miast dzieła polityczne; powiada się, że jego mowy sej
mowe zawsze były znakomicie przygotowane — czemu 
łatwo dać wiarę, zważywszy jak wielki przyswoił sobie 
zasób wiedzy. Jego wysokość zbliża się obecnie do sie
demdziesiątki; wciąż jednak odznacza się młodzień
czym temperamentem. Rozmawia z wielkim zaintere
sowaniem, żywo, błyskotliwie, z wielką kompetencją 
i znakomitym poczuciem humoru.

Nie wolno mi pominąć, że wiele dam polskich rów
nież posiadło niejaką znajomość angielskiego; niemało 
z nich bez trudu czyta w tym języku, a nawet rozumie 
go w mowie — o ile rozmowa dotyczy spraw nie
zbyt złożonych, a mówiący wysławia się starannie i wy
raźnie. Jeżeli chodzi o znajomość języka angielskiego 
wśród dam, to księżna Czartoryska przewyższa wszyst
kie swoje rodaczki, podobnie jak czyni to swym nie
zrównanym urokiem. Przychodzi jej to o tyle łatwiej, że

16 Jones William, Sir (1746-1794 ) wybitny orientalista bry
tyjski.
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w młodości dawał jej lekcje ojciec (Książę Czartory
ski) ; poza tym niedawno była w Anglii.

Niewiarygodna łatwość, z jaką Polacy uczą się języ
ków obcych wydaje się niezwykła, wręcz zdumiewająca; 
i gdyby nie wnikać w jej przyczyny, można by ich podej
rzewać o szczególną doskonałość narządów mowy. Ce
cha ta znajduje jednak bardziej naturalne wytłumacze
nie. Polacy od najwcześniejszej młodości mają moż
ność ustawicznego obcowania z cudzoziemcami i to we 
własnym gronie rodzinnym, dzięki czemu ćwiczą swe 
narządy mowy w okresie, gdy są one najbardziej ela
styczne i po temu podatne. Ambicją szlachetnie uro
dzonego Polaka17 jest utrzymywać nie tylko zwy
kłą służbę — pochodzącą z różnych krajów, ale i obco
krajowców wykształconych, których obecność za sto
łem przydaje im znaczenia i godności. Życzą sobie rów
nież, by dzieci paplały z nimi w ich ojczystych językach 
przy wszelkich możliwych okazjach, co zdecydowanie 
przedkładają nad regularne lekcje. Tym samym, więk
szości języków europejskich dzieci uczą się w ten sam 
sposób, co swego własnego.

Poza tym, Polacy utytułowani i majętni są, jak się 
wydaje, bardziej nawykli do podróży zagranicznych, 
niż ludzie z jakiegokolwiek innego kraju. Mając sto
sunkowo tak niewiele rzeczy godnych uwagi —  czy to 
dzieł sztuki, czy natury — u siebie, żywią naturalną 
i chwalebną ciekawość obcych krain, o wybitnych osiąg
nięciach, o których nawykli słyszeć w codziennych roz

17 Autor użył tu określenia „a noble Pole”.
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mowach z domownikami. Dlatego też, z racji uwarun
kowań swej kondycji, Polacy są z przyzwyczajenia, a na
wet z konieczności ludźmi skłonnymi do naśladownic
twa, tak bardzo zresztą, że uniemożliwia to wykształ
cenie cech własnego, wyraźnie odrębnego charakteru 
narodowego. Na potwierdzenie czego pozwolę sobie 
przytoczyć kilka spostrzeżeń i uwag, jakie poczyniłem
0 ich literaturze narodowej.

Mówiąc o przewodnikach po piętnato—, szesnasto—
1 siedemnastowiecznej literaturze polskiej, wspomnia
ny już tu M. Orchowski poleca dwa dzieła: pierwsze no
si tytuł Centum illustrium Poloniae Scriptorum Elogia et Vi
tae15 — słownik bio— i bibliograficzny autorów pi
szących po łacinie i po polsku. Drugie, Daniela Hoff
mana, podaje szereg szczegółów dotyczących drukarń 
[działających — M. U.] w Polsce w tych stuleciach, 
oraz wydanych w nich dzieł18 19. Następnie dołącza on 
[Orchowski —  M. U.] listę autorów tworzących po 
ukazaniu się rekomendowanej przezeń bibliografii —

18 Dzieło Szymona Starowolskiego ( 1 5^8—1656), wydane we 
Frankfurcie nad Menem w 1 625 roku Scriptorum Polonicorum hekaton- 
tas, którego wyd. 2 rozszerzone do 232 biogramów ukazało się 
w Wenecji w 1627 tM wydanie polskie Kraków 1970, Setnikpisarzpw 
polskich.
19 Jan Daniel Hoffmann ( 17 01 —1 766), historyk i korektor gim
nazjum elbląskiego, autor wielu prac historycznych, także poświę
conych językowi polskiemu (De originibus linguae Polonicae, Gdańsk 
1 7 ЗО), najważniejszym dziełem Hoffmanna, do którego odnosi 
się Burnett to De typogrphiis earumque initiis et incrementis in Regno Polo
niae et Magno Ducatu Litbuaniae, Gdańsk 1 740, zob. J. Małecki, Jan 
Daniel Hoffmann, w: Polski słownik biograficzny, t. 9, s. 570—57 К

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Język i literatura 191

do roku mniej więcej I 76O, bądź lat nieco później
szych. Warto podkreślić, że zdecydowana większość 
pomieszczonych na niej autorów pisała po łacinie; w je
szcze większej mierze odnosi się to do pisarzy wcze
śniejszych. Prawdę powiedziawszy, póki co kultura lite
racka języka polskiego nie posunęła się wiele dalej poza 
przekład. Łacina zawsze była językiem literackim Pola
ków, a i dziś, przy wielu ważnych okazjach — choć nie 
tylko, używają jej oni w mowie. Niemal wszyscy wielcy 
panowie i większość szlachty — dzierżawców potrafi 
rozmawiać po łacinie, wprawdzie rzadko kiedy z kla
syczną czystością, ale prawie bez zacinania się, co 
świadczy, że jest to praktyka dość powszechną. Jak się 
dowiadujemy uroczystą mowę do Bonapartego wygło
szono po łacinie2"0.

Mimo to zdarzają się oryginalni twórcy, piszący 
w języku polskim, zwłaszcza poeci. Pan Orchowski 
wspomina o Jeżowskim2", autorze poematu zwanego 
Ekonom sarmacki11, czyli Oekonomika albo por^dek zabaw zie
miańskich według czterech części roku, oraz zabawy ziemianek *

“° Por. np. Łacina jako język elit, red. J. Axer, Warszawa 2004.
"I Władysław Stanisław Jeżowski, autor poematu Oekonomika albo 
porządek zabaw ziemiańskich według czterech części roku, oraz zabawy ziemia
nek i zbytki teraźniejsze miejskich biały chgłów ("Kraków 1 6 3 8, II wyd. Kra
ków I648) Ekonom sarmacki jako dzieło Jeżowskiego pojawiło się 
w pracy J. A. Jabłonowski, Musaeum polonum. Leopoli 1752, wg 
Estreichera taka praca nie istniała, Bibliografia polska, Kraków 
1901, t. I8, s. 552. Edycja w XIX w. jako: Stanisława Słupskiego z ł o 
gowa Zabawy orackie 1618 i Władysława Stanisława Jeżowskiego Oekonomia 
1638, wydał J. Rostafiński, Kraków 18 91 .
"2 W  oryg. „sarmatian Farmer" —  M. U.
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i zbytki teraźniejsze miejskich białychgłów. Opoliński2’ , autor 
Satyr białym wierszem. Twardowski23 24, poeta —  batali
sta, i Gawiński25, twórcę eklog. Bardzo wielu jest tłu
maczy — zarówno z języków klasycznych, jak nowo
żytnych. Znalazłem przekłady kilku dzieł angielskich; 
zwłaszcza Pope’a26 a nawet —  o ile dobrze sobie przy
pominam —  jego Iliady i Odysei.

Potrzeby teatru warszawskiego zaspokajają po więk
szej części przekłady z niemieckiego —  znacznie rza
dziej z francuskiego. Literatura polska może pochwalić 
się kilkoma zaledwie dramatami z prawdziwego zdarze
nia. Bohomolec wspomniany jest jako komediopisarz

23 Nie Opoliński tylko Krzysztof Opaliński (1609—1655), wo
jewoda poznański, autor Satyry, albo Przestrogi do naprawy rzydu i oby
czajów w Polszczę należyci, Kraków 16 52, przedrukowane pod zmie
nionym tytułem Juvenalis redivivus, w Toruń 1698 iw  tymże roku 
w Poznaniu pod innym tytułem Icon animorum, zob. S. Grzeszczuk, 
W stronę Kochanowskiego: studia, charakterystyki, interpretacje, Katowice 
I98I gdzie szerzej o pracy Opalińskiego.
24 SamuelTwardowski (T600—I 66I) — poeta epicki, a nie ,,mi- 
litary poet”, co autor sugeruje ze wzglądu na to, że napisał Wojnę do
mowi} yKozyki, Tatary, Moskwą, Szwedami i Węgry przęzg t z lat toczyca się 
Kraków IĆ60 oraz Wojna kogackapóźniejszy Leszno 1651 — poemat 
epicki, ale świadczy to, żze prac tych nie znał.
2 Jan Gawiński (1622—26 —  ok. 1684 ) — poeta, autor m.in. 
sielanek, zob. Sielanka polska XVII wieku. Szymon Simonides, Bartłomiej 
Zimorowicjan Gawiński, wybrał i objaśnił Aleksander Brückner, Kra
ków I 922.
26 Alexander Pope ( 1688—1744), w latach 1715—1720 opubli
kował przekłady Iliady iw  172 5 Odysei na angielski, jego twórczość 
tłumaczona była wielokrotnie na język polski, także na początku 
XIX wieku.
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z początku XVIII wieku37. Czasy obecne nie wydały 
z siebie ani jednej ze sztuk przyzwoitej scenicznie, 
choć powstało wprawdzie kilka, wystawianych ostatnio 
utworów dwu—, trzyaktowych —  z tych, najlepsze są 
pióra Księcia Czartoryskiego, tak często z szacunkiem 
tu wspominanego. On sam wyrażał się o nich, jako
0 zwykłych zabawnych drobiazgach, tak, że nabrałem 
przekonania, iz mówi to, co myśli. Dowiedziałem się 
jednak—  z bezwzględnie wiarygodnego źródła; osoby 
która przetłumaczyła kilka sztuk niemieckich wysta
wianych później na scenie — ze choć niewielkie te 
utwory istotnie nie zasługują na miano prawdziwych 
dramatów, są jednak tak pełne życia, pewnej nad’vete,
1 błyskotliwego humoru, iż stały się najbardziej cenio
nymi pozycjami wystawianymi ostatnio na scenach 
polskich.

Pod względem obfitości pamiątek historycznych 
Polska może, jak sądzę, śmiało iść o lepsze z Anglią; mi
mo to najobszerniejsze opracowanie historii Polski 
mieści się w trzech tomach in quarto. Niemal wszystkie, 
a chyba nawet wszystkie oryginalne dokumenty spisane 
zostały po łacinie — przynajmniej do początku epoki 
współczesnej. Najdawniejszym historykiem polskim 
był Wincenty Kadłubek, czy też Kadlubko, biskup kra
kowski w początkach trzynastego stulecia27 28. Zmarł 
w roku 1223. Jego narracja kończy się na 1204 roku

27 Franciszek Bohomolec (1720—1784) — jezuita, komediopi
sarz, poeta. Jako literat debiutował w 1752 roku.
28 Wincenty Kadłubek (1150—1160—12-23), bp krakowski, au
tor Chronica Polonorum, Kroniki polskiej, doprowadzonej do 120 5
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i jest, jak zwykle, sprzeczną ze zdrowym rozsądkiem 
kompilacją poprzeinaczanych prawd i legend. Następ
nym dziejopisem [polskim — M. U.] był biskup po
znański Bogufał, z tej samej familii, co poprzedni* 29. 
Rozpoczął on swoją historię od pochodzenia Polaków, 
a doprowadził ja do roku 1252. Jego dzieło kontynuo
wał do roku I2 7 I Glodzislaw Baczko30, kustosz kapi
tuły poznańskiej3 h Wspomnę o dwóch innych, których 
uznaje się za najwybitniejszych wczesnych kronikarzy: 
Janie Długoszu32 i Marcinie Kromerze33; ten pierwszy

roku, wydanej drukiem po raz pierwszy w 1612 roku, tekst w ory
ginale i tłumaczeniu był wielokrotnie publikowany, ostatnio 
w 200 3 roku (przekład B. Kürbis).
29 Bogulał II (zm. 125 3), kanonik poznański i gnieźnieński, bp 
poznański, autor Rocziiika kapituły poznańskiej.
i0 Godyslawvel Godzisław Baszka (XIII w.) — prawdopodobnie 
autor dzieła Kronika Wielkopolska (wyd. B. Kürbis, [w:] Monumenta 
Poloniae Historica, sn., t. 8. Warszawa 1970.
51 W  oryg. „kustosz poznański" — M. U.
52 Jan Długosz ( I 4 I 5—I48O), kanonik krakowski, arcybiskup 
nominat lwowski, autor rękopiśmiennych Annales seu cronicae inditi 
Regni Poloniae opublikowanych w przekładzie polskim dopiero 
w 1. I 96I - 2OO6.
ss Marcin Kromer (1512—1589) humanista, historyk, biskup 
warmiński, był autorem dwóch opisów Polski, Burnett zapewne nie 
znał żadnego z nich, do 1506 r. doprowadzonych jest Dr origine et 
rebus gestis Polonorum libri XXX (Bazylea 1568), natomiast dużo 
ważniejsza jest tegoż autora Polonia sive de situ, populis, moribus, magi
stratibus et republica regni Polonici librt duo, wydana we Frankfurcie 
W  1575 Г . oraz 15771  1578 (Kolonia), toż w języku polskim Polska 
czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach public żętych Króle
stwa Polskiego księgi dwie, Olsztyn I984.
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urodził się w I415  roku, później był kanonikiem kra
kowskim, a zmarł w roku 1480 , do którego to doprowa
dził swą kronikę. Kromera nazywa się Liwiuszem swego 
narodu. Godne uwagi, że był chłopem, który, dzięki 
swemu geniuszowi, doszedł ostatecznie do godności 
biskupa warmińskiego. Kronikę swoją kończy na roku 
1506 ; później jednak ogłosił mowę pogrzebową ku czci 
Zygmunta I, którą można uznać za jej kontynua
cję do roku I54834. Nie jest to w żadnej mierze kom
pletne wyliczenie kronikarzy polskich, nawet do tego 
momentu; było jeszcze kilku anonimowych, zachowa
ły się też fragmenty kronik, które znaleźć można w róż
nych zbiorach, a których nie ma potrzeby tu wyszcze
gólniać.

Nie wolno zapomnieć, że Kopernik (Copernix) był 
rodowitym Polakiem. Urodził się w 1472 roku, w Toru
niu. Zmarł w roku 1 543 35.

Sława Kazimierza jako wykwintnego poety lirycz
nego, dorównuje sławie samego Horacego. Był on pol- 
skimjezuitą, urodzonym w roku 1597; zmarłw I640 JÓ.

34 Była to Oratio in funere Sigtsmundi Bazylea 1555 (później wielo
krotnie przedrukowywana, i poszerzana za życia autora i po jego 
śmierci. Po polsku ostatnio Mowa na pogrzebie Zygmunta I  oragopocho
dzeniu i o dziejach Polaków księgi XXIX i XXX, przekład J. Starnawski, 
Olsztyn 1982 .
55 Mikołaj Kopernik (1473—1543), twórca teorii łieliocentrycz- 
nej, autor dzieł z zakresu teorii monetarnej, administrator diecezji 
warmińskiej
,b Maciej Kazimierz Sarbiewski ( 1595—1640) , Burnett podaje 
błędną datę urodzenia, nie wymienia nazwiska tego znanego i ce-
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Z racji natury samego ustroju państwa, stanu eduka
cji i warunków naturalnych kraju, który ze względu na 
słabe zaludnienie, ubóstwo i stosunkowo znaczne odle
głości, jakie dzielą od siebie miasta, nie sprzyja wymia
nie myśli —  wykształcenie niegdyś nie było w Polsce 
zanadto rozpowszechnione. Poza tym, nieprzerwany 
stan wojny z sąsiednimi państwami barbarzyńskimi 
sprawił, że Polacy nie mieli dawniej ani czasu, ani skłon
ności do wymagających ciszy i skupienia studiów lite
rackich. W wiekach średnich, grono ludzi wykształco
nych ograniczało się tu —  tak samo zresztą, jak wszę
dzie indziej — niemal wyłącznie do duchowieństwa; 
dopiero reformacja spowodowała jego rozszerzenia 
o szlachtę. Również Zygmunt I, choć przeciwnik lute- 
ranizmu, patronował nauce i sztukom pięknym.

Jan Sobieski górował nad współczesnymi nie tylko 
geniuszem wojennym, lecz również osiągnięciami na 
polu literatury; pod jego opieką i za jego niedoścignio
nym przykładem rozkwitła epistolografia; jednak po 
śmierci tego władcy, wszystko co wielkie i pożyteczne 
zaczęło chylić się ku upadkowi, a Polska popadła w re
gres, trwający nieprzerwanie do chwili ostatecznej utra
ty suwerenności.

Poczucie sprawiedliwości nie pozwala jednak prze
milczeć, że pojawiły się pewne symptomy odrodzenia 
nauki i sztuk. Podróżujący do Francji i Anglii poczęli 
dostrzegać coś więcej ponad osobliwości obyczajów,

nionego w Europie poety, autora m.in. Liryków opublikowanych 
w Anglii w IĆ46 r„ zwany polskim Horacym, tworzył swe utwory 
po łacinie.
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nadmiar zbytku i wybryki głupoty —  ich uwagę przy- 
ciągają również, choć po części, manufaktury, sztuki 
piękne i gospodarka rolna. To nimi właśnie, bawiąc 
w Anglii, interesował się szczególnie Hrabia Zamoyski, 
który zwiedził większość głównych fabryk londyńskich 
i wiele manufaktur w miastach prowincjonalnych, zwła
szcza w Birmingham. Wspomniałem już, że sprowadził 
do swego kraju wielu specjalistów. To bardzo obiecu
jące oznaki i można się spodziewać, że przykład dany 
przez człowieka jego znaczenia i pozycji przyniesie nie
bagatelne efekty.

Ten bardzo pobieżny zarys, uzupełniony podanymi 
wyżej przykładami, winien dać niejakie wyobrażenie 
o języku i piśmiennictwie polskim. Należyte opracowa
nie tego przedmiotu, zakładając, że miałbym po temu 
odpowiednie materiały, zajęłoby znacznie więcej miej
sca niż cały ten tomik.
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U niwersytety, szkolnictwo, 
biblioteki

Główne uniwersytety polskie to; krakowski, wileń
ski i poznański; każdy z nich znajduje się w innym 
zaborze.

Największym z nich jest krakowski, w zaborze au
striackim. Ma on jedenaście fakultetów, sprawujących 
nadzór nad czternastoma gimnazjami, które pełnią 
funkcję szkół przygotowawczych do studiów wyż
szych. Dyrektorzy to księża, nazywani akademikami; 
program nauki obejmuje przede wszystkim teologię. 
Uniwersytet ufundował i uposażył Kazimierz Wielki, 
a poważnie rozbudował Władysław Jagiellon. Jego bib
lioteka, niewielka zresztą, zawiera podobno książki tu
reckie, interesujące o tyle tylko, że są darem Jana Sobie
skiego — z łupów zdobytych pod Chocimiem. To wła
śnie słynne zwycięstwo nad Turkami pod owym mia
stem, w przeważającej mierze umożliwiło wyniesienie 
go na tron. Dawniej Kraków dostarczał profesorów do 
innych seminariów, i z tej przyczyny nazywano go ma
tką literatury polskiej1.

Uniwersytet poznański, w Polsce pruskiej, był do 
niedawna kolegium jezuickim, stąd nauczano na nim

1 Uniwersytet w Krakowie został założony przez Kazimierza 
Wielkiego w I  3 64 r.
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] jezui
tów kierownictwo nad uniwersytetem przejęła komi
sja edukacji, składająca się z ludzi znacznych i uczo
nych, którzy mianują profesorów, ustalają ich pła
ce, &c.2

Uniwersytet w Wilnie, stolicy Litwy, to również byłe 
kolegium jezuickie3. Niejaką skłonność do wprowadze
nia bardziej liberalnego programu nauczania w Wilnie 
przejawiał ostatnio Książę Adam Czartoryski; który, 
mając to na względzie, zwrócił się do pewnego londyń
skiego dżentelmena z prośbą o dobranie mu spośród je
go rodaków gremium kompetentnych profesorów nauk 
przyrodniczych, filozofii moralnej, nauk rolniczych 
&c, &c. Profesorów znaleziono, a ich dyplomy i rozpra
wy naukowe wysłano przed trzema już laty; jednak, czy 
to z racji jakichś ważnych materii politycznych, które 
odwróciły uwagę księcia od kwestii mniej ważkich, 
czy tez z innych przyczyn wydaje się, ze żaden z nich 
nie został nominowany i nic więcej o tej sprawie nie 
słychać4.

również głównie teologii. Po kasacie [zakonu

2 Kolegium jezuickie w Poznaniu powstało na mocy przywileju 
króla Zygmunta III w 16 11 r.
3 Kolegium jezuickie w Wilnie rozpoczęło działalność w 1570 r. 
dzięki staraniom bp wileńskiego Waleriana Protasewicza. Bul
la zatwierdzająca została wydana przez papieża Grzegorza XIII 
w 1579 r.
4 Autor tu myli się, w 1803 r. car Aleksander I wydal dekret usta
nawiający Cesarski Uniwersytet w Wilnie. Został zamknięty 
w 18 3 2 r. po upadku powstania listopadowego. Powtórnie otwarto 
uniwersytet dopiero w 1919 r.
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Istnieje też niewielki uniwersytet, czy raczej bardzo 
duża szkoła w małym miasteczku Zamościu. Naukę po
biera w niej kilkuset chłopców — część z nich uczy się 
języków, pozostali arytmetyki. Założył ją, pod koniec 
szesnastego wieku, wielki Jan Zamoyski5.

To wszystkie najpoważniejsze placówki publicznego 
szkolnictwa wyższego i średniego w Polsce, poza jedną,
0 której za chwilę. Dzieci szlachty kształcą się przeważ
nie w domach, gdzie nauczają ich specjalnie dobra
ni preceptorzy. Za czasów Rzeczypospolitej, książęta
1 bo gata szlachta kształcili również w swoich domach 
wielką liczbę potomstwa swoich ubogich braci; w ich 
pałacach mieściła się zazwyczaj szkoła, podobna do 
tych, jakie prowadzili niegdyś biskupi angielscy. Daw
niej, książę Czartoryski zawsze utrzymywał na swoim 
dworze znaczna liczbę chłopców i młodych ludzi; któ
rym zapewniał wikt, odzienie i edukację, a po jej ukoń
czeniu pozycję w świecie. Jeden dzień w tygodniu nazy
wano dniem chłosty; winowajcy otrzymywali wówczas 
plagi za występki popełnione w poprzednich sześciu 
dniach. W Warszawie, rozmiłowanej wówczas w cha
rakterystycznym dla staropolskiego obyczaju przepy
chu, wyjeżdżającej w podróż zagraniczną księżnicz
ce towarzyszyło dwudziestu młodych jeźdźców, któ
rzy prześcigali się wzajem w trosce o nią i okazywaniu 
jej rycerskiej galanterii; uprzejmością świadczoną ze 
szczególnym zapałem i najzażarciej rywalizowano był

5 Akademia zamojska została założona w 1594 r. przez Jana Za
moyskiego, została zamknięta przez władze austriackie w 1 784 r.
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zaszczyt podania jej wysokości ręki przy wsiadaniu lub 
wysiadaniu z powozu*.

I to z przyczyny zepsucia obyczajów właśnie, wyro
słego z owej specyficznej formy edukacji, około połowy 
ubiegłego stulecia Konarski postanowił założyć w War
szawie szkołę dla szlachty, w której profesorowie kieru
jący kilkoma zespołami przedmiotowymi realizowali 
zupełnie odmienny program nauczania* 6.

Przed rozbiorem istniała w Warszawie biblioteka 
publiczna, w której zgromadzono ponad 200 000 wo
luminów. Założono ją w roku 1714 — tak wynika 
z widniejącej nad wejściem inskrypcji — Civium usui 
perpetuo Zalusicorum par illustre dicavit, 1714 . Biblioteka 
została splądrowana z rozkazu Cesarzowej Rosji; zbio
ry przewieziono do Petersburga, gdzie nadal pozostają 
w stanie, w jakim tam przybyły — nawet ich nie roz
pakowano. Hrabia Zamoyski poinformował mnie, że 
udało mu się wejść w posiadanie kilku książek i — 
zwłaszcza — niektórych ważnych dokumentów, doty
czących historii kraju. Nie słyszałem by uratowano coś 
więcej7.

* „Polacy zawsze odznaczali się zamiłowaniem do przepychu i os
tentacji, popisując się zwłaszcza wystawnością ekwipażu. Zona 
polskiego magnata, poza wielką rzeszą służby, brała dawniej ze so
bą do powozu karły płci obojga; a w nocy karetę otaczała czeladź 
z zapalonymi pochodniami".

6 Colegium Nobilium —  szkoła założona w 1740 r. przez pijara 
ks. Stanisława Konarskiego (1700—1773) miała na celu głęboką 
reformę nauczania w Rzeczypospolitej. Szkołę zatwierdził papież 
w 1754 r.
7 Biblioteka została założona przez Andrzeja Stanisława i Józefa
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Bardzo duża biblioteka publiczna, zaopatrzona 
w różnojęzyczne książki istnieje również we Lwowie. 
Przylega do niej niewielkie pomieszczenie, w którym 
zgromadzone zostały książki gąkagane, Znalazłem wś
ród nich Essays Hume’a8 9, kilka dzieł Woltera'*, RuinsVol- 
ney'a10, &c. Cesarz Austrii był tak przerażony Rewo
lucją Francuską, której wybuch przypisywał głównie 
dziełom filozofów, że nie mógł ścierpieć, by przeczyta
no (jeśli mógł temu zaradzić) jakąś książkę, znaną ze 
swobody poglądów w kwestiach związanych z religia 
i formą rządów. — Dodać należy również, że miasto to 
ma też wielką księgarnię.

Poza tym jest również kilka godnych uwagi księgo
zbiorów prywatnych. Książę Czartoryski jest posiada
czem jednej z najobficiej zaopatrzonych i najcenniej
szych bibliotek prywatnych w Europie, zawierającej 
książki we wszystkich niemal językach i w całości zgro
madzonej przez niego. Znaleźć tam można najbardziej 
wartościowe dzieła angielskie — poetyckie, historycz

Andrzeja Załuskich, twórców pierwszej w Polsce dużej biblioteki 
publicznej, która pod nazwą Biblioteki Rzeczypospolitej Zału
skich Zwanej przeszła po śmierci fundatorów pod opiekę państwa. 
Zbiory jej wywieziono po upadku insurekcji kościuszkowskiej do 
Petersburga.
8 David Hume ( I 7 I I —1776), urodzony w Szkocji, tworzący we 
Francji filozof i historyk, autor m.in. Pbilosopbical Essays conceming 
Human Understanding (1748).
9 Voltaire, Wolter, właściwie Franęois Marie Arouet (1694— 
—1778), francuski publicysta, filozof historyk.
10 Constantin—Franęois de Chasseboeuf hrabia Volney ('175 7— 
—1 820) —  francuski historyk i filozof, autor Les Ruines, ou medita- 
tions sur les revolutions des empires, Geneva 1791.
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ne i filozoficzne. To samo da się powiedzieć o księgo
zbiorze niemiecko^ i francuskojęzycznym.

Hrabia Zamoyski ma również dwie dobre biblioteki 
w dwóch różnych rezydencjach wiejskich. Obecnie, 
składają się na nie głównie książki francuskie, aczkol
wiek ma zamiar obficie zaopatrzyć większą z nich 
w dzieła angielskie i niemieckie; zwłaszcza w kompletne 
serie dzieł z różnych dziedzin nauki i literatury tak, by 
mogła służyć za najlepsze źródło informacji, każdemu 
uczonemu o dowolnych upodobaniach.

Istnieją zapewne i inne cenne księgozbiory, choć 
osobiście nie miałem okazji ujrzeć żadnego, godnego 
wzmianki.
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O braz socjety polskiej

Aby dokładnie zrozumieć naturę kontaktów towarzy
skich w Polsce należy koniecznie traktować każdego 
wielkiego pana polskiego1 (to znaczy latyfundystę) ja
ko posiadacza czegoś w rodzaju księstwa. Sprawa
mi owego państewka musi ktoś kierować, a wynikające 
stąd obowiązki dzielą między siebie liczni urzędnicy. 
Wszyscy oni —  sekretarze, superintendenci, księgo
wi1 2, dzierżawcy", &c, krótko mówiąc wszyscy, którym 
powierzono obowiązki i przyznano płace, gwarantujące 
im pewien szacunek i poważanie wśród ludzi, mają do
stęp do pańskiego stołu. Oczywiście, wielu z takich 
urzędników mieszka w bezpośrednim sąsiedztwie czę
ści majątku, którym zarządzają i niewiele ma okazji do 
odwiedzin w rezydencji swego pana. Znaczna jednak 
ich liczba zawsze towarzyszy jego rodzinie i można ich 
uważać za domowników.

Poza tym jest jeszcze trochę cudzoziemców —  za
granicznych lekarzy, na przykład, i innych łudzi wy
kształconych, o czym mowa była już wcześniej. Na 
dworach wyjątkowo wielkich, ciągle jeszcze zdarza się 
pewna liczba synów szlachty mniej zamożnej, czy wręcz

1 W  oryg. „Polish nobleman of the first rank" —  szlachcica pol
skiego pierwszej rangi [kategorii] — M. U.
2 W  oryg. „cashiers" —  „kasjerzy", „płatnicy" — M. U.
J W  oryg. „farmers" —  M. U.
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ubogiej, utrzymywanych i kształconych sumptem pa
trona. Kilku z nich może tworzyć jego osobistą świtę, 
jako rodzaj dobrze urodzonych służących —  i .. . prze- 
śpiewać, przetańczyć i przegadać całe swoje życie w sta
nie biernej subordynacji. Tak wygląda zazwyczaj socjeta 
domu polskiego magnata.

Jednak magnat —  właściciel wielkiej rezydencji, ma
jący więc do dyspozycji wiele pomieszczeń mieszkal-

—  czy to krew
nych i powinowatych, czy przyjaciół. Istnieje tu obyczaj 
jeździć od domu do domu z przyjacielską wizytą i za
trzymywać się to tu, to tam na jakie dwa, trzy tygodnie; 
a także przyjmować gości u siebie; toteż w pewnych 
kręgach odbywa się coś w rodzaju trwającego okrągły 
rok bez przerwy korowodu wizyt i rewizyt. Tak więc, 
w dużych rezydencjach w wyjątkowych tylko przypad
kach do obiadu, czy kolacji zasiada mniej niż trzydzie
stu, czterdziestu stołowników. Podejrzewam, że w sa
li jadalnej pałacu Księcia Czartoryskiego mało kiedy 
obiadowało mniej niz pięćdziesiąt osób — a nierzadko 
ich liczba sięgała stu, stu pięćdziesięciu, a nawet dwu
stu. Usiąść do stołu we dwójkę, z zoną, czy przyjacie
lem, to dla Polaka rzecz nie do przyjęcia. A jeśli Anglik 
lub ktoś, kto bawił kiedyś w tym kraju, wspomni słu
chaczom, że w Anglii taki właśnie panuje obyczaj i na
wet osoby najznakomitsze zasiadają do obiadu wyłącz
nie z żoną lub w towarzystwie przyjaciela — wszyscy 
z najwyższym zdziwieniem zakrzykną: Ah! Comme ii est 
triste —  jakież to smutne!

Jak już wspomniałem, przyjezdni goszczą zazwyczaj 
u gospodarza dwa, trzy tygodnie; na krócej zresztą nie

nych, rzadko kiedy wolny jest od gości
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warte by było zachodu, bowiem w Polsce wybiera się 
w gości, jak w daleką podróż i aby spotkać się z przyja
cielem trzeba często pokonać dystans stu, a nawet dwu
stu mil. Domy odległe o czterdzieści, czy pięćdziesiąt 
mil uważa się za położone w bliskim sąsiedztwie, Lu
dzie jeżdżą z Warszawy do Puław (około stu mil) bez 
względu na porę roku; droga w tę i z powrotem zajmuje 
im parę dni. W przypadku wielkich zlotów i uroczysto
ści, zdarza się wprawdzie, że znaczna część towarzy
stwa rozjeżdża się po kilku dniach, z zasady jednak zo
stają w gościnie po kilka tygodni. Sądzę, że pewne poję
cie o odległości między wiejskimi rezydencjami szlach
ty polskiej i konsekwencjach tego stanu rzeczy dla cha
rakteru kontaktów towarzyskich dać może następująca 
analogia — spróbujmy wyobrazić sobie, że Anglię za
mieszkuje zaledwie dwanaście znakomitych rodzin roz
proszonych nierównomiernie po całym obszarze kraju.

Socjeta miejska różni się od wiejskiej głównie tym, 
że mniejszy w niej udział mają osoby z klasy sekretarzy 
&c. Poza tym, w mieście spotkania towarzyskie są 
częstsze, urozmaicają je również rozrywki publiczne.

Z racji obecności ludzi tak odmiennych od siebie ka
tegorii, konwersacja jest, oczywiście, nieskładna, by nie 
powiedzieć chaotyczna. Rzadko kiedy rozmowa którą 
można by nazwać interesującą toczy się w towarzystwie 
zebranym po obiedzie i po kolacji; dzieje się tak dlate
go, że zanim pojawi się rzeczywiste nią zainteresowa
nie, rozmówcy tracą ze sobą kontakt. Owszem, jest ona 
wesoła, dowcipna, często błyskotliwa — to jej powsze
chne i jak najbardziej godne pochwały cechy — mówię 
o zwykłych, powszednich kontaktach i spotkaniach,
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które nie mają na celu jakiejś, z góry określonej rozryw
ki, na przykład tańca, &c. Co się zaś tyczy rozmowy, to 
najlepsze do niej warunki stwarzają spotkania przy 
śniadaniu. Towarzystwo zasiadające wówczas przy sto
le jest stosunkowo niewielkie i składa się z ludzi znacz
nie mniej zróżnicowanych stanem oraz poziomem wy
kształcenia i ogłady; ich myśli i emocje — nieskrępo
wane sztucznymi podziałami — rnogą więc przybierać 
ową naturalną postać i formę wyrazu, które znamionują 
prawdziwie wykwintną ogładę. Nie potrafię sobie przy
pomnieć ani jednej choćby w miarę poważnej rozmowy, 
która nie zostałaby stoczona kiedy indziej niż przy dłu
gim śniadaniu. Rzecz jasna nie mam zamiaru twierdzić, 
ze nie dochodzi do nich i przy innych okazjach. Jeśli to
warzystwo jest wystarczająco po temu liczne, nie widzę 
żadnego szczególnego powodu, dla którego jakaś kon
kretna pora dnia miałaby wykluczać możliwość rozmo
wy na ważne tematy; w Polsce jednak inne poza porą 
śniadania wydają się mniej po temu odpowiednie.

Charakterystyczne dla polskiej socjety wielkie zróż
nicowanie statusu i poziomu kultury jej członków jest 
również przyczyną, że w dużym towarzystwie rzadko 
kiedy jest okazja usiąść. W mniejszym gronie zre
sztą również. Jest to wyraźna linia oddzielającą esoteries 
od exoteries polskiego beau monde. Panuje wyraźne prze
konanie, że wyrzeczenie się wszelkich zewnętrznych 
znamion statusu byłoby równoznaczne z dopuszcze
niem do zbytniej poufałości osób niżej stojących. Jeżeli 
dostojniejszy siada, implikuje to, że jego podwładni 
mogą usiąść również; ale tuziemcy nigdy nie korzystają 
z tego milczącego przywileju nie okazawszy wprzód
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nieśmiałości i głębokiego wahania. Cudzoziemcy nie są 
aż tak lękliwi w tego rodzaju sytuacjach; i nawet jeśli ja
kiś Anglik —  zwłaszcza Anglik —  pozwoli sobie na to, 
by przez nieuwagę wymknęła mu się w rozmowie jakaś 
uwaga o wolności jednostki i dobrym ustroju, której 
mógł się nauczyć w swej ojczyźnie, nie zostanie to po
czytane za wielki nietakt; całą sytuacje rozładuje skwa
pliwe i szybkie wyjaśnienie, ze Anglicy mają ywycyiy wy
rażać się w taki sposób, a to z przyczyny panującego 
u nich systemu wolnych rządów.

W kwestii wszakże dopuszczania podlejszych do 
zbyt poufałych kontaktów, to po chwili zastanowienia 
staje się oczywiste, że jednoznaczna linia graniczna musi 
być i będzie zakreślana zawsze, gdy nie dorównują oni 
poziomem umysłowym i zasługami osobistymi, choćby 
nawet tylko w grubym przybliżeniu. Jeśli chodzi o kon
takty wzajemne, to naszym zachowaniem daleko bar
dziej powodują sympatie, niż obowiązujące w tej mie
rze zasady i jeśli tylko czujemy wspólnotę charakterów, 
sympatie owe rodzą się często wbrew nam samym. 
Dawkujemy nawet naszą poufałość wobec jej obiektu 
w pewnym sensie instynktownie — do granicy, kie
dy potrafimy jeszcze z nim wspólodczuwać. Zgodność 
usposobienia jest dla istot ludzkich wystarczającą 
przesłanką współodczuwania — stąd mamy skłonność 
sprowadzać ludzi do naszego własnego poziomu, bo 
tylko na nim możemy z nimi współczuć, mieć wrażenie 
pełnej równości i jedności duchowej — co składa się na 
pełnię przyjaźni. Kontakt z osobami postawionymi wy
żej i niżej od nas musi więc ułatwiać; z jednej strony, 
okazywana przystępność, z drugiej — szacunek. Lu
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dzie szlachetnie urodzeni nie kierują się innymi pobud
kami niż reszta rodzaju ludzkiego. Kiedy czują do ko
goś sympatię, kiedy go lubią —  potrafią zapomnieć
0 różnicy stanu i majątku lub usunąć tę kwestię na plan 
dalszy i wejść z nim w zażyłość dostateczną (a zapewne
1 należytą), by umożliwić wszelkie formy godnego 
i rozsądnego kontaktu. A jeśli idzie o cokolwiek więcej, 
muszę wyznać, że nie znam takiego szaleńca —  żadne
go stanu — który zdecydowałby się wyrzec posiada
nych przywilejów tylko po to, by zaspokoić mętne i ab
surdalne oczekiwania innych. Świadomi wszakże jeste
śmy tego, że mamy zarówno sympatie jak i obowiązki 
i ani pozycja społeczna, ani zdolności nie dają nam pra
wa domagać się, by nas od nich zwolniono.

Nierówności tak drastyczne jak w Polsce —  spra
wiają, że socjeta jest hybrydą tak niejednorodną i trud
no przypuszczać, by kiedykolwiek mogła się prze
kształcić w coś godnego nazwy „dobrego towarzystwa”. 
Jest to raczej zgromadzenie niż towarzystwo; bowiem 
nie może istnieć bez elementarnego choćby poziomu 
wspólnoty odczuć i zbieżności poglądów, umożliwia
jącego, jeśli tak można się wyrazić, stosunkowo rozle
głą płaszczyznę wzajemnego zrozumienia.

Z drugiej jednak strony, w tym właśnie kraju, tego 
rodzaju hybryda nie tylko wydaje się nieunikniona, ale 
ma również pewne cechy korzystne. Niechaj czytelnik 
spróbuje sobie tylko wyobrazić polski dwór ziemiański, 
na zupełnym odludziu, w odległości* dobrych osiem

* „Polaków, z racji obecnego położenia ich kraju, trudno podejrze
wać o szczególną umiejętność przewidywania; a jednak usytuowanie
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dziesięciu, czy stu mil od najbliższego miasta, gdzie 
można znaleźć jakieś znośnie towarzystwo, a uzna 
wówczas za zupełnie naturalne, że w takich okoliczno
ściach każdy musi tęsknić za jakąkolwiek kompanią, 
i w przerwach między odwiedzinami przyjaciół czuje 
potrzebę obcowania z ludźmi nawet niezupełnie god
nymi jego stanu. Nie ulega wątpliwości, że nasi feudal
ni przodkowie, których obyczajów skłonność ta jest, 
jak się wydaje, reliktem, kierowali się podobnymi po
budkami szafując hojnie przywilejem nieograniczonej 
gościnności, okazywanej bez wyjątku wszystkim. Więk
sza liczba jednostek, dzięki możności obcowania z ży
ciem o wyższym standardzie, nabywa pewnej ogłady 
i kultury osobistej, wspinając się tym samym na wyższy

niektórych ich domostw —  z dala od dużych miast —  cudownie 
sprzyja wykształceniu tego pożytecznego nawyku. Podróże są ko
sztowne, zresztą pokonywać co tydzień lub co dwa tygodnie dys
tans osiemdziesięciu czy stu mil jest rzeczą dość uciążliwą również 
z wielu innych względów. Z tej też przyczyny, co trzy, cztery mie
siące wysyła się do miasta jedną lub więcej osób, które kupują 
wszystko, co potrzebne im samym i innym. Kiedy taki ambasador 
szykuje się do wyjazdu, każdy członek rodziny zgłasza mu swoje de
siderata, Nie dość na tym — jeden mierzy sobie obwód głowy, żeby 
znać właściwy numer kapelusza, drugi nogę, ponieważ potrzebuje 
butów; niekiedy dokonuje się nawet pomiaru stóp dam, którym 
potrzebne są pantofle. Towarzyszący temu pośpiech sprawia, że 
pamięć faktora nie działa sprawnie, toteż w takich sytuacjach nie 
można na niej polegać do końca. Latem nie przyjdzie mu pewnie 
do głowy zakup pary rękawiczek na zimę; a kiedy wróg stanie 
u bram, może być zmuszony stawiać mu czoło jak łachmaniarz, 
z rękoma głęboko wciśniętymi w kieszenie spodni, biegając w kółko 
jak opętany, by uchronić się przed chłodem”.
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szczebel hierarchii istot ludzkich — z oczywistą dla 
siebie wielką korzyścią. Ze strony szlachty nawyk oka
zywania łaskawej przystępności musiał przyczynić się 
do złagodzenia obyczajów i wzwyczaił do uprzejmości 
i nienagannych manier, którymi tak zaszczytnie się wy
różnia.

Istnieje jednak również pewne zjawisko, tej samej 
przypisywane przyczynie, które, w naszym mniemaniu, 
nie sprzyja raczej podniesieniu ogólnej pomyślności 
tego kraju — rzucająca się wszędzie w oczy, powsze
chna uniformizacja obyczajów, w najszerszym tego po
jęcia znaczeniu. Wśród klas niższych zawsze można 
dostrzec skłonność do naśladowania —  choćby nawet 
pełnego pokory i skromności —  tych, którzy stoją wy
żej. Tego, co oryginalne i im tylko właściwie mają nie
wiele — a są to cechy wynikające ze szczególnego ro
dzaju zajęć, jakim się trudnią. Na próżno jednak szukać 
tu owej różnorodności stylów życia, właściwych spo
łecznościom, w których kwitnie rzemiosło, przemysł 
i handel. Ludzie zapracowani nie mają bowiem czasu 
drobiazgowo roztrząsać co robią wyżej od nich posta
wieni.

W spotkaniach towarzyskich —  przez cały czas ich 
trwania — uczestniczą wspólnie kobiety i mężczyźni. 
Obyczaj ten, który Polacy dzielą z innymi narodami 
Kontynentu, siłą rzeczy musi mieć znaczny wpływ nie 
tylko na ich sposób bycia, lecz również ogólny stan 
społeczeństwa. Tam, gdzie kontakty towarzyskie mię
dzy obiema płciami są tak długotrwałe, istnieje niebez
pieczeństwo, że cechy męskie ulegną osłabieniu pod 
wpływem delikatnej subtelności, którą obcowanie z ko
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bietami ma tak szczególną skłonność narzucać, pozba
wiając mężczyzn owej prężnej siły i żywiołowej buń- 
czuczności, która winna być typową cechą ich usposo
bienia. Mamy skłonność bronić własnych nawyków 
i obyczajów ponad rozsądną miarę; z pewnością jednak 
nie od rzeczy byłoby pytanie, czy —  wbrew opinii nie
których Anglików — praktyka czasowej separacji towa
rzystwa obojga płci na pewien czas w porze poobie
dniej, nie przynosi przypadkiem korzyści z nawiązką 
kompensujących rzekomą niestosowność tego obycza
ju. Nie mam zamiaru usprawiedliwiać, czy choćby tylko 
szukać okoliczności łagodzących dla trwających sześć, 
osiem i więcej nawet godzin pijackich posiedzeń. Ko
biety jednak — tak samo jak mężczyźni —  mają pewne 
specyficzne problemy do omówienia; cóż więc niewła
ściwego w tym, że i jedne i drudzy mogą przez dwie lub 
trzy godziny zająć się przykładnie ich przedyskutowa
niem na swój sposób? Nie wydaje mi się, by któraś ze 
stron na tym traciła. Jedną z wielkich recept na szczę
ście jest miłe urozmaicenie. Sądzę, że gdy znów spoty
kamy się przy herbacie, czynimy to z tym większą wza
jemną do siebie sympatią —  z nową rozkoszą; jeśli na
tomiast nazbyt długo przebywamy razem siła wzajem
nego zainteresowania słabnie, i nic dziwnego, że od 
czasu do czasu pół— ziewnięcia, są tylko na poły tłumione.

Jeżeli kobiety są na równi z mężczyznami zaintere
sowane wszystkimi poruszanymi problemami, to istot
nie brak przyczyn dla których w jakimkolwiek towarzy
stwie miano by przerywać ich wzajemne kontakty; jeśli 
jednak —  z racji odmiennego systemu ich edukacji, nie 
wspominając już o samej różnicy płci, ich upodobania
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są w wielu szczegółach nieuchronnie odmienne od ty
powo męskich, wydaje się rzeczą rozumną pokierować 
sprawami tak, aby obydwie płcie nie obcowały ze sobą 
na tyle długo, by nadmiernie zatrzeć dzielące je różnice. 
Jeśli z kobietami spędza się tak znaczną część dnia, jak 
w Polsce, i to bez żadnych przerw przeznaczonych na 
żwawe męskie zajęcia, wydaje się rzeczą trudną uniknąć 
pewnej lekkomyślności charakteru i płytkości gustu. 
Toutes les choses doivent etre extremem jolies — Wszystko mu
si być śliczne —  obawiam się, że aż do całkowitej zatra
ty wielkości.

Przy okazji chciałbym zauważyć, że słowa joli, tłu
maczonego zazwyczaj na angielski jako pretty, używa się 
tu niekiedy, jak sądzę, w daleko szerszym znaczeniu, 
czego znakomitym przykładem służyć może przyto
czona poniżej anegdota; skoro nikt poza mną nie zna
lazł tej wypowiedzi osobliwą, wolno przypuszczać, że 
nie pogwałcona została żadna przyjęta tutaj norma ję
zykowa. Przy jakiejś okazji rozmowa zeszła na kwestie 
obszaru i potęgi różnych państw, co wzbudziło pewną 
miłą refleksję w umyśle pewnej szacownej damy, która 
w radosnym rozmarzeniu zawołała; J ’aimerais beaucoup 
d’etre le reine d’ungrand royaume, comme la France, au VAngle- 
terre —  ab! Ce serait extremement jo li!4

Najogólniej rzecz biorąc, Polacy nigdy nie czują się 
dobrze bez towarzystwa — nie mam na myśli małego, 
dobranego grona, lecz wielkie i olśniewające ansamble.

4 „Bardzo chciałabym być królową wielkiego państwa, takiego jak 
Francja, czy Anglia. Ah! —  byłoby to niezwykle jo lie”.
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Trudno o lepszy przykład wszechwładzy tego obyczaju, 
niż to, że Książę Czartoryski — człowiek o tak boga
tym życiu duchowym, że z największą rozkoszą mógłby 
obcować sam ze sobą, o którym zawsze wyrażam się 
z najwyższą czcią i szacunkiem — kontent jest wyłącz
nie wówczas, gdy jego dwór roi się od gości. W pew
nych, określonych i ściśle przestrzeganych godzinach 
zażywa on wprawdzie samotności, gdy jednak miną, to
warzyska natura księcia czerpie radość z widoku rados
nych i przyjaznych twarzy, które witają go, kiedy o swo
jej zwykłej porze z powrotem zjawia się w salonie.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że owa namiętność do 
towarzystwa jest źródłem wielkiego zepsucia obycza
jów — zepsucia, które wspomaga tylko sposób, w jaki 
powszechnie się je tu traktuje. Czystość obyczajów — 
nawet wśród mężatek, uważana jest za śmiechu wart ab
surd, a obie strony cieszą się w tej mierze nieograniczo
ną swobodę. Mimo to, w przypadkach, gdy mąż i żona 
darzą się prawdziwymi względami, na symptomy prze
lotnych miłostek partnera nie zawsze patrzy się z do
skonałą obojętnością —  ten rodzaj egoizmu uczucio
wego bardzo trudno w sobie stłumić. Zaobserwowałem 
jednak niejednokrotnie, że małżonkowie, którzy na
gminnie nie dochowują sobie wierności, nie tylko darzą 
się wzajemnym uczuciem i szacunkiem, ale popełniane 
zdrady wręcz podsycają ich miłość, a oznaki wskazu
jące, że jedna ze stron rozpoczyna nowe rokowania za
graniczne obserwowane są przez partnera z pewnym ro
dzajem rodzaju figlarnej aprobaty.

Wśród mężów angielskich panuje naturalny, a nie
zwykle silnie zakorzeniony przesąd (a zważywszy czy
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stość naszych obyczajów nie wróżę mu rychłego koń
ca) , podsycający ich ciekawość w kwestii, czy wzrost za
ludnienia ich domowych terytoriów jest wynikiem ich 
własnego trudu, czy też dokonał się dzięki pomocy 
z zewnątrz. Problem ten budzi znacznie mniejsze zain
teresowanie w Polsce, a mężowie postępują chyba rozu
mnie, podchodząc doń ze stoicką obojętnością. Nie 
jest tu niczym wyjątkowym, że obserwując uważniej ja
kąś rodzinę, zwłaszcza młodsze jej latorośle, łatwo 
można dostrzec, że ta jest owocem takiego to, a takiego 
romansu, tamta zupełnie innego —  &c, i zdarza się, że 
takim właśnie sposobem niepocieszonego męża można 
pozbawić wszystkich laurów, jakie rzekomo zdobył 
w służbie Hymenu. Sic stantibus rebus można by się spo
dziewać, że zazdrość —  jako uczucie w sposób oczywi
sty kłopotliwe i niemiłe —  objawia się tu dość rzadko. 
Jednak mimo wszelkich modyfikacji natura ludzka po
zostaje tylko naturą ludzką i owo obrzydliwe uczucie 
daje od czasu do czasu znać o sobie, choć z reguły musi 
zmykać jak niepyszne.

W dużych rezydencjach zdarza się często, że wspól
nie z córką pana domu chowa się i kształci klika mło
dych dziewcząt, służących jej za damy dla towarzystwa. 
Mówiono mi, jakoby nie jest niczym nadzwyczajnym, 
że w takich przypadkach patron zbiera z nich pierwoci
nę, reszty plonu ustępując innym; to znaczy przed
wcześnie zmienioną w kobietę pannę wydaje się za jed
nego z szacownych pańskich dependentów, którego 
przy takiej okazji obdarowuje się również dzierżawą 
folwarku lub inną lukratywną synekurą. I tak szczęśliwe 
małżeństwo zostaje godziwie zabezpieczone na całe ży-
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cie; a i później przy wszystkich okazjach ma swobodny 
przystęp do pańskiego stołu.

O Paryżu damy polskie zawsze mówią z emfazą: Oh 
Paris! C’est le paradis du monde! Wiadomo, że jedną z wielu 
rzeczy, z jakich słynie to rozwiązłe miasto jest bezlik 
domów służących ułatwieniu pokątnych miłostek. By
łem świadkiem, jak podczas towarzyskiego spotka
nia pewien polski dżentelmen rozprawiał swojej żonie 
o fakcie istnienia i liczbie takich przybytków —  temat, 
który wielce wszystkich rozbawił.

Jeśli zdarzy się, że przy takiej, czy innej okazji Polacy 
zaczną rozmawiać o zwyczajach i usposobieniu nieo
becnych przyjaciół i znajomych, to rzadko kiedy usły
szeć można uwagi innego rodzaju niż: „No cóż —  ten 
— a — ten to oczywiście dobre chłopisko, ale nigdy 
w życiu niczego nie dokonał i nie dokona. A znów ta
ki — a — taki —  czymże szczególnym niby się wyróż
nili Chyba tylko intrygami i liczbą kochanek”,&c, &c. 
Z dżentelmenów tego rodzaju znaczną sławą cieszy się 
Książę Poniatowski, bratanek zmarłego króla. Nie wol
no jednak zapomnieć, że jego wysokość okrył się chwałą 
zarówno na polu Marsa, jak i Wenus i może okazać za
szczytne blizny wyniesione z obu rodzajach bojów. 
Warto zauważyć, że podczas walki o niepodległość od
niósł ranę w każdej bitwie, którą dowodził — a było ich 
o ile wiem trzy. Dość znośnie zna angielski, namiętnie 
kocha się też w angielskich koniach i ma kilka naprawdę 
dobrych. W tym akurat upodobaniu niewiele różni się 
od swoich arystokratycznych braci, którzy jak jeden 
mąż podzielają jego podziw dla tych zwierząt i na równi 
z nim pragną je posiadać. Nie ma chyba żadnej katego
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rii własności, która byłaby większym obiektem pożąda
nia i źródłem większej zawiści, o ile znajdzie się w rę
kach kogoś innego. Z tej też przyczyny szczytem ambi
cji Polaków bawiących w Anglii jest zawrzeć bliższą 
znajomość z naszymi bywalcami wyścigów, od których 
czerpią rodzaj wiedzy, który z punktu widzenia popra
wy stanu i zamożności ich własnego kraju, nie jest chy
ba najbardziej obiecującą umiejętnością, jaką można 
nabyć w Anglii. Do rzeczy jednak. —

Nie twierdzę bynajmniej, że rozwiązłość obyczajów 
jest zjawiskiem zupełnie powszechnym; poza tym, 
obecne położenie kraju sprawia, że jest bardziej utrud
nione niż w innych państwach. Niemniej nawykowa 
frywolność jest rzeczą nagminną a supozycja, jakoby 
cecha ta miała specjalny wpływ na polityczną degradac
ję państwa polskiego, wydaje mi się opinią trudną do 
zakwestionowania. Wypada wprawdzie przyznać, że 
w niczym nie ograniczonej swobodzie jest coś bien char
mant, et interesant, et extremement doux, et tout ęa; nieszczę
ście jednak w tym, że nienajlepiej rokuje na przyszłość. 
Poważna to refleksja i zmusza do przyznania, że coś 
jest nie w porządku, a doświadczenie zbiorowe dowo
dzi, ze powszechne zepsucie jest zazwyczaj zwiastu
nem upadku państw. Świadom jestem, że prawdy tego 
rodzaju nie znajdują łaskawego ucha u tych, do których 
się odnoszą; jeśli jednak zgubne następstwa jakiegoś 
sposobu bycia stają się aż nadto dokuczliwe wydaje się, 
że czas najwyższy przyjrzeć się sobie samym i zastano
wić, czy nie można ich uniknąć lub złagodzić.

Odnieść można wrażenie, że przeważający na ogół 
stosunek do wszystkich tych spraw jest mocno podszy
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ty tanią filozofią, choć nie miejsce tu, by dogłębnie ana
lizować ów problem. Ale czyż nie wydaje się absurdem 
wynosić rozkosz do rangi religii? Trudno też zakwe
stionować słuszność pytania, czy rzeczywiście najwięk
szej radości doznaje ten, kto najbardziej się za nią uga
nia? Czyż w tych, którzy pędzą żywot próżniaczy 
i nieustannie biegają za spódniczkami nie dostrzegamy 
czegoś na kształt cnnui5 — rzekłbym mdławej tkliwo
ści, która pobudza ich słabnące umysły do tego tylko, 
by sklecić jakieś zręczne, nadzwyczaj eleganckie powie
dzonko, wydobyć z zakamarków pamięci jakąś zręczną 
frazę lub kąśliwą ripostę — dawno już starannie obmy
ślaną i złożoną pieczołowicie w składnicy ich pojem
nych mózgów? Czy nie ma w tym wszystkim czegoś pu
stego, płytkiego? Czy Werter był lekkomyślny? Czy sa
ma namiętność nie jest rzeczą poważną, czymś co po
chłania wszystkie siły ciała i duszy? I na koniec wresz
cie, czy człowiek, który nie będąc mnichem, ani odlud- 
kiem, dąży do czegoś ważnego i męskiego, co pobudza 
do działania siły jego natury wyzszej, nie może być rów
nie energiczny i skuteczny w działaniu jak pozbawio
ny życiowego celu wałkoń albo francuski petit—maitre? 
Uważam, że kwestie te, jako wkraczające w zakres ko
biecej filozofii rozstrzygnąć winna kobieca logika.

Przeważający w Polsce system edukacji sprzyja ra
czej powszechnej rozwiązłości, niźłi ją tłumi; od naj
wcześniejszej niemal młodości dzieci płci obojga prze
bywają ze sobą razem, co wzwyczaja je do niewłaściwe

Rodzaj spleenu, nudy, pustki wewnętrznej —  M. U.
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go prowadzenia się, zanim jeszcze zdąży się pojawić 
rzeczywista przyczyna pokusy. Wydaje się to nie do 
uniknięcia; w każdym razie do wszelkich zakazów 
i ograniczeń uciekać się należy z największą ostrożno
ścią, rzadko kiedy bowiem skutkują, a zazwyczaj więcej 
czynią złego niż dobrego. Dlaczego? — ponieważ poza 
sferą tajnej polityki i intrygi, zakaz jest odbierany jako 
oznaka tyranii; a któraż szlachetna natura jest skłonna 
pójść w tym kierunku, w którym się ją iść zmuszą) Głów
na bariera musi więc tkwić w samym człowieku —  czyli 
tam, gdzie najbardziej i wciąż go potrzeba. Winien ja 
tworzyć zdrowy męski rozsądek i wiedza — jako że 
rozwój i umacnianie władz umysłu pozwała dostrzegać 
wiele rzeczy na raz i oceniać ich względną wartość i zna
czenia, a tym samym zapobiegać daniu jednym nie
słusznego pierwszeństwa przed innymi. Człowiek za
czyna wówczas dążyć do oświeconej wzniosłości, która 
sama może położyć kres namiętnościom, a nie je osła
bić. Człowiek wychowany w ten sposób nabiera zwy
czaju bawić się swymi własnymi myślami, a nawet czer
pać z nich zadowolenie — najczystszą i najbardziej wy
szukaną z trwałych rozkoszy. A skoro ów nawyk nie tłu
mi pobłażania namiętnościom utrzymanym w grani
cach dopuszczalnego społecznie poczucia przyzwoito
ści i potrzeb zrównoważonej natury — to czyż można 
nie zauważyć, że przydaje im posmaku wzniosłości 
i elegancji, o których może się nawet nie śnić pospolitemu 
Iow dąsowi)

Z owego systemu wychowania, a także stanu oby
czajów bierze się, że umiejętności lżejszego autora
mentu, drobne przyjemności ciała i ducha —  jak muzy
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ka, taniec &c, cieszą się wyższą estyma niż bardziej po
ważne gałęzie wiedzy. Drobiazgi wynosi się do rangi 
rzeczy ważnych; niszczy się źródła ambicji wyrafinowa
nych i użytecznych, a ludzie kontentują się biegłością 
w sprawach drugorzędnych i powierzchownych —  któ
re są ozdobnym dodatkiem tylko i pozłotą prawdziwie 
dobrego wykształcenia. Dobry gust nie wyklucza mi
łych naturze ludzkiej ozdobników; ale winne one być 
niczym nad ornament więcej i zajmować właściwe sobie 
miejsce — na powierzchni zjawisk; a nie zastępować 
ich wewnętrznej, konstytutywnej struktury.

Polska jest w tak pożałowania godny sposób pozba
wiona pięknych obiektów pożądania, że wszechobecna 
rozwiązłość obyczaju jest czymś niemal nieuniknio
nym. Ludzie nie mają nic do roboty —  a nieszczęście 
polega na tym, że mając takie, a nie inne nawyki i przy
zwyczajenia, nie są w stanie niczego innego dla siebie 
zrobić. Brak jakiejkolwiek alternatywnej pobudki dzia
łania; a tyrania przyzwyczajenia jest zwykle tak bez
względna, że tylko skrajna konieczność jest w stanie 
zmusić nas byśmy, nawet wbrew sobie samym, stawili 
jej opór.

Najlepszym możliwym argumentem przeciwko no
torycznemu uwodzicielstwu jest fakt, że prowadzi ono 
do planowanego celu — maksymalnej sumy przyjem
ności. Ludzie nie zwykli jednak słuchać argumentów; 
choć niemal zawsze dają posłuch temu, co schlebia ich 
namiętnościom. I to jest właśnie ta cecha osobowości, 
którą winno się szczególnie wykorzystać w procesie wy
chowania — nie tylko młodzieży polskiej, ale wszyst
kich młodych ludzi obojętne jakiej nacji. Należy wzbu
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dzać w nich ambicję zaszczytnego wyróżniania się — 
nie ambicję Dżyngis Chanów i Bonapartych, którzy 
dążą przede wszystkim do zagłady bliźnich —  lecz czy
ste i wzniosłe ambicje, które mogą służyć za narzędzie 
upowszechniania dobrobytu i budowie chwały rodzaju 
ludzkiego. Dla osiągnięcia tych szczytnych celów nie 
wolno nam tłumić namiętności — niczego wielkiego 
bez nich uzyskać się bowiem nie da; w naszym jednak 
leży interesie, by ich płomień oświetlał i ogrzewał, a nie 
burzył i niszczył.

Polacy —  przy wszystkich swoich błędach — to lu
dzie bardzo interesujący; bezustanna gra afektów, któ
rej towarzyszą wyrafinowane formy kontaktów wza
jemnych, czyni ich nieskończenie sympatycznymi. Nie 
należą do ludzi, od których gość w ich ojczyźnie 
mógłby chcieć oczekiwać czegoś jeszcze więcej. W żad
nej też mierze nie można im zarzucić niedostatku entu
zjazmu i dążenia do narodowej chwały; nieszczęście ich 
polega jednak na tym, że w ostatnich latach nie pojawił 
się wśród nich umysł wielki, geniusz dowódczy na mia
rę Jana Sobieskiego, który — pod swym przewodem 
i mocą własnego przykładu zebrałby w jedno ich siły — 
a te rzeczywiście istnieją — i poprowadziłby je w no
wym, lepszym kierunku.
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S prawy kościelne

Obraz obecnego stanu Polski będzie pełniejszy i bar
dziej zadowalający, jeśli uzupełnić go opisem głównych 
przyczyn, z racji których przedstawia się on właśnie 
tak, a nie inaczej. Cały ten i początek następnego roz
działu poświęcę więc ich ogólnej analizie. Rozważając 
okoliczności zdarzeń mających wpływ na rozkwit i upa
dek państw, nie sposób wyłączyć z ich grona zjawisk bę
dących pochodną przekonań i sporów religijnych; toteż 
właściwe wydaje się zacząć od krótkiego zarysu dziejów 
religii w Polsce.

Chrześcijaństwo wprowadzono do Polski w roku 
965, za panowania Mieczysława I, który nawrócony zo
stał przez zonę, Dambrówkę, córkę księcia Czech1. 
Żarliwość religijna Mieczysława uczyniła go szczod
rym, toteż nadał on duchownym różne wolności immu
nitety i znaczne dobra. Za przykładem księcia poszli je
go następcy i możni. Dzięki donacjom monarszym 
i prywatnym majątki i znaczenie kleru wzrosły do tego 
stopnia, że Sejm powziął w końcu obawę, że w ręce du
chowieństwa wpadnie większa część dóbr ziemskich 
i stąd na mocy wielu praw, zwłaszcza w 1669 roku, za
bronił alienacji ziemi na rzecz Kościoła, pod sankcją ich

1 Chrzest ks. Mieszka I odbył się w 966 r„ wiąże się to z jego ślu
bem z Dąbrówka (Dobrawą) córką ks. Bolesława.
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przepadku2. Za panowania zmarłego króla skonfisko
wano wiele majątków podarowanych duchowieństwu 
po tej dacie.

Wiara rzymskokatolicka ustanowiona została w tym 
kraju przez kardynała Aegidiusa, nuncjusza papieża Ja
na XII3, kiedy to biskupów po raz pierwszy dopuszczo
no do Sejmu jako doradców królewskich, wyznacza
nych przez króla, a zatwierdzanych przez jego świąto
bliwość. Jednakże po powstaniu stałej rady mianował 
ich król spośród trzech kandydatów wybranych przez 
radę, co od razu dawało im prawo do wszystkich przy
wilejów senatorskich4.

Reformacja bardzo wcześnie poczyniła duże postę
py. Pojawiła się w tym kraju około roku 1525, za pano
wania Zygmunta I, który prześladował nowe poglądy. 
Jednak jego syn i następca, Zygmunt August tolerował 
reformatorów, a nawet zrównał ich w prawach z katoli
kami. Od tej pory ich liczba rosła w bezprecedensowym 
niemal tempie.

Skrót dziejów kościoła w Polsce niemożliwy do skomentowania. 
O zakazie fundacji z dóbr dziedzicznych zob. V L., t. 5, s. 12.
J Na chrzest Polski wyraził zgodę Jan XIII (zm. 972), papież od 
965 r., wysłał do Polski jako biskupa misyjnego Jordana w 968 r.
4 Autor praktycznie przepisuje te część z pracy W. Coxe'a, miesza 
tak jak jego poprzednik wiele fałszywych opinii tworząc obraz nie
zrozumiały wydarzeń w Rzeczypospolitej. Prostowanie błędów tej 
części książki przekracza ramy przypisów i wymagałoby napisania 
dziejów religii w Rzeczypospolitej okresu od XVI do XVIII w., 
dlatego też w przypisach poniżej odnosić się będę jedynie do naj
ważniejszych faktów i osób.
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Protestantom wraz z prawosławnymi nadano w Pol
sce wspólną nazwę dysydentów; a w Paktach Konwentach 
z 1573 roku zrównano ich z katolikami pod względem 
praw cywilnych. Na mocy tej konstytucji przysięga, ja
ką suweren musiał złozyć przed swą nominacją stano
wiła, ze nikt nie może być uciskany ani prześladowa
ny z racji odmienności wyznania, nawet pod pozorem 
arreP, czy postępowania sądowego5 6 7. Zawierała również 
sformułowanie —  „Utrzymywać będę pokój między 
dysydentami” . Kiedy przysięgę tę przedłożono Hen
rykowi d’ Valois [Walezemu] zaprotestował, lecz wów
czas jeden z posłów zakrzyknął „Jeśli Wasza Wysokość 
nie zaprzysiężesz nie zostaniesz królem Polski”8 — 
[Henryk] uznał więc za właściwe ulec.

Napodstawie późniejszych wydarzeń wydaje się jed
nak, że dobrodziejstwami tej konstytucji zamierzano 
objąć głównie prawosławnych i tych, którzy byli stricte 
protestantami. Arianie byli później prześladowani za
równo przez luteran, jak i katolików, a pierwszym za

5 W oryg. „arret” —  wyrok sądowy, albo orzeczenie [nakaz ] sądo
we —  M. U.
6 Chodzi tu o sformułowanie „nec ullo modo vel jurisdictio
ne nostra, vel officiorum nostrorum et Statutum quamvis autho- 
ritate quempiam allici, opprimique causa religionis permittam, 
nec ipse afficiam, nec opprimam” —  Forma iuramenti V. L., t. 2, 
s. 13 5.
7 Chodzi о „pacemque et tranquilitatem inter dissidentos de re
ligione tuebor” —  Forma iuramenti V. L., t. 2, s. I 3 5.
8 Tradycja przypisuje Janowi Firlejowi powiedzenie „Sinoniurabis, 
non regnabis”, które jednak także ma charakter jedynie retoryczny.
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stosowanym przeciwko nim środkiem było formalne 
wykluczenie z grona dysydentów.

Konstytucję tę potwierdzało dziesięć kolejnych Sej
mów, a zwłaszcza traktat oliwski z roku I 660; godne 
przy tym uwagi, że w pierwszym z tych okresów, a także 
kilku następnych dysydenci byli w sejmie liczniejsi 
i potężniejsi niż katolicy. W jaki więc sposób utracili 
zdobytą przewagę? Zamierzam wspomnieć o kilku oko
licznościach, które pomogą zrozumieć to zjawisko.

Od samego początku reformacji katolicy polscy — 
tak samo jak ich współwyznawcy w innych krajach
— nie szczędzili ani przebiegłości, ani przemocy aby 
unicestwić wszelką wolność poglądów religijnych. Pod
burzali ludność do ataków na Kościoły protestanckie 
i innych łotrostw; a papież, biskupi i konsystorze, 
gwałcąc wszystkie owe korzystne dla protestantów pra
wa, uzurpowali sobie prawo nieograniczonej nad nimi 
jurysdykcji. Ich nikczemna gorliwość nie znała chwili 
wytchnienia. Dokładali wszelkich starań, by doprowa
dzić do elekcji monarchów sprzyjających ich sprawie 
i najczęściej im się to udawało. Trzeba tu przypomnieć, 
że najważniejsze urzędy w państwie pozostawały w ge
stii króla; a Zygmunt I szczycił się, ze zastał senat here
tyckim, a zostawia go z zaledwie kilkoma heretykami. 
Za jego długiego panowania większość urzędów da
jących splendor, dochody i władzę przeszło z rak dysy
dentów w katolickie — wyznanie to stało się niemal wa
runkiem sine qua non dla kandydatów na nie.

Dzięki wpływowi na króla katolicy opanowali rów
nież większość trybunałów sądowych w kraju — toteż
— trudno przypuszczać, by bezstronność była koronną
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cnotą tego rodzaju sędziów. Na protestantów wydawali 
oni zawsze wyroki surowe, sprzeczne często z literą 
prawa, a niekiedy nawet wbrew jednoznacznym zaka
zom Sejmu, który ustawowo winien sprawować pełną 
kontrolę nad procesami dysydentów. Podstawową jed
nak przyczyną niemocy Sejmu w takich właśnie wypad
kach, była przewaga stronników katolicyzmu również 
w izbie niższej, nie tylko w senacie. Intrygi kleru papi- 
stowskiego dawały o sobie znać również w zgromadze
niach prowincjonalnych9, a to miało wpływ na wyniki 
wyboru posłów. Stąd też, zbyt niewielu interesowała 
egzekucja uchwalonych praw.

Wypada też zauważyć, że protestanci pogrążeni 
w poważnych sporach teologicznych i zniewoleni do
brotliwym duchem chrześcijaństwa skłaniającym do 
cierpliwej wyrozumiałości nie byli równorzędnym prze
ciwnikiem dla swych niezmordowanych oponentów 
i zbyt pokornie znosili systematyczne naruszanie swo
ich praw dopóty, dopóki na opór stało się już za późno. 
Wszystko to sprawiło, że szlachta protestancka zep
chnięta została do granic swoich majątków wiejskich, 
nawet tam nie będąc wolną od natarczywości gorliwych 
zelotów katolickich. Rzadko kiedy duchowny prote
stancki mógł zbliżyć się do nich bez obawy o własne ży
cie, natomiast księża katoliccy siłą wkraczali do domów 
protestanckich, jeśli ktoś z rodziny zachorował. Jeśli 
nie udało im się przekonać chorego do powrotu na łono 
katolicyzmu, póki jeszcze był przytomny, to i tak 
udzielali mu ostatniego namaszczenia lub wpychali

9 Autor tak nazywa sejmiki ziemskie i powiatowe.
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w usta hostię kiedy wydawał ostatnie tchnienie, i takim 
oto sposobem szmuglowali go do Królestwa Niebie
skiego. Zdarzało się często, że pacjent, o ile ozdrowiał, 
czuł się w — całkowicie zresztą absurdalnym —  obo
wiązku trwać przy rzymskiej wierze; a jeśli zmarł, skła
dano go w ziemi wedle obrządku papistowskiego, a jego 
dzieci (jeśli takowe posiadał) przymusowo nawracano 
na katolicyzm. Nie było doprawdy takiego miejsca, 
gdzie katolicy, a zwłaszcza jezuici nie dokładali wszel
kich, podsycanych entuzjazmem i niecną żarliwością, 
starań, aby zawłaszczyć wszystkie instytucje edukacji 
i zyskać w ten sposób pewność, że przeklęte dogmaty 
ich wiary wyssane zostaną już z mlekiem matki, by 
krążyć w żyłach dzieci i stać się integralną częścią 
ich natury. To, że szlachta protestancka mieszkała po 
wsiach, dodatkowo ułatwiało katolikom ich knowania 
— starali się, gdzie mogli, wstępować do nich na służbę 
[w charakterze opiekunów i wychowawców ich potom
stwa — M. U .]; stąd wielu ze szlachty —  w naiwności 
wieku dziecięcego —  uległo obietnicom i podarkom 
i wyrzekło się swej wiary. Niektórych wydzierano z oj
cowskich domów gwałtem łub wywabiano podstępem; 
wielu innych uprowadzono z nich po śmierci rodziców 
po to, by odebrać im możność wychowania w wierze 
protestanckiej. Siłą więc rzeczy protestanci stracili 
większość kościołów i szkół założonych w dobrach 
szlachty przywróconej na łono papizmu.

Na domiar wszystkiego — jako że katolicy mieli 
w swoich rękach wymiar sprawiedliwości i cieszyli się 
przychylnością monarszą — ci [protestanci— M. U.] 
którzy za młodu lub w chorobie przyjęli katolicyzm,
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tak samo jak ci, którzy urodzili się w tej wierze, nie 
mogli od niego odstąpić, pod sankcją przepadku mie
nia, rozstania się raz na zawsze z ojczyzną, a często i nie 
bez groźby utraty życia.

Do podanych wyżej przyczyn dodać można jeszcze 
jedną — nie z mniejszym jak się wydaje, wpływie na 
osłabienie pozycji protestantów. W miarę upływu czasu 
coraz więcej szlachty —  protestantów koligaciło się 
z rodzinami katolickimi —  ci często ulegali ich presji 
i odstępowali od swoich przekonań. Nawet jednak gdy 
sami pozostali nieugięci katolikom udawało się zazwy
czaj wziąć w swoje ręce edukację ich dzieci —  [prawo 
do której — M. U.] osiągali niekiedy kosztem uciążli
wych procesów sądowych, mimo że stało to w jawnej 
sprzeczności z warunkami intercyzy ślubnej.

Na zgromadzeniu zwołanym do Sandomierza 
w I 570 roku, duchowni protestanccy doszli do zgody 
w kwestii warunków unii; co wszakże niewiele im po
mogło wobec zaciętej wrogości ich nieprzyjaciół, któ
rzy uciekli się do wszystkich forteli i podstępów, byle 
tylko posiać wśród nich niezgodę i podziały —  a na
stępnie, z szatańska przebiegłością, oskarżać o zbrod
nie, do których sami ich skłonili. Było to najpotężniej
sze narzędzie ich zagłady; z czego duchowni protestan
ccy zdali sobie w końcu sprawę dopiero na początku 
XVII1 ’ wieku, kiedy to, ku wspólnej swej korzyści, zjed
noczyli się ponownie.

10 Wiek XVII do dla Autora daty zaczynające się od 17. (pisze 
w ten sposób konsekwentnie, do samego końca) —  i tak uważa, że 
rok 17 5O to połowa XVII, a nie XVIII wieku —  M. U.
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Prześladowania te nasilały się, w miarę słabnię
cia szlachty protestanckiej. Do śmierci Zygmunta III 
w 16 3 2 roku, protestanci mogli ubiegać się o koronę na 
równi z katolikami; jednak podczas koronacji jego syna 
i następcy Władysława VII11 prymas — ku niepomier
nemu zaskoczeniu dysydentów, poważył się sformuło
wać w swej mowie zuchwałą tezę jakoby berło można 
było powierzyć wyłącznie rzymskiemu katolikowi a nie kato
likowi. Zdobywszy ten punkt, papiści rychło zaczęli się 
dopuszczać innych jeszcze wykroczeń, na szerszą za
krojonych skalę. Na sejmie zwołanym w roku 1658 
[uchwalono — M. U ]11 12, że socynianie, którzy pod egi
dą samego Socinusa [Socyna]13 14 poczynili w Polsce 
większe postępy niż w jakimkolwiek innym kraju, mają 
zostać skazani na banicję; wyrokiem tym objęto rów
nież arian, kalwinistów, luteran, kwakrów i menonitów, 
którzy, jak orzeczono, należą do tej samej kategorii34. 
Egzekucja tego postanowienia w całej jego surowości 
była prawie niemożliwa, niemniej próbę taką podjęto 
i w znacznej mierze zrealizowano —  mimo istnienia 
praw chroniących dysydentów. Dlatego też w miastach

11 Tak w oryg. —  winno być IV.
Oryg. „was ordered”—„nakazano". Chodzi o uchwałę sejmu, 

nakazującą arianom pod karą śmierci opuścić kraj w ciągu trzech 
lat, albo przejść na katolicyzm.
IS Fuaustus Socinus Senensis [wł. Fausto Sozzini] (1539— 
—1603), humanista, teolog —  twórca ideologii jednego z odła
mów Braci Polskich —  socynianizmu.
14 W  oryg „o których powiedziano, że wszyscy należą do tej samej 
klasy [kategorii] ” —o całej reszcie wyznań, a w tym także o socynia
nach słowa w tekście konstytucji sejmu 1658 nie ma.
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— wyjąwszy te niezbyt odległe od Bałtyku —  rzadko 
można dziś spotkać sekciarzy wszystkich tych obrząd
ków, nawet luteran.

W następstwie wspomnianych zabiegów znaczna 
ongiś liczebnie szlachta protestancka skurczyła się do 
małej garstki; niemal do zera. Katolikom udało się osta
tecznie odsunąć ją od sprawowania urzędów i pozbawić 
wszelkich przywilejów należnych jej stanowi.

Wspomniane dotąd akty bezprawia i prześladowań 
popełniono w stuleciu XVI; godziły one wyłącznie w 
protestantów. Na początku XVII wieku katolicy zmó
wili się by skłonić sejm do podjęcia uchwał przeciwko 
dysydentom — czyli protestantom i prawosławnym łącz
nie — co uprawomocniałoby ich prześladowania. Pier
wszą próbę tego rodzaju podjęto w roku 1 7 1 7  —  a po
nieważ jej owocem były dalsze nieszczęścia —  warto 
powiedzieć o niej kilka słów więcej.

Kraj wstrząsany był niepokojami wewnętrznymi, 
w trakcie których zawiązana została konfederacja prze
ciwko królowi Augustowi II popieranemu przez cara 
Piotra Wielkiego. Ostatecznie jednak król, car i Rzecz
pospolita zawarli porozumienie, które miał ratyfikować 
Sejm. Tymczasem konfederaci wkroczyli do Warszawy 
i wzięli stronę po partii szlacheckiej, która opowiedzia
ła się za królem. Sejm rozpoczął się od odczytania tego 
traktatu, do którego — dzięki sztuczkom Sieniawskie- 
go, biskupa chełmińskiego — włączono artykuł IV 
w którym konstytucja sejmowa z roku 1632 zinterpre
towana została jako obowiązująca protestantów od 
chwili jej uchwalenia zakaz budowy nowych zborów. 
Na tej podstawie nakazano zburzyć wszystkie zbory
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wzniesione po tej dacie; służba boża miała być odpra
wiana wyłącznie w zborach zbudowanych wcześniej, 
a szlachta, która utrzymuje w swoich domach mini
strów [protestanckich — M. U.], jako też sami mini
strowie mają zostać skazani na grzywnę, karę więzienia 
i banicję. Mimo rażącej niesprawiedliwości tych żądań 
powodowani umiłowaniem pokoju dysydenci okazali 
daleko posuniętą ustępliwość i skłonni byli zgodzić się 
na zakaz budowy nowych zborów w miastach królewskich, 
pod warunkiem, że pozostaną przy nich zbory już tam 
istniejące. Artykuł ten oprotestowany został przez cara 
oraz posłów partii dysydenckiej i uznany za sprzecz
ny z prawem, a król wydał oficjalny dokument gwaran
tujący przywileje dysydentów. Jednakże sekretarz am
basady rosyjskiej, książę Dolgecki15, który sam był ka
tolikiem intrygował na rzecz swoich współwyznawców, 
a hrabia Flemming16, pełnomocnik Augusta [II — 
M. U .], choć protestant i jeden ze współtwórców trak
tatu okazał brak zainteresowania tą sprawą i Artykułowi 
pozwolono nabrać mocy prawnej. Flemming nie unik
nął wszakże sprawiedliwych i gorzkich wyrzutów ze 
strony swoich współwyznawców.

15 Prawdopodobnie chodzi o księcia Grzegorza Dołhorukiego, 
którego podpis widnieje pod tym aktem jako xiąip GrzęgorgDolhoru- 
koj — zob. V, L., t. 6, s. 2 7 1 .
16 Jakub Henryk br. Flemming (1667—1728) —  feldmarszałek, 
minister elektora saskiego Fryderyka Augusta i główny jego dorad
ca. Jego podpis widnieje pod traktatem warszawskim jako „Iacobus 
Henricus Comes a Flemming, Praefectus Stabuli M. D. L. Pleni- 
potentiarius Regius”.
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W tym samym czasie jezuici wileńscy obchodzili 
wielkie święto. Opublikowali oni natychmiast wspo
mniany Artykuł; i choć nie zawierał on niczego, co od
nosiłoby się do nabożeństw, dodał on odwagi biskupo
wi tej diecezji, który wzniecił tumult do usunięcia dy
sydentów z kościoła, gdzie zgromadzili się oni, by zło
żyć zwyczajową przysięgę z okazji ich wyborów na 
deputowanych do trybunału litewskiego. Próbowano 
również interpretować ów artykuł jako zakaz wszelkich 
zgromadzeń w zborach protestanckich, mimo to król 
wspólnie z dysydentami zadowolił się czczym, formal
nym protestem; bezskuteczny okazał się również sprze
ciw dworów obcych. Natomiast jeszcze bardziej niż 
zwykle czujny papież zachęcał Sieniawskiego nęcąc go 
obietnicą tytułu prymasa, a prymasowi schlebiał rozta
czając przed nim widoki na kanonizację.

Wkrótce potem zmarł Piotr Wielki, główny protek
tor dysydentów, a położenie polityczne innowierców 
nie uległo większym zmianom do roku 173 6, kiedy to 
zadano im cios daleko bardziej bolesny. Po pierwsze, 
konstytucja z I 7 17  roku uznana została za prawomoc
ną, a nadto wykluczono ich od wszystkich urzędów pu
blicznych' . Uchwalono również, że jeśli zwróciliby się 
do mocarstw ościennych z prośbą o wstawiennictwo 
uznani zostaną za zdrajców ojczyzny17 18 — mimo że ob
ce mocarstwa były gwarantami pokoju oliwskiego. Po

17 To i poprzednie to raczej akta konfederacji generalnej 
z 27 kwietnia 173 3 —  sejm 173 6 tylko to potwierdził.
18 Akta konfederacji 173 3 —  „[aby] żadnych protekcyj przez 
siebie у Ministrów u postronnych potency i nie szukali pod ostro
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słowie z Prus [Królewskich — M. U.] złożyli przeciw
ko temu protestację w Sejmie i sądach; jednak ich 
sprzeciw zlekceważono.

W okresie powszechnego zaniedbania spraw pu
blicznych w latach 173 6—1763 (nie doszedł podów
czas do skutku ani jeden sejm) ordynaryjny, zaintereso
wanie dysydentami również osłabło. W roku 1764 
wstawiły się za nimi: Rosja, Prusy, Anglia i Dania, ale 
bezskutecznie. Na sejmie zwołanym tego roku potwier
dzono szereg konstytucji z lat 1717 i 173 6; zapadła na 
nim również uchwała, że oskarżenia przeciwko gwałci
cielom tych praw można wnosić do wszystkich, bez wy
jątku, trybunałów sądowych.

Również na sejmie koronacyjnym roku I764 nie
wiele pomogły protesty czterech mocarstw prote
stanckich; ich interwencja wywołała jednak tak wielką 
wściekłość, że część posłów zaproponowała by memo
randa owych dworów porwać na strzępy i spalić.

Na sejmie roku I 766 noty ambasadora rosyjskiego 
i innych ambasadorów protestanckich odczytane zo
stały ponownie, a dysydentom pozwolono przedłożyć 
królowi petycję —  podczas audiencji; jednak biskup 
Krakowa, zdecydowany nie ustąpić im nawet na krok 
wygrzebał wszystkie przestarzałe, zapomniane prawa 
przeciw heretykom, skazujące ich na niesławę, więzienie 
i śmierć. Mowę, utrzymaną w tym samym duchu zapie
kłej nienawiści, który wyróżniał go spośród uczestni

ścią prawa de preduellibus postanowionego" —  zob. V L., t. 6, 
s. 582.
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nie wygłosił również legat papie
ski; i — ostatecznie — dysydentów poddano jurysdyk
cji biskupiej. Biskupi wszakże, powodowani zaiste wiel
ką pokorą i dobrocią, tak jakby chcąc złagodzić rysy 
owej tyranii, w przedłożonej ambasadorom obcych mo
carstw nocie przyrzekli, że: „Dysydentom zawirowane 
będą wszelkie wolności według opisania konstytucji 
z lat I 7 1 7 , 1786 i I 764; i że biskupi będą rozstrzygać 
w sprawach dysydentów”. W taki sam sposób Ludwik 
XIV brał w obronę hugenotów, odwołując Edykt Nan- 
tejski19.

ków soboru w Ratyzbo

Odnieść można wrażenie, że sekciarze polscy pozo
stawali wierni zasadzie nie stawiania oporu tak długo, 
aż okazało się to dla nich zgubne. Preambułę konfe
deracji, o której będę mówił za chwilę, rozpoczęli od 
takiego oto stwierdzenia; „Przez pół wieku cierpiąc 
wszelkie rodzaje ucisku, niegodziwości i gwałty zada
wane naszym osobom, naszym kościołom, naszym pra
wom, naszym wolnościom, myśleliśmy i mieliśmy na
dzieję, że cierpliwością, posłuszeństwem i prośbami 
uzyskamy potwierdzenie naszych praw, przywilejów 
i uprawnień &c, &c. Gdyby owi sekciarze mieli trochę 
więcej drożdży dawnych purytanów lepsze zagnietliby 
ciasto. Wydaje się, że dotkliwsze prześladowania zda
rzały się w Polsce rzadziej niż w większości innych kra
jów — stad pewnie względna bierność polskich dysy
dentów. Nic tak nie rozpala żarliwości religijnej, jak

19 Edykt biorący w obronę hugenotów wydany w 1598 r. przez 
Henryka IV, odwołany w 1685 r. przez Ludwika XIV.
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ogień stosów. Ileż niezwyciężonego fanatyzmu wzbu
dziły u reformatorów angielskich bardziej niż wymyśl
ne tortury. I ileż zawdzięczamy ich fanatyzmowi!

Dysydenci raz jeszcze porwali się jednak do czynu; 
w roku I 767 . aby zapewnić swoim współwyznawcom 
bezpieczeństwo, zawiązali w Toruniu konfederację. Ro
sja przyrzekła jej swoją opiekę, opowiedziały się za nią 
też Anglia, Dania i Szwecja. Nawet jedna z fakcji kato
lików, określana mianem malkontentów, która skonfede- 
rowala się również jako siła polityczna, uznała słusz
ność ich sprawy i orzekła, że złożona przez nich królo
wi przed rokiem petycja winna stać się integralną czę
ścią aktu ich konfederacji; przyrzekli też dołożyć na 
przyszłym sejmie wszelkich starań, by w myśl dawnych 
konstytucji sejmowych, zapewnić innowiercom takie 
same przywileje, jakimi cieszą się katolicy. Po stronie 
konfederacji malkontentów opowiedziała się znakomi
ta większość kraju; nawet biskupi udzieli jej [dość — 
M. U.] dwuznacznego poparcia i, aby ugłaskać interwe
niujące mocarstwa, przedstawili —  na wniosek sej
mu — projekt korzystnych dla dysydentów dziewięciu 
artykułów, dotyczących kwestii wolności ich kultu. 
Ustępstwa te nie miały jednak żadnego znaczenia, a bu
dzące tyle zastrzeżeń prawa pozostały w mocy.

Król zwołał teraz sejm nadzwyczajny, który miał po
godzić zwaśnione fakcje. W trakcie jego obrad biskup 
krakowski20 wygłosił utrzymaną w skandalicznie na

20 Kajetan Sołtyk, bp krakowski od 1759 r., przeciwnik Familii, 
podczas sejmu w I 7 6 7 1  wystąpił przeciwko traktatowi z Rosją, za
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pastliwym tonie mowę przeciwko pretensjom dysyden
tów i wtrącaniu się obcych mocarstw [w wewnętrzne 
sprawy państwa —  M. U. ], [po czym —  ? M. U.] wraz 
z biskupem kijowskim i innymi protestującymi naj
gwałtowniej zostali aresztowani przez oddział wojsk 
rosyjskich i deportowani do Petersburga, gdzie przez 
pięć lat więziono ich w ścisłym odosobnieniu. Zastra
szony sejm wyznaczył wielką komisję dla wspólnego 
z mediującymi mocarstwami uregulowania spraw dysy
dentów, po czym się rozwiązał. Wspomniana komisja 
zaproponowała przywrócić [dysydentów— M. U.] do 
dawnych przywilejów; a jej rezolucje w tej kwestii raty
fikował sejm zwołany w roku następnym, tyle że w War
szawie kwaterowały wojska rosyjskie, a ambasador tego 
kraju szczodrą ręka rozdawał łapówki. Z tych samych 
przyczyn sejm okazał się równie posłuszny także w in
nych kwestiach.

Wkrótce po rozwiązaniu sejmu okazana dysyden
tom pobłażliwość wzbudziła powszechne niezadowole
nie fakcji katolickiej. W pobliżu granicy tureckiej za
wiązało się kilka konfederacji, w obronie (jak powiada
no) Świętej Wiary katolickiej. Na części ich sztanda
rów widniały podobizny Matki Boskiej i Dzieciątka Je

co uwięziony przez ambasadora Nikołaja Repnina, wywieziony do 
Kaługi ( a nie jak mylnie pisze Burnett Petersburga) skąd powrócił 
dopiero w 1773 r„ w 1782 r. odsunięty od rządów diecezją, uznany 
za chorego umysłowo. Wraz z bp Sołtykiem do Kaługi uprowadzo
no także hetmana polnego koronnego Wacława Rzewuskiego i j ego 
syna Seweryna, posła podolskiego oraz bpa kijowskiego Józefa Za
łuskiego.
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zus, na innych — wyobrażenia polskiego Orla z roz
postartymi skrzydłami i dewizą „Zwycięstwo albo 
śmierć” —  „Za wiarę i wolność”, a na innych jeszcze, 
krzyża barwy czerwonej, pod którym mieściła się in
skrypcja „Oto symbol zwycięstwa”. Żołnierze konfede- 
raccy, wzorem rycerzy krzyżowych z zamierzchłej prze
szłości nosili krzyże na szatach, a owa święta symbolika 
rozpalała ich zapał do szaleństwa. Wojska królewskie 
pierzchały przed nimi lub przechodziły na ich stronę. 
W tym krytycznym momencie senat zwrócił się do ro
syjskiego ministra z prośbą, by nie wycofywał wojsk jej 
cesarskiej mości, na co ów skwapliwie przystał; a cały 
kraj pogrążył się w złożonej i krwawej wojnie, zrodzo
nej z wielu zapalnych przyczyn —  nietolerancji wyzna
niowej sporów wewnętrznych i obcych intryg. Prze
rażające zamieszanie trwało przez lata 1769, 1770 
i 1771, dopóki cały niemal kraj legł w ruinie. Warszawa 
uniknęła grabieży i masakry wyłącznie dzięki obecno
ści wojsk rosyjskich. Na domiar wszystkich tych nie
szczęść zaraza, która w roku 1770  rozszerzyła się 
z Turcji na Podole, Wołyń i Ukrainę pochłonęła życie 
około 250 000 mieszkańców tych prowincji. W tym sa
mym czasie część konfederatów zwróciła się o pomoc 
do Turcji, między którą a Rosją doszło do wojny z po
wodu Polaków21.

Po pierwszym rozbiorze Polski w roku 1772 , sprawa 
pretensji dysydentów została ostatecznie rozstrzygnię

21 W  tym miejscu Burnett zakończył przepisywanie fragmentów 
z pracy Coxe’a.
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ta zawartym w 1775 roku układem między nimi, Rze
czypospolitą a mocarstwami rozbiorowymi. Katolicy 
nadal protestowali przeciwko przywróceniu innowier
com dawnych przywilejów i to z tak wielką furią, że 
dwory obce musiały przystać na utrzymanie decyzji
0 ich wykluczeniu z Sejmu. Teraz jednak dysydentom 
przyznano pełną swobodę kultu religijnego; pozwolo
no im posiadać kościoły bez dzwonów; własne szkoły
1 seminaria; mogli również zasiadać w trybunałach 
sądowych pierwszej instancji, a trzech z ich społeczno
ści zostało dopuszczonych do trybunału apelacyjnego 
orzekającego w kwestiach areligijnych w charakterze 
asesorów. W następstwie owej tolerancji liczba dysy
dentów wzrosła; zaczęli oni również wznosić kościoły 
w różnych miastach królestwa. Bardzo duża kaplica zo
stał niedawno otwarta we Lwowie; mam wrażenie, że 
należy ona do kalwinistów, udało mi się jednak dowie
dzieć tylko, że nie jest ani katolicka, ani luterańska, ani 
prawosławna.

Liczba instytucji religijnych w Polsce była niegdyś 
olbrzymia —  liczono tam 576 klasztorów, 1 1 7  zgro
madzeń zakonnych kobiecych i 3 I opactw22. Od czasu, 
gdy kraj poddany przeszedł pod rządy obce, wiele 
z nich uległo kasacie; dziś często spotyka się zrujnowa
ne budowle kościelne.

Duchowni kościoła greckiego wydają się obecnie cie
szyć takim samym szacunkiem, co katoliccy. Zdarzyło

22 Wg Historia Polski w liczbach, op. cit., tabl. 57 w Rzeczypospolitej 
ok. I78O r. było IOO8 klasztorów męskich (137 domów jezuic
kich skasowano w 1773 r.).
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mi się — dwukrotnie — przebywać w towarzystwie 
dwóch arcybiskupów; godne uwagi, że obaj byli wyzna
nia prawosławnego. Anegdota o jednym z tych, jak naj
słuszniej poważanych, mężów oddaje w pewnej mie
rze sposób myślenia wyższych dygnitarzy kościelnych 
w Polsce. Spotkałem się z nim w bardzo licznym i wy
jątkowo różnorodnym towarzystwie, w którym znalazł 
się również pewien Niemiec, znany jako kosmopolita. 
Arcybiskup słyszał już jego nazwisko, szukał więc oka
zji, by wziąć go na stronę i przekonać się, czy to rzeczy
wiście ten sam człowiek, o którym głosi fama. Ten 
dżentelmen wyznał, że tak, i ze swej strony wyjawił chęć 
dowiedzenia się (w sposób wszelako sugerujący, że 
uważa to za pewnik) czy wolno mu uważać jego wieleb- 
ność za przyjaciela. Szacowny prałat był zbyt roztro
pny, by udzielić jednoznacznej odpowiedzi, nie wyklu
czył jednak takiej możliwości.

Jeśli chodzi o praktykowanie obrządków religijnych, 
to wśród warstw wyższy zdecydowanie przeważa mod
na obecnie non —  chalance w tej kwestii; reszta, nawet 
osoby związane z rodzinami arystokratycznymi, jest 
w całości pogrążona w bezmyślnej uległości wobec ka
tolicyzmu23.

2S W  oryg. „in all die submisive stupidity of Cadiolicism” —  do
słownie „w całej uległej głupocie katolicyzmu’’ —  M. U.
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Z arys dawnego ustroju.
NOWA KONSTYTUCJA.
ZMIANY OD CZASU ROZBIORU. 
PODSUMOWANIE

Zanim przedstawię to, co wiem — a nie jest tego wiele 
— o zmianach jakie dokonały się w następstwie rozbio
ru Polski rozsądniej będzie —  gwoli większej jasności 
moich uwag — dać krótki przegląd dawniejszych po
rządków — starego ustroju państwa i nowej konstytu
cji, która miała go zastąpić i ulepszyć.

Prawa obywatelskie zawsze przysługiwały w Polsce 
tylko szlachcie. Była wyłącznym właścicielem całej zie
mi. W myśl dawnych praw polskich, warunkiem uzna
nia kogoś za szlachcica było posiadanie przezeń włas
ności ziemskiej, bądź możność wykazania, ze pochodzi 
od przodków posiadających taką własność w przeszło
ści; posiadanie prawa swobodnego wyboru miejsca za
mieszkania oraz nie zajmowanie się handlem ani rze
miosłem. Siłą więc rzeczy, liczba szlachty była ogromna 
i znaczna jej część musiałaby żyć w skrajnym ubóstwie, 
gdyby najubożsi nie znajdowali przytułku i utrzymania 
u swych zamożniejszych braci. Przydzielano im —  była 
już zresztą o tym mowa — stanowiska w administracji 
majątków, albo funkcje oficerskie w [prywatnych — M. U.] 
wojskach [ich — M. U.] patronów. Stąd też w pałacach
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szlachty posiadającej rozległe dobra ziemskie rezydo
wała zawsze —  poza ścisłą rodziną dziedzica —  pokaź
na liczba dwudziestu, trzydziestu łub czterdziestu ta
kich proteges, a włości polskich magnatów, nawet przed 
ostatnim rozbiorem, nie różniły się wiele od feudalnej 
baronii. Po dziś dzień zachowało się wiele zadziwiająco 
podobnych cech, co zresztą czytelnik zauważył pewnie 
podczas lektury rozdziałów poprzednich.

Zgodnie z surową literą prawa cała szlachta jest 
z urodzenia równa i uważa się, że nawet tytuły nic nie 
przydają jej szlachectwu. Równości tej szlachta zawsze 
strzegła wyjątkowo zazdrośnie. Naturę ich dumnej 
wolności w podziwu godny sposób oddają mowy Jana 
Zamoyskiego największego wodza i męża stanu swej 
epoki) z czasów kiedy monarchia stała się wieczyście 
elekcyjną — z roku 1573- W celu wyznaczenia czasu 
i miejsca elekcji postanowiono zwołać sejm przygo
towawczy, nazwany później sejmem konwokacyjnym. 
W trakcie jego obrad pojawił się ważki problem: „Czy 
elekcji mają dokonać wyłącznie posłowie, czy jak jeden 
mąż wspólnie wszyscy poddani królestwa." Swoją opi
nie w tej kwestii Zamoyski wyraził w sposób następu
jący: „w państwie, w którym prawo ustanowiło dosko
nałą równość godności i prerogatyw każda jednostka 
winna mieć swój udział w przywilejach narodu, zwła
szcza zaś w tym, który ocenia się najwyżej z wszystkich; 
iz tak samo jak nie ma wśród nich szlachcica, który nie 
byłby w obowiązku stawać w obronie państwa; tak nie 
ma i takiego, który nie miałby prawa kontrolować 
w czyje ręce powierzono rządy. Łatwo się o tym przeko
nać podczas obrad sejmu, na którym posłowie — czy to
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niesumienni, czy niewykształceni, mogą sprzeniewie
rzyć się interesom kraju; nie da się jednak naprawić nie
rozważnego wyboru króla, z którego będą później nie- 
kontenci; po prawdzie więc, republikanom nie godzi się 
żadna inna procedura, jak tylko powszechny i wspólny 
wybór pana, któremu godzą się być posłuszni, tak by — 
jeśli zdarzy im się błędnego dokonać wyboru — wina za 
to ciążyła po równi na wszystkich”1. Można by pomy
śleć, że słuchamy ateńskiego, czy rzymskiego mówcy! * 

Nietrudno jednak zauważyć, że pojęcie wsgyscy od
nosi się wyłącznie do szlachty; wszystkie inne warstwy 
zostały wykluczone. Dzień, w którym mowa ta została 
wygłoszona, dał początek wielkiej sławie Zamoyskiego * i

1 RzekomamowaJanaZamoyskiegoznanajest z przekazu Rudo
lfa Heidensteina ( 1553—1620 ), sekretarza Jana Zamoyskiego
i królów Stefana Batorego oraz Zygmunta III Wazy, por. Rajnolda 
Hejdensztejna sekretarza królewskiego Dyieje Polski od śmierci Zyg
munta Augusta do roku tygr f  ksiąg XII, z łacińskiego przetłumaczył 
M. Gliszczyński, Petersburg 185 7, s. 5 5: „W wolnej Rzplitej obok 
praw, dla wszystkich równych, nic nie ma słuszniejszego i zasad- 
niejszego nad równość głosów; kiedy na wojnie każdy osobiście 
broń dźwiga, słusznie też aby każdy osobiście głos dawał. Dodał je
szcze, jakby dla większej wagi i pewności owych słów i to, że przy
wilejem Zygmunta w skutek mniej prawnej elekcji Zygmunta Au
gusta zawarowanem zostało szlachcie, ze odtąd nikomu Królew
skich oznaków nie wręczą, ktoby za zgodą wszystkich równych wy
branym nie został.”

* „Jan Zamoyski napisał zresztą traktat De Senatu Romano, dzieło 
przynoszące wielki zaszczyt literaturze staropolskiej" [Joanni Sari 
Zamosci, De Senatu Romano libri Duo, Bibliopol 16oS.].
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i, w ostatecznym rozrachunku, wyniósł go do najwyż
szych godności w państwie.

Ta sama zazdrość, w mocniejszych tylko jeszcze wy
rażona słowach, przebija wyraźnie z innej, niewiele 
późniejszej mowy Zamoyskiego. Było wielu kandyda
tów do opustoszałego tronu polskiego, a poza innymi, 
istniała również silna fakcja opowiadająca się za Piastem, 
czyli rodowitym Polakiem. Zamoyski sprzeciwił się te
mu, sugestywnym apelem do mocno ugruntowanych 
uczuć i przekonań swoich rodaków: „Znam Rzeczpo
spolitą i przewiduję, że wybór Polaka za pana króla 
oznacza kres jej wolności. Jakaż próżność ogarnęłaby 
braci, krewnych i powinowatych tego, którego gotowi 
bylibyśmy wynieść do korony! Czy odtąd nie uważaliby 
się, za stojących ponad nami? Czyż nie nadmą ich py
chą nikczemne pochlebstwa tych, którzy pragnąc wkr
aść się w ich łaski okażą się dość słabymi, by mniemać 
ich wyżej urodzonymi tylko na podstawie godności, do 
jakiej zostali wywyższeni? — Ujrzymy oto (dodał) 
wszystkie godności zawłaszczone przez ród panujące
go, który sam jeden będzie paść się wszystkimi korzy
ściami; a fortuny w ten sposób nagle zdobyte, miast 
chęci szlachetnej rywalizacji, rozpalą jedynie żądzę 
bo gacenia się — najbardziej niebezpieczne z uczuć 
w państwie, którego prawa nie nakładają na nikogo żad
nych ograniczeń .

Wybór padł w końcu na Henryka de Valois — wybór 
wielce dysydentom nienawistny, jako że Henryk wy
jątkowo okrutnie prześladował ich francuskich współ
wyznawców, a w chwili gdy doniesiono mu o wyniku 
elekcji oblegał właśnie La Rochelle, miasto, w którym
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Protestanci znaleźli ostatnie swoje schronienie. Nie 
dość na tym, przerażającej rzezi [w noc —  M. U.] 
Świętego Bartłomieja dokonano w czasie, gdy poseł 
francuski Montluc2 był w drodze do Polski.

Opozycji protestanckiej nie udało się wówczas 
osiągnąć najważniejszego celu —  wykluczenia kandy
datury diuka d’Anjou — ale to właśnie było jednym 
z głównych powodów, dla których powstały tak w dzie
jach Polski słynne Pacta conventa3. Jeżeli wybór miał paść 
na tego księcia [Henryka — M. U.] sprawą z punktu 
widzenia ich [protestantów —  M. U.] bezpieczeństwa, 
zasadniczą było ograniczenie jego władzy. Szczęśliwym 
zbiegiem okoliczności, szlachta dawała wystarczająco 
chętny posłuch każdej propozycji poszerzenia zakresu 
swej niezależności i swoich uprawnień. Spisano więc 
kartę przywilejów i postanowiono wymagać, by każdy 
władca musiał zaprzysiąc je przed wstąpieniem na tron. 
Podstawę tego dokumentu stanowiły koncesje, jakie 
szlachta uzyskała od króla Węgier Ludwika, który w ro
ku I 37O odziedziczył koronę polską. Zasadnicze jego 
punkty artykuły to: I . Bez zgody narodu nie będą nakła
dane żadne podatki nadzwyczajne. 2. Sejm, którego 
zwołanie zależy wyłącznie od woli króla musi zbierać 
się co dwa lata. 3. Każdy szlachcic czyli człowiek dobrze

2 Blaise de Lasseran—Massencóme, seigneur de Montluc (Mon- 
luc) (ok. 1502—I577)i marszałek Francji.
5 Autor konsekwentnie myli pacta conventa z artykułami benrycjański- 
mi, co w konsekwencji powoduje, że w następnym zdaniu tworzy 
błędną interpretację umowy jaką król zawierał podczas sejmu ko
ronacyjnego.
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urodzony będzie miał prawo głosu na sejmie elekcyj
nym. 4* Jeżeli król naruszy owe prawa i przywileje naro
du, jego poddani będą zwolnieni ze złożonej mu przy
sięgi wierności. [Owe — M. U.] Pacta Conventa — od 
czasu do czasu uzupełniane — każdy nowy władca po
twierdzał podczas koronacji.

Ogół szlachty — określany zbiorowym pojęciem 
stanu rycerskiego — wybierał spośród siebie pewną liczbę 
posłów, jako swoich przedstawicieli w sejmie [walnym
— M. U .]. Każdy szlachcic miał prawo wysunąć swoją 
kandydaturę do wakującego tronu.

Rządy spoczywały w rękach króla, senatu i posłów
— przedstawicieli stanu rycerskiego. Król miał bardzo 
szerokie prerogatywy —  decydował o obsadzie wszyst
kich biskupstw oraz wyższych urzędów koronnych 
i państwowych. Wielcy ministrowie państwa to: „wielki 
generał [hetman wielki], wielki kanclerz [kanclerz] 
i wielki skarbnik [podskarbi wielki] i wielki marszałek 
[marszałek wielki]. Podobną liczbę wielkich urzędni
ków ma Litwa; każdy z nich ma swojego zastępcę, dla 
przykładu pod^generał [hetman polny] &c; łącznie jest 
więc ich wszystkich szesnastu. Wielkimi urzędnikami 
państwa byli: starostowie, czyli palatynowie, czyli wo
jewodowie, których przed rozbiorem z 1772 roku było 
trzydziestu czterech. Starostowie byli gubernatorami 
prowincji. Poniżej nich stali kasztelanowie, których 
godność była w czasie pokoju czysto nominalna4.

4 Autor korzystając zapewne z wyjaśnień uzyskanych w Polsce 
próbował przekazać czytelnikom brytyjskim strukturę urzędników
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Król, biskupi, wielcy ministrowie korony, starosto
wie i kasztelanowie tworzyli senat, czyli izbę wyższą, 
w której zasiadali wedle godności swego urzędu. Sena
torowie duchowni mieli pierwszeństwo przed świecki
mi. Najwyższy wśród nich rangą prymas, arcybiskup 
gnieźnieński, był również wicekrólem na czas interreg
num5. Król przewodniczył6; w której to roli sygno
wał wszystkie uchwały sejmu, wydawał rozporządzenia 
w imieniu Rzeczypospolitej i własnym, ałe nie miał pra
wa weta wobec żadnego z nich. Prawo głosu rozstrzyga
jącego przysługiwało mu wyłącznie w stosunku do tych 
nielicznych uchwał (będzie o nich mowa później), które 
zapadały większością głosów; miał jednak przywilej wy
powiadania się we wszystkich sprawach. Król miał także 
prawo do obsadzania urzędów niższych zwanych tamta* *.

państwowych. Jednocześnie próbując dopasować ją do tej, która 
występowała w owym czasie w Anglii. Nie dziwi zatem używanie 
określenia generał w miejsce hetman, czy też kanclerz wielki, kiedy 
w polskiej i litewskiej hierarchii występuje podkanclerzy. Myli się 
natomiast całkowicie mieszając urząd wojewody i starosty, a o tym, 
że nie jest to przypadek świadczy umieszczenie dalej kasztelanów, 
a także w następnym zdaniu starostów jako senatorów.

W  oryginale „viceroy”, oczywiście autor miał na myśli „interre- 
xa”, termin, który nie występuję w monarchiach dziedzicznych, 
^dze po śmierci poprzednika królem zostaje dziedzic korony.

W  oryg. „the king was president”, tak rozumiał autor władzę 
wykonawczą, jaką dysponował król.

* „Tenuty były to prezydencje miast, z wyłączeniem jednak jurys
dykcji; mówi się też, że nazywano je tenuta —  prawdopodobnie od 
tenuo, «umniejszać», «zmniejszać» —  ponieważ były to urzędy niż
sze od tych, jakie piastowali starostowie”.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Zarys dawnego ustroju... 2 4 7

krótko mówiąc, wszystkich urzędów jakie w tym kraju 
ceniono7.

W izbie niższej zasiadają posłowie. Wybiera się ich 
na sejmikach; prawo głosu ma na nich każdy szlachcic, 
który ukończył osiemnasty rok życia. Zgodnie z literą 
prawa ani czynnego, ani biernego prawa wyborczego 
nie limituje żaden cenzus majątkowy; rzadko zdarza się 
jednak, by wybierano kandydatów ubogich. Szlachcic 
może zostać posłem jeśli ukończył dwudziesty trzeci 
rok życia.

Władzę stanowienia praw ma tak właśnie ukonstytu
owany Sejm Walny. Wypada teraz wspomnieć o pewnej 
osobliwości, której nieporównana absurdalność odróż
niała polityczny ustrój polski od ustroju reszty państw 
na całej kuli ziemskiej; żadna ustawa nie mogła być 
uchwalona inaczej niż stricte jednomyślną decyzją 
wszystkich członków izby niższej; ponieważ jeśli choć 
jeden poseł wypowiedział potężne słowo veto (nie po
zwalam) poddane pod głosowanie prawo natychmiast 
zostawało uchylone. Nie dość na tym, wszystkie po
przednie konstytucje uchwalone przez sejm jedno
myślnie, również traciły moc prawną, a sam sejm ulegał 
rozwiązaniu.

7 Podobnie jak w przypadku urzędu wojewody i starosty autor 
połączył w tym przypadku dwa rodzaje godności. Z jednej strony 
określenie tenuta zapewne było tłumaczone autorowi przez Pola
ków jako starostwa niegrodowe, starostwa ekonomiczne, a z dru
giej strony niższe urzędy do obsady których miał prawo król to 
urzędy ziemskie, powiatowe, które tworzyły cała hierarchię od 
podkomorzego do skarbnika (V. L„ t. 10, s. 300—301).

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



248 Rozdział XX

Były dwa rodzaje sejmików8: zwoływane przed sej
mem i po nim. Te pierwsza nazywano elekcyjnymi; dru
gie —  relacyjnymi. I w jednych i w drugich obowiązywa
ła zasada liberum veto — bo tak ją nazywano. Zdarza
ło się więc, że kilka województw nie wysyłało posłów 
na Sejm Walny —  województwa te z zasady odmawia
ły uznania ważności uchwał podjętych bez ich przy
zwolenia. Nie był to jednak koniec tego bezprzykła
dnego szaleństwa: nawet jeśli postanowienia sejmu 
przyjęte zostały jednogłośnie mogły ponownie stać 
się przedmiotem debaty na sejmikach relacyjnych, 
a jeden tylko głos sprzeciwu sprawiał, że przestawa
ły obowiązywać na obszarze tego województwa. W i
dać więc wyraźnie, że władza ustawodawcza w Polsce 
na dobrą sprawę niemal nie istniała, trudno bowiem 
wyobrazić sobie, by wszyscy przedstawiciele tak rozle
głego państwa — nawet zakładając, że wszyscy mieli 
jak najbardziej szlachetne zamiary i byli zupełnie wol
ni od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych — mog
li identycznie postrzegać i oceniać wszystkie sprawy 
publiczne.

Często jednak bezsens i anarchia — w sytuacji, gdy 
dalej już posunąć ich nie sposób — zmuszone są 
ustąpić nieco pola lub nawet w jakiejś mierze się zre
formować. Dotyczy to również polskich norm ustro
jowych, w myśl których kwestie skarbowe zaczęto 
traktować odmiennie niż pozostałe sprawy państwa.

8 Autor tu popełnia błąd gdyż rodzajów sejmików było więcej, ale 
faktycznie bezpośrednio związanych z sejmem były dwa.
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Te pierwsze uchwalano lub odrzucano większością gło
sów, a jednomyślności wymagały jedynie te drugie* 
skądinąd jednak to one właśnie były najważniejsze. Po
za tym, w sytuacjach wyjątkowych, Polacy bywali zmu
szeni uciekać się do sejmów skonfederowanych, na których 
decyzje zapadały większością głosów. Jednak na mocy 
konstytucji z 1768 roku sesje takich sejmów nadzwy- 9 * * * 13

* „Na mocy konstytucji [sejmu] z roku 1768 tak zwane Prawa 
Kardynalne obejmowały” [Prawa Kardynalne, albo Materias Sta
tus, zob. V. L., t. 7. s. 282—284. Autor opuścił część praw kardy
nalnych, przez co kolejność jest niezgodna z treścią zawartą 
w V. L .]. Faktycznie to przepisy dotyczące koniecznej jednomyśl
nej zgody sejmu: I. Wprowadzanie nowych podatków, 2. Zwięk
szania stanu liczebnego armii, 3. Zawieranie sojuszy z innymi 
państwami, 4 . Wypowiadanie wojny i zawieranie pokoju, 5. Indy- 
genaty i nobilitacje, 6. Wartość monety, 7- zmiany zakresu upraw
nień ministrów i sądów, 8. porządek sejmowania i sejmikowania,
9. utrzymanie praw dotychczasowych sądów, 10. utrzymanie do
tychczasowych uprawnień Senatus Consulta, I I . zakaz nabywa
nia dóbr ziemskich przez królów dla swych potomków, z wy
jątkiem Stanisława Augusta, 12. zwoływanie pospolitego ruszenia,
13. zakaz zajazdów, 14 . zmiana praw kardynalnych.]. I. Podniesie
nie lub zmianę podatków. 2. Zwiększenie stanu liczebnego armii.
3. Traktaty pokojowe i sojusznicze z mocarstwami ościennymi.
4. Wypowiedzenie wojny. 5. Indygenat i nobilitacja. 6. Redukcja 
monety. 7. Poszerzenie lub zawężenie zakresu kompetencji trybu
nałów [sądowych —  M. U.] oraz władzy ministrów pokoju i woj
ny. 8. Tworzenie nowych urzędów. 9. Porządek sejmowania i sejmi
kowania. 10 Zmiany w trybunałach. I I . Zwiększenie preroga
tyw senatus consulta. 12. Przyznane królowi prawa nabywania dóbr 
ziemskich dla swoich sukcesorów. 13. Pospolite ruszenie.
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czajnych9 mogły trwać jedynie czternaście dni; nato
miast sejmów zwyczajnych — sześć tygodni.

Egzekucja praw stwarzała niewiele mniejsze proble
my niż ich uchwalenie. Władzę wykonawczą sprawowali 
król i senat pozostający w stanie wzajemnej od siebie 
zależności; król nie mógł zrobić nic bez senatu, a senat 
bez monarchy. Jeśli zdarzyło się, ze ich zdania były po
dzielone, wszystkie sprawy ulegały zawieszeniu, a kiedy 
przemawiali jednym głosem —  mieli zbyt mało sił, by 
zmusić do posłuszeństwa szlachtę. Ta bowiem — za
zdrośnie strzegąc swej wolności zawsze była nieufna 
i poniekąd już nawykowo uważała króla za swego natu
ralnego wroga, a senatorów za kierujących się bardziej 
prywatą niż dobrem publicznym. Pragnąc stworzyć 
przeciwwagę dla króla i senatu oraz zapobiec ewentual
nym nadużyciom z ich strony, szlachta brała stronę 
czterech wielkich ministrów korony10, którzy miast być 
ministrami króla, stali się tym samym, w jakiejś mierze 
ministrami narodu. Najważniejsze przy tym, że owi 
czterej urzędnicy zawsze byli ze sobą skłóceni — choć 
aby wypełnić swoje obowiązki winni zachować jedno
myślność. Król urażony, że nie okazują mu nawet cienia 
wdzięczności za wyniesienie na te stanowiska (a mia
nowano na nie dożywotnio), a zarazem zazdrosny o za
kres ich kompetencji, nie mógł okazywać im swego nie- * 10

Określenie sejmu zwyczajnego i nadzwyczajnego odnosi się do 
sposobu i celu ich zwołania oraz okresu ich trwania, a nie zawiązy
wania ich jako skonfederowanych.
10 Autor nie rozumiał różnicy między określeniem korona—mo
narcha, a koronny, czyli państwowy.
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zadowolenia i swojej wobec nich władzy inaczej, jak tyl
ko uniemożliwiając im korzystanie z prerogatyw pia
stowanych urzędów, zawsze starał się więc obsadzać je 
przezornie ludźmi o diametralnie odmiennych osobo
wościach i sprzecznych interesach, przez co świadomie 
potęgował naturalną między nimi rywalizację.

Ze swej strony, czterej owi ministrowie wielcy mog
li zupełnie bezkarnie lekceważyć prawo. Sejm mógł 
wprawdzie żądać od nich zdania sprawy z czynności 
urzędowych, oni jednak, przeciągnąwszy na swoją stro
nę jednego choćby posła, zawsze byli w stanie zerwać 
sejm — jedyną instancję, przed którą byli odpowie
dzialni za swoje postępowanie. Wydaje się, że wprowa
dzenie zasady Uberum veto było wynikiem ich intryg; 
dzięki niej bowiem mogli —  o ile tylko im na tym zale
żało — uniknąć wszelkich prób kontroli funkcjonowa
nia ich urzędów. Stąd też, zamiast być strażnikami pra
wa —  co mógłby sugerować charakter stanowisk, jakie 
piastowali i do czego zobowiązywały ich ustawy — sta
li się najskuteczniejszymi rzecznikami samowoli, naj
bardziej destruktywnym przykładem praktyki wyko
rzystywania pewnych jego przepisów po to, by parali
żować skuteczność działania innych.

Z tej przyczyny ustrój dawnej Polski jawił się jako je
den wielki zlepek sprzeczności; i aż dziw bierze, że 
byt polityczny tak gęsto naszpikowany ziarnami anar
chii, w ogóle mógł utrzymywać się przy życiu. Jednak 
w owym gąszczu niedorzeczności umysłowych i in
stytucjonalnych uchowały się mimo wszystko resztki 
zdrowego rozsądku, który w gruncie rzeczy zawsze 
w j akiej ś mierze towarzyszy ludzkim poczynaniom; po
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za tym wpływ obyczajów (aczkolwiek mogły one być 
hamulcem zmian na lepsze) zapobiegał w jakiejś mierze 
powszechnemu rozprzężeniu. Poza tym w sytuacji bra
ku bezpośrednich przyczyn niepokojów i zamieszek, 
daje o sobie znać swoiste poczucie wzniosłej godności 
i honoru — naturalny wytwór wybujałego poczucia 
wolności — zaczyna nadawać ton obradom polskich 
zgromadzeń przedstawicielskich, powstrzymując ich 
uczestników od aktów przemocy, mimo że mogłyby one 
znaleźć przewrotne usprawiedliwienie w samej naturze 
praw.

Oceniając —  choć tylko czysto abstrakcyjnie — 
rozległy zakres prerogatyw polskiego monarchy, można 
by uznać, że obmyślono je, by uczynić zeń najbardziej 
absolutnego z władców europejskich. Rzeczywistość 
jednak przedstawia się całkowicie inaczej —  pospołu 
z innymi przyczynami prowadzą one do najbardziej wy
uzdanej anarchii. Niektóre z tych przyczyn wyszły już 
na jaw, kiedy próbowałem wyjaśnić to zdumiewające 
zjawisko; kilka dalszych uwag powinno uczynić całą 
kwestię tym bardziej przejrzystą.

Wszyscy członkowie senatu i ministrowie wielcy ko
rony piastują swe godności dożywotnio. Królowi ma
jącemu do rozdania zaszczyty tak liczne i lukratywne, 
spragniona ich szlachta okazywała zawsze wielką, choć 
służalczą i podszytą zawiścią rewerencję, nie cofając się 
przed najbardziej serwilistycznym pochlebstwem i naj
niższą intrygą byle tylko je osiągnąć. Lecz gdy tylko do
biła swego, natychmiast odzyskiwała właściwą sobie, 
pełną pychy i wyniosłą niezależność. W rezultacie, 
starostowie byli feudalnymi baronami — drobnymi
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książątkami w swoich starostwach. W czasie wojny 
zwoływali i prowadzili w pole siły zbrojne prowincji; 
w czasie pokoju przewodniczyli obradom sejmików 
i sesjom trybunałów sądowych.

Z chwilą wypowiedzenia wojny król —  za zgodą sej
mu — wzywał szlachtę, to znaczy wszystkie osoby po
siadające własność ziemską, do wystawienia odpowied
niego pocztu zbrojnych11. Była to wyłącznie jazda, któ
rej — jak się utrzymuje — Polska wystawiać miała 
100 000, a Litwa 75 000. Chłopi nie uważani byli za 
żołnierzy i nie mieli mundurów —  czasami tworzono 
z nich formacje piechoty nieregularnej11 12. Wojska te 
miały obowiązek służyć tylko przez sześć tygodni i nie 
można ich było zmuszać do prowadzenia działań w od
ległości większej niż trzy lig i13 14 od granic państwa. Za
ciągano je i utrzymywano na modłę feudalną. Całą 
szlachtą, włącznie ze swymi pachołkami, zgromadzoną 
w ten sposób w ordynku wojennym nazywano pospolite!4 
[ruszenie — M. U .]; a nakaz zwołujący pospolite [ru
szenie — M. U.] zwał się arrier —  ban15.

Wojsko polskie, mające wspólną ze swymi dowódca
mi skłonność do niesubordynacji, rzadko kiedy wyka
zywało nadzwyczajną skuteczność w polu. Poza okre
sem panowania kilku wybitnych monarchów, odznacza-

11 Mowa o pospolitym ruszeniu, do którego zobowiązana była 
szlachta posiadająca dobra ziemskie, a także sołtysi.
12 Piechota wybraniecka, łanowa była formowana na czas wojny.
15 Ok. 15 km.
14 Tak w oryg. —  M. U.

Tak w oryg. — M. U.15
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ło się raczej nieokiełznaną żywiołową zuchwałością niż 
zdyscyplinowanym, nieugiętym męstwem. Jeśli miało 
wybitnych wodzów nie brakło mu odwagi, wiele jednak 
przeszłych sukcesów zawdzięczało temu, że wojska, 
z którymi przychodziło mu walczyć były równie nie
zdyscyplinowane i nie mniej barbarzyńskie.

Sześć tygodni to, jak na działania wojenne, okres 
bardzo krótki i nie ulega wątpliwości, że w sytuacjach 
krytycznych ulegał on wydłużeniu. Władca jednak — 
w swoim interesie robił co mógł, by magnaci nie poczuli 
się zbyt mocno w siodle, [tym bardziej, że] i tak byli za
wsze aż nadto skłonni do rewolty, a polska opinia pu
bliczna przychylna była buntom. Polacy odczuwali ta
joną sympatię do rebelianta — nawet wówczas, gdy za
bierali się do stłumienia podniesionego przezeń bun
tu; rebelia była dla nich dowodem swobody i wolno
ści. Niekiedy zawiązywano generalną starostw (zwaną 
fo£oąy°) —  w celu usunięcie przyczyn uzasadnionych 
żalów i pretensji; innymi razy kilka starostw konfede- 
rowało się przeciwko innemu; nierzadko też jakieś sta
rostwo stawało się widownią zatargów między posz
czególnymi panami, a nawet ich chlebojedźcami. Siły 
[zbrojne — M. U.] którymi mogła w każdej chwili dys
ponować korona były stosunkowo nieznaczne i — w sy-

16 Rokosz wiązał się z wypowiedzeniem królowi posłuszeństwa, 
natomiast konfederacje zawiązywano przy królu i miały służyć 
walce w obronie prawa. Sejm Niemy 1717 r. zakazał zwoływania 
takich zjazdów szlachty, był to jednak przepis martwy. Raz jeszcze 
widać tu błąd autora odnośnie połączenia terminu starosta z woje
wodą (województwem).
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tuacji braku powszechniejszego poparcia —  w żadnej 
mierze nie mogły skutecznie zapobiegać powszechne
mu zamieszaniu. W I7&9 roku armia stała liczyła 
12 3 10 żołnierzy w Koronie i 7465 na Litwie, zakwate
rowanych w dobrach królewskich — należy jednak pa
miętać, że było to już po pierwszym rozbiorze.

Królowie polscy, tak samo jak inni władcy europej
scy, próbowali uczynić z miast przeciwwagę dla potęgi 
szlachty17. Pierwszym polskim miastem, które otrzy
mało przywilej samorządowy był Kraków, około roku 
1250, za panowania Bolesława Wstydliwego18 19. W stu
leciach XIII i następnych zbudowano kilka innych 
miast, które otrzymały podobne przywileje i immuni
tety. Niektóre z nich doszły z czasem do takiej zamoż
ności i znaczenia, że wysyłały na sejm posłów, którym 
przyznano nawet prawo obioru na urzędy koronne L'\ 
Zawiść nie pozwalała jednak szlachcie tolerować mie
szczańskich rywali; za panowania Zygmunta Pierwsze
go podjęto nieudaną próbę wykluczenia posłów Krako
wa z sejmu. Z chwilą jednak, gdy korona polska stała się 
wieczyście elekcyjna, przy okazji wstąpienia na tron 
każdego nowego władcy systematycznie uszczuplano

17 Od tego miejsca Burnett znowu jak juz to czynił wcześniej ko
rzysta z całych zdań z pracy W. Coxe'a.
18 Lokacja Krakowa nastąpiła w 125 7 r.
19 Kraków, Wilno, Lwów, Lublin i Poznań, Gdańsk, Toruń i Elbląg 
posiadały prawo wysyłania swoich przedstawicieli na sejm, ale ich 
uprawnienia były ograniczone do spraw związanych z miastami, 
mieszczanie nie mieli prawa być powoływanymi na urzędy ziem
skie, a tym bardziej koronne.
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przywileje mieszczan. Pozbawieni zostali prawa posia
dania majątków ziemskich (poza położonymi w bezpo
średnim sąsiedztwie ich miasta20) i wysyłania posłów 
na sejm, co pozbawiło ich wszelkiego wpływu na stano
wienie praw. Decyzje o wykluczeniu uzasadniano tym, 
że mieszczanie — z racji specyfiki swego stanu posia
dania — nie podlegają służbie wojskowej, mając jedynie 
obowiązek dostarczania armii uzbrojenia i transportu. 
Wojownicza szlachta, powodowana duchem feudalnej 
pychy uznawała wszystkie, poza rzemiosłem wojen
nym, zajęcia za niegodne człowieka wolnego i dobrze 
urodzonego, a zatem każdego, kto nie był zdolny do 
służby wojskowej za równie niezdolnego do piastowa
nia funkcji publicznych.

Przywileje, które miastom udało się zachować, to: 
— prawo wyboru burmistrza i rady oraz ustalania włas
nej polityki wewnętrznej; miasta miały też własne sądy, 
orzekające bez prawa apelacji. Jeśli jednak mieszczanin 
występował wobec szlachcica jako powód, sprawa mu
siała się toczyć przed sądem szlacheckim; z drugiej jed
nak strony, niejako dla równowagi, jeśli sam był oska
rżonym, pozywano go przed magistrat jego miasta, od 
którego [wyroku — M. U.] apelować można było tylko 
do króla w sądzie asesorskim. Wydaje się, że temu wła
śnie przywilejowi mieszczanie zawdzięczali najistot

20 Prawo posiadania dóbr ziemskich przez miasta i mieszczan by
ło ograniczone, ale sytuacja ta nie była jednakowa we wszystkich 
miastach. O ile duże miasta królewskie potrafiły uzyskać prawo do 
dzierżenia przez patrycjuszy dóbr ziemskich o tyle małe miasta 
i ich mieszkańcy byli tego pozbawieni.
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niejszą część swej niezależności. Jedynymi miastami, 
jakie mimo owego ucisku zdołały rozkwitnąć byłe te, 
które wskutek uwarunkowań miejscowych zachowały 
niezależność od rządu21.

Takimi były Gdańsk, Toruń, &c.
Wynika stąd jednoznacznie, że wszystkie korzyści 

wynikające z istnienia państwa zmonopolizowała anar
chiczna szlachta, która —  mając sama nieposkromiony 
apetyt na wolność — była zarazem największym despo
tą na swoich własnych ziemiach. Nieszczęśni chłopi, 
zobojętniali na wszystko oracze rozległych prowincji, 
podniesienie stanu których uniemożliwiały niezliczone 
ciężary i skrajne ubóstwo, wyrastali w chęci odwetu na 
swych panach, jednak wieki niewolnictwa przygięły ich 
do ziemi i nauczyły znosić wszystko w bezwolnym otę
pieniu. Szlachcica —  jak potwornej nie dopuściłby się 
zbrodni — nie można było uwięzić bez wyroku sądo
wego — wyjąwszy przypadki zdrady stanu, morderstwa 
i rabunku na drodze publicznej22, ale i wówczas [prawo 
—  M. U.] wymagało, by ująć go na gorącym uczynku. 
Chłopi i mieszczanie — wszyscy, którzy nie należeli do 
stanu szlacheckiego — musieli nieuchronnie być zdek
larowanymi wrogami systemu ustroju, w którym nie 
mieli żadnego udziału —  co pogłębiało tylko anarchię 
i zaostrzało usankcjonowany prawem ucisk.

21 W tym miejscu Burnett zakończył obszerne cytaty z Coxe’a.
Autor pisze o tzw. artykułach starościńskich, na podstawie któ

rych za gwałt, podpalenie, morderstwa i rabunek na drodze publicz
nej można było szlachcica aresztować i osądzić na karę śmierci.
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Rozdzierana intrygami stronnictwa dworskiego 
i fakcji republikańskich Polska pozostawała zawsze 
w stanie wrzenia — a często zamieszek wewnętrznych. 
Ponadto, wyjątkowo potężne narzędzie [jakim było — 
M. U.] liberum veto wydawało ją bez reszty na łaskę mo
carstw ościennych, które z racji swoich własnych inte
resów, a niekiedy nawet z czystej złośliwości, wtrącały 
się we wszystkie sprawy Polski, niecąc w niej do woli 
niezgodę i pogłębiając istniejące już podziały, tym bar
dziej, że mogły sparaliżować każdą inicjatywę władz 
państwowych, przekupując jednego tylko ich przedsta
wiciela.

I tak, osłabiony i pogrążony w beznadziejnych spo
rach wewnętrznych kraj nie zaznał żadnej korzyści, jaką 
daje jedność. Nie będąc w stanie okazać się użytecz
ną dla sojuszników, Polska musiała pokornie znosić 
wszystkie ich kaprysy, otrzymując w zamian iluzorycz
ną tylko pomoc, a i to jedynie w najcięższej potrzebie. 
Turcy, Tatarzy i Rosjanie — zawsze gotowi czerpać ko
rzyści z wstrząsających Polską kłótni — łupili i pusto
szyli jej bezbronne prowincje.

Zakrawa na cud, że mając taki ustrój Polska tak dłu
go była w stanie odpierać ataki licznych wrogów. Podbić 
ten kraj nie jest jednak łatwo. W przeciwieństwie do 
państwa despotycznego monarchy, którego tron trzy
ma się na miastach przygranicznych, prowincje polskie 
trzeba podbijać piędź po piędzi. Nawet jeśli spusto
szy się kilka, to pozostałe będą równie niezależne jak 
wprzódy. Potężni magnaci, zdając sobie sprawę, że w ra
zie ujarzmienia kraju stracą wszystko, znajdowali środ
ki na obronę nawet w najcięższej sytuacji. Dopóki za
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chowali męstwo ducha, poczucie wspólnego zagrożenia 
rodziło wśród nich jedność, której brakło w ich sej
mach; przestawały wówczas razić wady ustroju, budziły 
się talenty, a cnota, duch obywatelski, zapał i odwaga 
zagrzewały i łączyły wszystkie serca.

Ale jednomyślność panowała tylko w chwili śmier
telnego niebezpieczeństwa. Aby skupić ową materię tak 
ulotną i pchnąć jej wspólną siłę w jednym kierunku — 
kwestią wagi zasadniczej były zdolności, energia i siła 
autorytetu monarchy. Jak trudne było to zadanie, niech 
świadczy znamienna opinia, jaką niedługo przed śmier- 
cią wygłosił sam Jan Sobieski. Królowa, zaniepokojona, 
czy [Sobieski —  M. U] sporządził testament, wysłała 
doń biskupa płockiego Załuskiego, który miał przeko
nać go, że byłoby to stosowne. Z początku król wyśmiał 
ten pomysł, później jednak, z większą już powagą, 
stwierdził: „Na Boga, nie myśl, że dobry obyczaj mogą 
istnieć w tych czasach, gdy występek rozplenił się tak 
bardzo, że wyklucza wszelką niemal nadzieję na miło-

gromu po
wszechnej niegodziwości, chaosu, gwałtu i przemocy? 
Trwa rywalizacja kto lepiej miesza bez różnicy dobro 
ze złem, obyczaje moich poddanych upadły. Zdołasz je 
przywrócić? Na moje rozkazy nie zwraca się uwagi te
raz, mimo że jeszcze żyję; jak więc mogę liczyć na usza
nowanie mej woli, gdy umrę? Szczęśliwy ten, kto włas
ną ręką rozdziela majątek, którego nie można bez
piecznie powierzyć wykonawcom [jego testamentu — 
M. U .], tymczasem ci, którzy ich w nim uposażyli po
stępują nierozsądnie, powierzają bowiem innym troskę 
o to, co bardziej bezpieczne jest w rękach najbliższych

sierdzie Stwórcy! Czy nie dostrzegasz o
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krewnych —  czyż postanowieniami królów, moich po
przedników nie wzgardzono po ich śmierci? Tam gdzie 
powszechnie panuje zepsucie, wyrok kupuje się za pie
niądze, nie słyszy się głosu sumienia, zanika też spra
wiedliwość i rozsądek”,

Jan Sobieski był jednym z najwybitniejszych monar
chów — nie tylko polskich, lecz w ogóle. Jego talenty 
i wojenny geniusz zawiesiły na pewien czas ciążący nad 
Polską wyrok losu; więcej nawet, przyniosły jej znacze
nie i sławę, jakich nie zaznała nigdy wcześniej. Wraz 
z nim minęła jednak chwała Polaków, tak na polu litera
tury, jak i oręża. Rządy jego następców wyróżniały się 
głównie słabością i szaleństwem. Pod względem roz
wiązłości i ostentacyjnego przepychu, dwór Zygmunta 
Augusta mógł śmiało równać się z dworem Ludwika 
XIV a powszechne zepsucie obyczajów i gustów, które 
było tego następstwem sprawiło, że zblakł i osłabł duch 
wojowniczego heroizmu — a tylko jemu od dłuższego 
już czasu kraj zawdzięczał fakt swego istnienia. Po
wszechna zniewieściałość sprawiła, że miejsce cnót mę
skich zajęła tkliwość; przepadł gdzieś czujny zmysł 
[obrony — M. U.] swobody i niezależności, znoszono 
więc pokornie notoryczne nadużycia wielkich właści
cieli ziemskich, którym w końcu udało się zawłasz
czyć całą władzę w państwie. Poczucie, że nie ma się oj
czyzny przestało być wyłączną cechą włościan i mie
szczaństwa i zaczęło przeważać u znacznej części sa
mej szlachty, sprowadzonej do roli narzędzia w rękach 
fakcji [magnackich], ościennych dworów i hordy nie
przyjaciół zadomowionych w samym sercu Rzeczy
pospolitej.
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Tymczasem zaniedbaniu uległy wszystkie sprawy 
publiczne; zdawać się mogło, że naród zapomniał jakby 
o fakcie swej politycznej egzystencji. Przez ostatnie 
trzydzieści lat okresu dzielącego śmierć Sobieskiego 
od elekcji ostatniego monarchy nie doszedł do skutku 
ani jeden sejm zwyczajny. Władza ustawodawcza prze
stała istnieć, a wraz z nią funkcja męża stanu i koniecz
ne do jej sprawowania kwalifikacje. O stosunkach dy
plomatycznych kraju z zagranicą wiedziano tak niewie
le, że przez zaistniałą wreszcie konieczność nawiązania 
korespondencji dyplomatycznej z mocarstwami obcy
mi, w stosownych departamentach przyszło zatrudnić 
cudzoziemców. Znajomość teorii i praktyki wojny za
chowali jedynie ci, którym duch wojowniczej przedsię
biorczości kazał zaciągnąć się do armii innych krajów.

W takim oto stanie rzeczy potęga Rosji narzuciła 
Polsce jej ostatniego króla — Stanisława Augusta. 
Wszyscy wyrażali się o nim, jako o człowieku o nad wy
raz ujmujących manierach i miłym usposobieniu, lecz 
zupełnie pozbawionym energii, któż wie jaka winna być 
cecha właściwa osobie piastującej tak wysokie stanowi
sko, tym bardziej w czasach burzliwych i pełnych nie
bezpieczeństw, których dane mu było zostać świad
kiem. Wiadomo dobrze, że był szczególnie faworyzo
wanym kochankiem Cesarzowej; nie jest już jednak rze
czą tak powszechnie znaną, że na dworze petersbur
skim przebywał jako ambasador Księcia Czartoryskie
go. Miał tam wstawiać się u Jej Cesarskiej Mości za kan
dydaturą owego księcia do tronu polskiego. Wypadki 
do jakich doszło później sprawiają wrażenie zupełnie 
nieprzewidzianych; wolno przypuszczać, że nawet sam
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Hrabia Poniatowski nie żywił nadziei na koronę. Przy
padł jednak do gustu Katarzynie i wkrótce otrzymał od 
niej dobrowolne zapewnienie —  Tu seras Roi —  będziesz 
Królem. Wydaje się, że przezornej Cesarzowej —  choć 
istotnie mogła powodować się chęcią wywyższenia ko
chanka —  szło o coś znacznie więcej, niz tylko sowite 
jego wynagrodzenie. Była pewna, ze wykreowany przez 
nią monarcha, zwłaszcza król o tak uległym usposobie
niu, będzie rządził pod jej dyktando.

Elekcja [Stanisława Augusta — M. U.] wywołała, 
jak wiadomo wielki chaos. Przed wyniesieniem na tron 
nie wyróżniał się on ani majątkiem, ani zdolnościami 
toteż wielu najpotężniejszych magnatów, oburzonych 
z racji tak
ru, nigdy nie pogodziło się z jego panowaniem. Spory 
wyznaniowe nakładały się na animozje polityczne; roz
darty walkami fakcyjnymi kraj pustoszyła wojna domo
wa. W takiej właśnie sytuacji dokonano próby zamachu 
na życie króla23 * * — a wkrótce po tym wypadku doszło 
do pierwszego rozbioru Polski, w 1772 roku.

niesprawiedliwego w ich przekonaniu wybo-

2i Porwanie króla miało miejsce podczas konfederacji barskiej 3 
XI I 77 I r., było zaplanowane przez przeciwników króla, którzy po 
tej nieudanej próbie zaczęli rozpowiadać, jakoby to król sam miał 
sfingować porwanie.

* „Słyszałem, jakoby epizod ten był ukartowaną przez króla i jego 
adherentów prowokacją, której odium spaść miało na opozycjoni
stów, a to z kolei zwiększyć popularność monarchy. Nie dysponuję 
jednak żadnym, niezależnym potwierdzeniem tej opinii”.
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Mocarstwa rozbiorowe, w interesie których leżało 
utrwalenie strukturalnych przyczyn anarchii, dołożyły 
wszelkich starań, by kraj nigdy nie zdołał podźwignąć 
się ze swego, godnego pożałowania stanu i z tym wła
śnie zamiarem, we wrześniu 1773 roku, zgłosiły cztery 
propozycje zmian ustroju państwa. I. Tron polski ma 
być wieczyście elekcyjny. 2. Cudzoziemcy winni zostać 
wykluczeni od ubiegania się o koronę polską, a synowie 
i wnukowie zeszłego Króla nie będą mogli immediate 
po ojcu lub dziadzie ich zostać Królami, lecz przynaj
mniej trzeba będzie dwóch panowań do tego, aby byli 
eligibiles — w ten sposób wszyscy obcy władcy, któ
rych dziedziczne posiadłości mogłyby przyczynić się do 
wzrostu znaczenia Polski, zostali pozbawieni prawa ubie
gania się o koronę polską, a dziedziczność tronu „oddalo
na takowym sposobem na zawsze”. 3- Rząd Rzeczypos
politej zostanie na zawsze wolny, nie dependujący i mieć 
będzie formę republikańską24 —  przez co rozumiano 
utrzymanie zasady liberum veto oraz innych niesłychanie 
rozległych przywilejów stanu rycerskiego. 4- Władza 
wykonawcza zostanie powierzona Radzie Nieustającej, 
do której dopuszczeni zostaną przedstawiciele sta
nu rycerskiego (do tej pory odsunięci od funkcji admi
nistracyjnych w okresie przerw między sejmami25).

24 Autor cytując dość dokładnie treść konstytucji sejmowej w tym 
miejscu odszedł od niej całkowicie, odnośny fragment brzmi 
„składający się z trzech Stanów, mianowicie z Króla, z Senatu 
i z Stanu rycerskiego", V L., t. 8, s. 49.
“5 Rada Nieustająca powstała pod naciskiem Rosji, pełniła ro
lę rządu, władzy wykonawczej, została zlikwidowana w 1789 r.,
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— Pozbawiało to króla wszelkich uprawnień; mocar
stwa rozbiorowe świadome były bowiem, że ich wpływy 
gwarantują wprowadzenie [do Rady — M. U.] wystar
czającej liczby własnych kreatur, by uzyskać w niej prze
wagę. Propozycje te przyjęte zostały przez sejm ro
ku 1775.

Po dokonaniu tych zmian w państwie zapanował 
względny spokój, co potrwało do roku 1788 , kiedy to 
wyszedł na jaw fakt ścisłej współpracy między Rosją 
a Austrią. Zdradziła to wystosowana do Rady Nieusta
jącej oficjalna nota, w której Austria domagała się 
przyznania jej wojskom prawa przemarszu przez zie
mie polskie — w jednoznacznym celu połączenia się 
z wprowadzonymi już do Rzeczypospolitej oddziałami 
armii rosyjskiej. Żądanie Austrii odrzucono i nie po
ciągnęło to za sobą żadnych bezpośrednich następstw, 
jednak Polacy dostrzegli wówczas cała grozę swej sytu
acji i zaczęli gromadzić środki, aby zapobiec nadciąga
jącemu nieszczęściu. Pojęli próbę stworzenia sejmu 
nieustającego16 i komisji wojny — które miały zwięk
szyć —  odpowiednio —  wpływy podatkowe i stan li
czebny armii. Prusy skłonne były na to przystać, Rosja 
oświadczyła jednak, że najmniejszą nawet zmianę kon- *

por. A. Czaja, Między tronem, buławą a dworem petersburskim. Z dziejów 
Rady Nieustającej i j 86— /769, Warszawa 1988 .
2 Wybuch wojny rosyjsko—tureckiej spowodował możliwość 
zwołania sejmu, który miał zając się sojuszem polsko-rosyjskim, 
w efekcie powstała możliwość odzyskania suwerenności w działa
niach. Ostatecznie działania Prus i Rosji doprowadziły do klęski 
dzieła Sejmu czteroletniego i II rozbioru.
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stytucji z roku 1775  uważać będzie za pogwałcenie 
traktatu27. Polacy odpowiedzieli na to daremnym żąda
niem wycofania z ziem Rzeczypospolitej wojsk rosyj
skich i zakazem ponownego ich wprowadzania na tery
torium kraju. W tej sytuacji król rozwiązał sejm; jednak 
wzburzenie wywołane ostatnią notą rosyjską nie opad
ło. Do Jego Wysokości wysłano deputację z zapyta
niem, po czyjej stronie stanie monarcha — ich, czy fak- 
cji rosyjskiej? Król — zawsze bojaźliwy i chwiejny, za
wsze liczący na protekcję Katarzyny uchylił się od jed
noznacznej odpowiedzi, błagał jednak [delegatów — 
M. U .], by zastanowili się, co czynią. Wrzenie narasta
ło; do monarchy wysłano kolejną deputację, do której 
uznał za właściwe wygłosić pojednawczą mowę; wyraził 
też nadzieję, że dzięki jedności króla i narodu wszystko 
skończy się dobrze.

Nic szczególnie godnego uwagi nie zdarzyło się aż 
do następnego sejmu, w roku I79028. Polacy zdawali 
sobie oczywiście sprawę, że narzucona im konstytucja 
służy przede wszystkim utrwaleniu stanu degrengolady 
państwa, postanowili więc stworzyć nową. [W tym celu 
—  M. U.] projekt ustawy zasadniczej przedstawił Hra
bia Potocki29; inny jeszcze opracował biskup kamie

27 W  oryg. „infraction of the treaty" traktat pokojowy zatwier
dzony przez Sejm 1775 —  regulujący całość stosunków polsko 
rosyjskich.
28 Autor popełnił tu błąd, sejm obradował bez przerwy.
29 Ignacy hr. Potocki ( 1750—1809) , działacz polityczny, autor 
wielu dzieł, jeden ze współtwórców Konstytucji 3 Maja.
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niecki30 — znamienne przy tym, ze obie propozycje za
kładały utrzymanie elekcyjności tronu i całkowicie ig
norowały problem praw ludu. Miasta i mieszczanie za
częli się budzić i przesłali szereg poprawek i innych ar
tykułów, które w ich opinii powinny zostać włączone do 
nowej konstytucji. Ich treść określili dokładnie w róż
nego rodzaju petycjach, właściwe wydaje się więc ją 
przytoczyć. Domagali się zatem, by:

1. przywrócone zostały wszystkie prawa i przywileje, 
jakimi mieszczaństwo cieszyło się przed Sejmem Lu
belskim31.

2. prawo nietykalności osobistej zagwarantowane 
zostało zarówno wszystkim członkom stanu miesz
czańskiego urodzonym w kraju, jak cudzoziemcom 
osiadłym w Polsce wraz ze swym majątkiem nierucho
mym i ruchomym.

3. mieszczaństwo uzyskało swobodę nabywania dóbr 
ziemskich w Polsce, na takich samych zasadach, na ja
kich cieszy się już tym prawem na Litwie.

4. stan szlachecki nie odnosił się do mieszczan ze 
wzgardą; a szlachcic, który obierze zawód wykonywany 
dotąd wyłącznie przez mieszczan nie tracił praw [przy
sługujących mu z tytułu — M. U.] urodzenia; miał 
przywilej dziedziczenia własności [majątku] miesz
czan, ci zaś majątków szlacheckich, jeśli na mocy kon

50 Adam Krasiński (1714—1800), bp kamieniecki, uczestnik 
konfederacji barskiej, w dobie Sejmu Czteroletniego jeden z bar
dziej aktywnych uczestników, i pisarzy politycznych.
JI W  oryg. „Diet of Union”, sejm 1569 r.
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traktu małżeńskiego winna im przypaść jakaś część 
spadku.

5. unieważnione zostały krzywdzące prawa, odsuwa
jące mieszczan od wszystkich godności kościelnych 
i stopni oficerskich w wojsku; [i by —  M .U .] nie tylko 
przywrócono im dawne przywileje na mocy których 
mieszczanie mieli niczym nie ograniczony dostęp do 
wszystkich beneficjów kościelnych; lecz również uzna
no za zdolnych do piastowania wszystkich stanowisk 
w służbie cywilnej i wojskowej.

6. wszystkie miasta zostały wyjęte spod jurysdykcji 
nie tylko starościńskiej, lecz wszelkiej innej; a obywate
le podlegali wyłącznie jurysdykcji swoich własnych sę
dziów, jako sędziów królewskiego sądu asesorskiego.

7- mieszczanie mieli prawo przekazywać swoje opi
nie dotyczące handlu i komisarzom skarbu oraz izbom 
spraw zagranicznych; a jeśli zostaną uznane za rozsąd
ne i sprawiedliwe, winno się im nadać moc prawa.

8. prawo wysyłania deputowanych na sejm miały nie 
tylko niektóre miasta, lecz wszystkie miasta danego 
województwa.

9. mieszczanie mogli na równi ze szlachtą być wy
bierani do wszystkich komisji skarbowych i województw, 
jeśli rozpatrywane przez nie sprawy handlowe wymaga
ją fachowej wiedzy kupieckiej.

10. w sądach asesorskich, jako wyższych sądach pra
wa miejskiego, kolegia asesorskie składały się z przed
stawicieli szlachty i mieszczan, zasiadających w nich 
w równej liczbie.
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Postulaty te odrzucono, jednak naród, nadal zdecy
dowany uniknąć strasznego ciosu, jaki wymierzono 
w jego niepodległość zwrócił oczy na Saksonię, 3 0 sier
pnia 1790 roku w sejmie po raz pierwszy — choć 
wbrew obowiązującemu prawu, zakazującemu nomina
cji następcy za życia panującego monarchy — padła 
propozycja ustanowienia elektora [saskiego] sukceso
rem tronu polskiego. Król — choć przyjął ją życzliwie 
i z wyraźnym zadowoleniem — przejawił jednak niepo
kojącą chęć zjednania sobie uczuć narodu i ze swej stro
ny zaproponował niezwłoczne zwołanie sejmików.

Od samego początku tych katastrofalnych w sku
tkach poczynań monarcha był podświadomie przeko
nany — podobna myśl łatwo może opanować człowieka 
tak mało jak on przedsiębiorczego — o daremności 
wszystkich podejmowanych wysiłków, i odtąd całym je
go postępowaniem powodował strach przed uczynie
niem swej cesarskiej kochance najmniejszego choćby 
afrontu. Za każdym razem, gdy umyślił sobie, iż cokol
wiek mogłoby okazać się jej niemiłe starał się sprawiać 
wrażenie, jakby wszystko co czyni, czynił nie z własnej 
woli lecz pod wpływem, czy raczej wyraźną presją Na
rodu. „Wiecie panowie (oznajmił), że nie mam żadne
go udziału w nominacji następcy tronu za mego życia.” 
Kilku posłów zaproponowało wówczas kurtuazyjnie, by 
sukcesorem korony został jeden z bratanków Jego Wy
sokości, na co król rozsądnie nie zwrócił uwagi. Sejmiki 
—  poza wołyńskim —  opowiedziały się jednogłośnie 
za elektorem saskim. Wołyń sprzeciwiał się dziedzicz
ności tronu, ale nie miał nic przeciwko elektorowi jako 
władcy Polski.
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Po rozstrzygnięciu kwestii następstwa tronu, na po
czątku I79 I roku zaczęto zwoływać spotkania, których 
jednoznacznym celem była reforma ustrojowa; na jed
nym z takich prywatnych konwentykli, z udziałem je
dynie króla i niektórych przywódców’2 opracowano 
wstępnie owych kilka artykułów, które złożyć się miały 
na nową konstytucję. W taki oto sposób opracowaną 
ustawę zasadniczą przedstawiono sejmowi na sławet
nym posiedzeniu w dniu 3 maja. Jej twórcy zaprzysięg
li, że nie rozejdą się zanim ustawa zostanie przyjęta. 
[Jej tekst — M. U.] zdołano jednak odczytać dopiero 
po [uspokojeniu — M. U,] graniczącego z ruchawką 
tumultu, jaki podniósł się w Izbie. Wszyscy posłowie 
wołyńscy i podolscy opowiedzieli się przeciwko [niej
— M. U .]. Książę Czetwertyński zapewniał, że po 
raz pierwszy widzi owych kilka kartek papieru zwa
nych konstytucją, dla bezzwłocznego uchwalenia której 
zwołano [sesję] Sejmu. „Znosi ona [konstytucja — 
M. U.] (powiedział) elekcyjność tronu po to, by udzie
lić nieograniczonej władzy przyszłym monarchom 
dziedzicznym. Dla mnie (ciągnął dalej) jawi się [ona
—  M. U.] grobem wolności i nie mam zamiaru sam go 
sobie kopać; niechaj Bóg skarżę mnie i trójkę moich 
dzieci, jeśli moim głosem sprzeciwu powoduje prywata; 
wzywam jednak zgromadzony Naród na świadka, że 
potępiam ten akt, sprzeciwiam mu się i go oprotesto- 
wuję”. Podobnie Książę Sapieha uskarżał się na po-

iz Wśród tych uczestników byli obok króla m.in. Stanisław Mała
chowski, Ignacy Potocki, Adam Krasiński, Hugo Kołłątaj.
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śpiech, w jakim każe się dokonywać zmiany tak funda
mentalnej: „Życzyłby sobie jednomyślności, ale nie 
jednomyślności wymuszonej wrzaskami i groźbami 
otaczającego motlochu, lecz jednomyślności, która 
mogłaby być rezultatem spokojnej wymiany poglądów 
i wzajemnych ustępstw. Bez jednomyślności nikła jest 
szansa utrzymania całości państwa. On sam poprze 
(powiedział) cokolwiek zostanie uchwalone, uważa 
wszakże za swój obowiązek przejść do drugiego czyta
nia.” —  Suchorzewski33 rzucił się do podnóżka tronu 
i zaklinał króla, by wyrzekł się pomysłu dziedziczności 
tronu. Zapis ten potraktowany został jako największy 
kamień obrazy i atakowany był z iście wściekłym upo
rem. Wszyscy oponenci protestowali również przeciw
ko bezceremonialnemu przyspieszeniu tempa uchwale
nia tej ustawy i prosili o czas [niezbędny dla —  M. U.] 
rozważenia każdego jej punktu z osobna, na co ze stro
ny partii królewskiej podniosły się okrzyki: „Musimy 
uchwalić ją w całości dzisiaj; nie rozejdziemy się dopóki 
nie dokonamy tego dzieła.” „Nie rozejdziemy się, do
póki go nie poniechamy” —  replikowała opozycja.

[Tymczasem —  M. U.] jednak poseł inflacki, Za- 
szość wynosi

do dziesięciu, jednak mniejszości nie przeliczono i no
wa konstytucja przyjęta została przez aklamację. Król 
zaprzysiągł ją i w większość poszła za jego przykładem. 
Następnie wszyscy przeszli do katedry, gdzie przysięgę

więcej niż jedenbiełło34 ogłosił, ze więk

33 Jan Suchorzewski, poseł I składu sejmowego, z województwa 
kaliskiego, wojski wschowski.
34 Michał Zabiełło, poseł inflancki, od 1792 r. generał—major.
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ponowiono. Sapieha — gdy przyszła jego kolej zaprzy- 
siąc — ponownie oznajmił, że „konstytucja jest doku
mentem całkowicie dla niego nowym; że godzi się na 
obiór elektora saskiego królem polskim; że przeciwny 
jest zaprowadzeniu monarchii dziedzicznej, ale bar
dziej obawia się podziału niż błędu — ten pierwszy jest 
bowiem niebezpieczeństwem grożącym teraz, ten dru
gi zaś, będzie można naprawić jutro.” Po czym za
przysiągł. Wkrótce potem posłowie opozycyjni złożyli 
protest.

Nową konstytucję Polaków tak bardzo wychwalają 
zarówno oni sami, jak i inni, że interesujące będzie pod
dać analizie jej treść i określić ile krzywd wspomnia
nych w pierwszej części tego rozdziału proponuje ona 
naprawić35.

Artykuł pierwszy uznaje religię rzymskokatolicką za 
panującą. Inne wyznania są dozwolone godnie yprawami 
tego kraju; na mocy których to praw —  należy zauważyć

55 Autor próbował przeprowadzić rozbiór przepisów prawa jakie 
wprowadził Sejm uchwalając Konstytucję 3 Maja. Niestety nie we 
wszystkim zrozumiał nie tylko ducha przepisów, ale także tekst 
Konstytucji. Poniższego fragmentu nie można uważać za wykład 
prawa, a jedynie za wykładnie jak zrozumiał to co mu zreferowano 
w Polsce w odniesieniu do Konstytucji. Autor stosuje, zresztą jak 
wcześniej, terminy nie występujące w tekście konstytucji, nato
miast używa np. nazw urzędów takich, jakie mogły być zrozumia
łem dla czytelników brytyjskich, mających na celu dostosowa
nie terminologii do języka angielskiego i angielskich sformuło
wań prawnych. Tekst Konstytucji opublikowany w V. L., t. 9, 
s. 220—225. O Konstytucji 3 Maja zob. E. Rostworowski, Ostatni 
król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji j  maja, Warszawa 1966.
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—  przejście z katolicyzmu na jakikolwiek inny ob
rządek podlega pewnym surowym karom przewidzia
nym za apostazję. Odmówiono więc zrównania wobec 
prawa sekt religijnych, a [tym samym —  M. U.] ucisk 
dysydentów pozostał.

Artykuł drugi potwierdza przywileje szlachty, jakie 
nadał je Kazimierz Wielki, pierwszeństwa w życiu pu
blicznym i uprzywilejowania w nominacji na urzę
dy; zniesiono natomiast podział na stan patrycju- 
szowski i rycerski. Własność szlachecka wyjęta została 
spod opodatkowania, a regalia korony zniesione wraz 
z wszystkimi innymi dotąd obowiązującymi formami 
obciążeń pieniężnych.

Artykuł trzeci przywracał niektórym miastom kró
lewskim ich dawne przywileje. Większa ich liczba nadal 
pozostała bez reprezentacji.

Artykuł czwarty dotyczył chłopstwa i ogłaszał wol
ność zupełną dla wszystkich ludzi. W tym samym artykule ów 
pięknie brzmiący frazes wyjaśniono w sposób następu
jący; „Wszelkie swobody, nadania lub umowy, między 
właścicielami i wieśniakami, czy indywidualne, czy też 
zbiorowe, które mogłyby autentycznie zostać zawarte 
w przyszłości, tego rodzaju porozumienia nakładać bę
dą zobowiązania wzajemne, wiążące nie tylko obecnie 
umawiające się strony, lecz również ich następców 
przez dziedziczenie lub nabycie”.

Artykuł piąty deklaruje, że wszelka władza społecz
ności ludzkiej pochodzi z woli ludu —  to jest szlachty, 
czyli stanu rycerskiego. Na mocy tego i następnych ar
tykułów władzę prawodawczą powierzono dwuizbowe
mu Sejmowi; wykonawczą —  królowi i radzie (straż;
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watch); a sądowniczą istniejącym magistraturom. Izba 
niższa, czyli izba poselska, dyskutowała i głosowała 
wszystkie ustawy, jako pierwsza. Izba wyższa, senat, 
miała składać się z biskupów, starostów36, kasztelanów 
i ministrów nominowanych przez króla, który miał pra-

. Mianowani przez króla mi
nistrowie, w liczbie dziesięciu, mieli prawo głosu. Była 
to innowacja ustrojowa, która —  wraz prawem nomi
nacji na stanowiska kościelne i urzędy świeckie gwaran
towała królowi przemożną większość w izbie wyższej. 
Izba wyższa miała prawo zawieszania każdej niepo
żądanej uchwały do sejmu następnej kadencji —  o ile 
izba poselska uchwaliła ją wówczas ponownie, senat 
musiał się [temu — M. U.] podporządkować. Zniesio
ne zostało liberum veto; wszystkie ustawy uchwalano 
większością, przy czym głosy obydwu izb liczono łącz
nie. Sejmy miały działać nieprzerwanie —  być zawsze 
gotowe do obrad; a ich skład wybierany raz na dwa lata. 
Jeżeli zbierały się na sesje zwyczajne, obradować winny 
do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, dla 
której zwołano sesję, lub kwestii z niej wynikłych. 
Zniesiono wszelkie konfederacje i sejmy skonfedero- 
wane; ale raz na dwadzieścia pięć lat miano zwoływać 
sejm nadzwyczajny, w celu rewizji konstytucji.

Artykuł siódmy stanowił, że korona polska będzie 
dziedziczna w linii elektorskiego domu saskiego. Tron 
ma dziedziczyć po ojcu najstarszy syn króla panujące

s6 Autor notorycznie w tekście książki myli urząd wojewody i sta
rosty.
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go, a gdyby nie miał następców płci męskiej — mąż cór
ki, z tym że koniecznym warunkiem jej małżeństwa jest 
zgoda Sejmu. [Elektor saski —  M. U.] Fryderyk Au
gust nie miał niezamężnej córki" ; dlatego też dynastia 
winna była zacząć się od księżniczki Marii Augusty Ne- 
pomuceny, którą w związku z tym ogłoszono Infantką 
Polską. Naród zastrzegł sobie jednak prawo obioru 
drugiej rodziny panującej, o ile pierwsza by wygasła.

Król sprawował najwyższe dowództwo nad siłami 
zbrojnymi kraju, mianował ich „komendantów” (za 
aprobatą stanów); patentował oficerów, nominował bi
skupów, senatorów i ministrów, „jako urzędników pier
wszych władzy wykonawczej”.

Rada miała się składać z prymasa, pięciu mini
strów: ministra policji, ministra sprawiedliwości, mini
stra wojny, ministra finansów i ministra spraw zagra
nicznych; dwóch sekretarzy, marszałka sejmu i następ
cy tronu, który po dojściu do pełnoletności, mógł być 
obecny bez głosu. Rozstrzygające było zdanie króla — 
po wysłuchaniu wszystkich członków. Każda rezolucja 
sygnowana była przez króla i kontrasygnowana przez 
jednego z ministrów; jednak gdyby żaden z ministrów 
decyzji podpisać nie chciał, jego wysokość miał obo
wiązek odstąpić od swojej decyzji. Członkowie rady od
powiadali za swoje poczynania za naruszenie prawa 
podczas czynności [urzędowych —  M. U.] osobą i ma-

J7 V. L„ t. 9, s. 223, tron przeznaczony został dla Fryderyka Au
gusta i jego potomków, a córka Maria Augusta ( 1782— 186 3 ) zo
stała infantką Polską.
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Na czymże jednak miałyby polegać rzekome wybitne 
zalety owej przesławnej ustawy? Była to konstytucja dla 
króla i stanu szlacheckiego, z których ten drugi przeku
piono nowymi przywilejami, by rozszerzył zakres pre
rogatyw tego pierwszego. Szlachta ma przywilej wolno
ści podatkowej i równości rangi; czyż jednak ową wol
ność i równość przyznano ludowi? Włościan — dopra
wdy! — ogłoszono wolnymi — [czego nie sposób uznać 
za nic innego, jak tylko — M. U.] zwykłe nadużycie [te
go — M. U.] słowa; jedynym przywilejem, jaki uzyskali 
było, że kupią sobie wolność lub w jakiś inny sposób na
będą ją od swego pana, to jego dziedzic i następca nie bę
dzie miał prawa przywrócić ich do stanu poprzedniego. 
Sytuacja prawna większej części mieszczaństwa znów 
pozostała taka sama, jak przedtem; kilku zaledwie głów
nym miastom, zwanym królewskimi, przywrócono przy
wileje, które odebrali im tyrańscy władcy. Zdecydowana 
ich większość nadal miała pozostać bez reprezentacji. 
Nowa konstytucja zatem — wbrew temu, co sama gło
siła — nie zaprowadziła równości wobec prawa.

O ile nie wymierzy się sprawiedliwego ciosu nik- 
czemności, to można nawet mieć pewne zastrzeżenia, 
co do zadekretowanej zasady równości wewnątrz sta
nu szlacheckiego. Wielkim złem moralnym Polski był 
fakt skupienia bogactw i wpływów w rękach kilku naj
znakomitszych familii; od których protekcji zależał byt 
zdecydowanej większości, nie wyłączając nawet samej 
szlachty. Kilku dosłownie mieszkańców Polskich miało 
praktycznie cały kraj; a jeśli Polak doszedł do wniosku, 
że obcy protektorzy hojniejszą od krajowych płacą mu 
ręką — jego patriotyzm bardzo słabą tylko bywał prze
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szkodą dla korupcji. Czyż konstytucyjny zapis o rów
ności mógł być na to skutecznym remedium. Handel 
wciąż pozostawał zajęciem dla stanu szlacheckiego 
hańbiącym. Efektów nie da się jednak osiągnąć magią 
słownego hokus-pokus. Wpływy zawsze idą w parze z ma
jątkiem, a równość stanu szlacheckiego, to mrzonka. 
Powiedzmy, że nowa konstytucja pozwalała sprawniej 
rozwiązywać sprawy państwa —  ale niewielka to po
chwała, jako ze jest to w zasadzie nieuniknioną konse
kwencją każdej zmiany. Miała ona jedną cechę dobrą — 
otwierała drogę do dalszych zmian na lepsze; a tam, 
gdzie ludzie dostrzegają własne błędy i zaczynają je na
prawiać pojawia się miejsce na nadzieję.

Nie ma większych wątpliwości, ze nową konstytucję 
forsowała fakcja pruska —  w nadziei, że dziedziczną 
dynastią polską zostanie dom brandenburski —  który 
żywił cichą nadzieję na [zagarnięcie — M. U.] części 
ziem polskich większej niż ta, jaką przyniósł mu roz
biór. Sprzyjał jej zapewne król, który miał nadzieję po
ślubić dziedziczkę [tronu — M. U.] saskiego i liczył, 
że hojność cesarskiej kochanki każe jej zostawić mu tyle 
Polski, by starczyło na część godną tak znamienitej 
panny młodej. Jednak masakra Rosjan w Warszawie 
[dokonana — M. U.] za cichym przyzwoleniem szla
checkich rewolucjonistów, była zbrodnią ponad miarę 
cesarskiej wielkoduszności38.

Mimo to król nadal trzymał się Rosji — niewątpli
wie z głęboko zakorzenionego przekonania, że tak, czy

38 Autor ma na myśli atak na ambasadę rosyjską podczas insurek
cji 17  IV 1794 r. "
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inaczej nie ma szans na ostateczny sukces. Nikt nie od
mawiał mu dobrych intencji, mocno jednak uskarżano 
się na to, że królowi nie dostaje woli działania. Wydaje 
się, że rewolucja wybuchła wbrew monarsze. Kiedy od 
cesarzowej przyszedł rozkaz rozwiązania armii Księcia 
Poniatowskiego, władca uległ od razu, jednak sięgający 
czterech tysięcy głów tłum szlachty wzniósł okrzyk 
„Konstytucja bez króla”. Cesarzowa nigdy zresztą nie 
żywiła specjalnego sentymentu i zrozumienia do swego 
byłego kochanka. Kiedy —  po zniszczeniu Pragi — 
Hrabia Potocki* pojawił się w kwaterze głównej Suwo- 
rowa39 generał oznajmił mu, że „nie będzie paktował 
z żadnym z przywódców insurekcji, łecz tylko z osoba
mi, które reprezentują sobą prawowite władze i są upo
ważnione przemawiać w imieniu i zastępstwie Jego 
[Królewskiej — M. U.] Mości”. Uderzająco potwier
dza to słuszność sugestii Księżnej Wirtemberskiej, że 
Polska nie miała głowy. W atmosferze panującego po
wszechnie zapału, władca o wybitnym talencie wojsko
wym, monarcha, który nie byłby powolny każdemu 
skinieniu Rosji, który potrafiłby wzbudzić w nie
przyjaciołach lęk, rzeczywiście mógł jeszcze uratować 
ojczyznę.

* Ignacy Potocki złożył propozycję dotyczącą powołania na tron 
w.ks. Konstantego [Z. Zielińska, Potocki Roman Ignacy, PSB, t. 28, 
s. 13].

39 Aleksander Suworow (1729—l 800) ,  głównodowodzący armii 
rosyjskiej podczas Insurekcji Kościuszkowskiej, zdobył szturmem 
Pragę, podczas walk zginęło kilkanaście tysięcy żołnierzy polskich.
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Niewykluczone, że, w sytuacji, gdy Polacy ze wszech 
stron otoczeni byli wrogami, wcale nie próbowano by 
stawić oporu, gdyby nie ufna nadzieja na pomoc Fran
cji, a nawet Anglii. Jak dobrze wiadomo, z początku Ko
ściuszkę zachęcał [do działania —  M. U.] francuski 
Konwent, a sam Bonaparte obiecywał pomoc. Francji 
chodziło jednak wyłącznie o związanie sił Prus, poza 
tym sama miała zbyt wiele na głowie. Równie pewne, że 
Polacy liczyli na pomoc Anglii; Książę Czartoryski 
dał mi to do zrozumienia wyrażając pogląd, iż gdyby 
Mr. Pitt40 wysłał na Bałtyk choćby dziesięć okrętów li
niowych w celu zastraszenia Prus, ostatniego rozbioru 
dałoby się uniknąć. Skuteczności podobnych kroków 
dowiodły niezbicie wypadki późniejsze, toteż trudno 
wątpić w sukces takiego przedsięwzięcia.

Opinia publiczna dobrze zna najważniejsze fakty, 
związane ze szlachetną walką Polski o niezawisłość. 
Często bywałem na polu bitwy41, która przesądziła 
o losie Polski — w pobliżu miejsca, gdzie powalony 
ciosem szabli Kościuszko wykrzyknął — Finis Poloniae. 
Nierówną, poprzecinaną jarami płaszczyznę prawie ze 
wszystkich stron otacza las; miedzy drzewami, a nawet 
na otwartej przestrzeni często widać zbielałe wskutek 
działania żywiołów czaszki i kości ludzi, których ciała

40 William Pitt, hrabia Chatham (1759—1806 '), premier brytyjski 
wiatach I 7 8 3 - l8 0 I  i I 804- I 806.
41 Bitwa pod Maciejowicami 10 X 1794 r. zakończyła się klęską 
wojsk powstańczych i wzięciem do niewoli Naczelnika Tadeusza 
Kościuszki. Autor bywał tam zapewne podczas wizyt i hr. Zamoy
skiego, gdyż w pobliżu znajduje się pałac w Podzamczu, należący 
do tej rodziny.
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padły łupem wilków. Siły polskie były liczebnie o ponad 
połowę mniejsze od Rosjan generała Fersena42, mimo 
to żywiołowe męstwo mogło przechylić szale zwycię
stwa na ich stronę, gdyby nie zdrada stacjonującego 
w niewielkiej odległości z czterema, pięcioma tysiącami 
żołnierzy, Księcia Ponińskiego, który zwlekał z wpro
wadzeniem swoich ludzi do walki mimo, że jego rodacy 
przelewali krew za sprawę wolności. Postępowanie Po
nińskiego można jednak wytłumaczyć, choć nie da się 
go usprawiedliwić43. Nadciągał król pruski i generał 
Suworow, ludzie myślący nie mogli więc mieć — i nie 
mieli — żadnej nadziei na ostateczne zwycięstwo. Kraj 
pogrążony był w chaosie, znikły wszelkie przesłanki 
jedności. Sadzę, że Kościuszko i jego stronnictwo byli 
w swych poglądach zbyt odosobnieni —  zbyt wielu nie 
miało na jego zwycięstwie nic do zyskania. Jednak iście 
spartańskie męstwo, jakie ich zagrzewało zasługuje by 
święcić je przy pełnym dźwięku fanfar chwały. Ten osta
tni zryw był aktem rozpaczy, był jednak chwalebną wal
ką ludzi zdecydowanych żyć jako wolni lub polec.

Polacy twierdza, że w krótkim, dwuletnim okresie 
obowiązywania nowej konstytucji, jej dobroczynne 
efekty widać było wystarczająco wyraźnie, Dziś prob
lem polega jednak nie na tym, co mogłoby być, lecz co jest. 
Natychmiastowym niemal skutkiem ostatniego roz

42 Gen. Iwan Fersen, dowódca korpusu wojsk rosyjskich, w tekście 
jego nazwisko błędnie podane jako. „generał Feren”.
43 Rola poszczególnych dowódców była już w literaturze wielo
krotnie wyjaśniana, w tym działanie Ponińskiego, ostatnio o bitwie 
W. Mikuła, Maciejowice 1784, Warszawa 1991.
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bioru było ograniczenie rozmiarów dworów utrzymy
wanych przez możnych. Wielu młodych, dobrze uro
dzonych pozbawionych fortun ludzi rozproszyło się po 
świecie, w poszukiwaniu nowych źródeł utrzymania. 
Niektórzy uzyskali stopnie oficerskie w obcych ar
miach; inni zajęli się uprawą ziemi, a nieliczni — inte
resami, W hotelu, w którym stanąłem w Gdańsku było 
kilku ziemian, niczym nie różniących się od innych 
dzierżawców, jeśli pominąć ich tytuły, które obecnie są 
już tylko czysto nominalne. Zmniejszenie liczebno
ści dworów spowodowało proporcjonalne ograniczenie 
przepychu orszaków i wystawności ekwipaży, szlachet
nie urodzony Polak podróżuje dziś równie mało osten
tacyjnie i paradnie, jak szlachcic angielski.

Wielcy właściciele ziemscy — o ile nie bawią na dwo
rach swoich nowych władców lub w zagranicznych wo
jażach, przebywają niemal wyłącznie we własnych do
brach, a jako ze ukoili juz nieco swe rozczarowanie, a in
trygi dworskie i pogoń za zaszczytami mniej ich teraz 
absorbuje —  zaczęli —  jak mniemam — zwracać więk
szą niż kiedykolwiek wcześniej uwagę na poprawę stanu 
swoich włości. Po rozbiorach status polskiego wielmo
ży zbliżył się w jakiejś mierze do pozycji społecznej an
gielskiego szlachcica wiejskiego, który —  poza swoimi 
dobrami i gronem swoich dzierżawców —  nie jest ra
czej osobą cieszącą się szczególną estymą. Z tych wła
śnie przyczyn —  utraty osobistego prestiżu, znaczenia 
i wpływów, konieczności ograniczenia przepychu i zby
tku, spowodowanej rozpadem systemu patronatu, do 
czego dokłada się jeszcze, tak bolesna dla magnatów 
polskich, powszechna świadomość politycznej degra
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dacji — arystokracja polska, zwłaszcza w okresach na
wiedzających ją cyklicznie nastrojów depresji i zniechę
cenia —  zwykła postrzegać rzeczywistość w barwach 
tak samo czarnych i przygnębiających, jak smutne i po
nure są ich rozległe, a wyludnione włości.

Największą jednak korzyścią, jaką przyniósł rozbiór 
było zniesienie rozmaitych ograniczeń feudalnych; co 
ułatwiło zwłaszcza obrót ziemią i zapewniło poczucie 
większego bezpieczeństwa wszelkiego rodzaju własno
ści wśród klas niższych. Wielu dzierżawców nabyło już 
pełne prawa własności do wsi wraz z przyległymi do 
nich obszarami i cieszy się teraz niczym nie ograniczo
nym ich posiadaniem. Mówiono mi nawet, że jeden 
z quondam44 pałaców warszawskich przeszedł na włas
ność jakiegoś mieszczanina. Dzierżawcy są chyba naj
większymi beneficjentami rozbiorów i mają pełną świa
domość korzyści, jakich im one przysporzyły. Za sta
rych, słabych łatwo mogli paść ofiarą grabieży pod każ
dym, najbłahszym nawet pretekstem; a ponieważ 
szlachta zdominowała wszystkie najważniejsze trybu
nały sądowe, nie mieli dokąd się odwołać. Tego rodzaju 
przypadki niesprawiedliwości nie były wcale rzadkie. 
Znalazłszy się w potrzebie, z natury rozrzutna szlachta 
zmuszona była szukać środków na pokrycie nadmier
nych wydatków wyciskając grosz ze swoich dependen
tów, lub wysługiwać się za pieniądze obcym dworom.

Musiałem spędzić w tym kraju nieco czasu, zanim 
zdołałem się zorientować, co ludzie rzeczywiście myślą 
o rozbiorach i jakie żywią wobec nich uczucia. Za każ

44 Tak w oryg. —  M. U.
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dym razem, gdy ktoś poruszy ten temat —  reakcją 
są nieodmiennie smutne miny i gorzkie utyskiwania. 
Dopiero gdy udało mi się lepiej poznać kilka osób 
z tiers—etat potraktowały mnie one z mniejszą nieco re
zerwą i otwarcie —  choć półszeptem tak, jakby ściany 
miały uszy —  wyznały, ze w rzeczywistości powodzi im 
się nieporównanie lepiej niż kiedykolwiek przedtem. 
Pewien też jestem, że nawet u szlachty dostrzegałem 
pewną nutę obojętności, ba! —  wręcz nieszczerość — 
w żalu po stracie ojczyzny, jaki niekiedy wyrażali. 
W istocie na rozbiorach tak wielu zyskało, a tak nielicz
ni stracili, że —  jak sądzę istota ich nostalgii bez tru
du zmieściła się w kilku patriotycznych i elegijnych pieś
niach i tam już pozostała. Posiadacze księstw i hrabstw 
stracili niezliczone rzesze klientów i patronat nad nimi 
— strata, którą niektórzy złośliwcy niezbyt skłonni są 
opłakiwać.

A jednak, czyż nie przygnębiająca to refleksja, że 
dziewięć dziesiątych mieszkańców, kraju tak wielkiego 
jak Polska, przejawia aż tak nikłe zainteresowanie jego 
pomyślnością, że potrafi nawet cieszyć się z jego upad
ku? Jest to straszliwa nauczka dla władców; lekcja, która 
na bezprecedensowo wielką skalę ukazuje konsekwencje 
pogwałcenia sprawiedliwości społecznej lub zaniedba
nia tej kwestii. Skoro wszystkie korzyści zagarnęło kil
ka potężnych rodów, większość narodu nie miała czego 
bronić i gdy nadeszła godzina próby, nikt nie ruszył na 
pomoc. Patriotyzm nie może istnieć bez obiektu —  za
nim się zakochamy, musimy mieć kogo pokochać, a na
wet kochankę mężczyzna musi miłować namiętnie, by 
gotów był chętnie zaryzykować życiem w jej obronie.
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Z tego co powiedziałem o następstwach rozbiorów 
wynika oczywisty wniosek, że w Polsce jest znaczna 
grupa ludzi, którzy wcale nie zechcą dziękować Bona
partemu za jego gorliwą ingerencję i którzy — ocenia
jąc sytuację wedle własnych doświadczeń — będą się 
wręcz bać, że uda mu się przywrócić [Polsce — M, U,] 
dawną niepodległość. Jego Cesarska Mość45 wydaje się 
w pełni świadom przeważających w kraju nastrojów, bo
wiem, jak się dowiedzieliśmy, zaczął ostatnio kusić 
miasta nadzieją nowych przywilejów. Prawdą jest też 
jednak, że istnieje drugie stronnictwo skłonne, jak 
mniemam, wielbić imię Bonapartego i rozpływać się 
w zachwytach nad gigantycznym wymiarem umysłu, 
który potrafił tak łatwo i skutecznie dokonać tak wiel
kich łotrostw, zupełnie jakby nie było innych ludzi, ob
darzonych odpowiednimi po temu talentami, którym 
podobnie sprzyjał los, a równie niegodziwych. Jednak
że, powtórzę raz jeszcze, wielu szlachetnych Polaków, 
właściwie postrzega i odczuwa jego tyranię, jego za
chłanność i jego niepomiernie wybujałe ambicje. — 
Mimo wszystko, nie przypuszczam, by plany cesarza 
Francji46 spotkały się z opozycją w samej Polsce. Naj
bardziej wpływowi arystokraci bez wątpienia pragną 
niepodległości; a w Polsce brak ludgi, którym starcza 
ducha, siły i jednomyślności, by przeciwstawić się kro
kom niepożądanym.

45 Nie jest to jednoznaczne określenie, ale ponieważ Burnett 
mieszkał w Galicji, zapewne odnosiło się to do Cesarza Austrii 
Franciszka I.
4t> Napoleon I nosił tytuł cesarza Francuzów.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



2 84 Rozdział XX

Ze sposobu, w jaki przedstawiam rzeczywistość 
można by przypuścić, że wpisałem się na listę szermie
rzy sprawy mocarstw rozbiorowych, przeciwko czemu 
niech wolno mi będzie złożyć stanowczy protest. Jeśli 
nawet nie mógłbym przytoczyć innych argumentów [to 
myślę, że — M. U,] stan powszechnego chaosu jaki za
panował w Europie aż nadto starcza, by dowieść, że 
święte prawa sprawiedliwości można pogwałcić tylko 
przemożną potęgą zła; a zło będzie proporcjonalne do 
skali zadanego im gwałtu. Nie ma żadnej nadziei na 
trwały pokój dopóty, dopóki nie przywróci się równo
wagi europejskiej. Jednak, mimo dobroczynnych sku
tków, które przed chwilą przedstawiłem istnieje cały 
szereg okoliczności zdających się wskazywać, że roz
biór nie był dla Polski bezwarunkowo korzystny. Skoń
czyło się uniesienie wolnością i niepodległością, ostygł 
zapał do reform i poprawy stanu państwa, a ci, którzy 
z racji pozycji, jaką zajmują w społeczeństwie winni 
świecić rodakom przykładem, zobojętnieli i pogrążyli 
się w apatii. Poprawa, jaka już nastąpiła, dokonała się 
bardziej dzięki milczącemu działaniu przyczyn obiek
tywnych, niż wskutek planowych działań jednostek. 
W morzu egoizmu i prywaty, które okryły hańbą wielu 
działaczy polskiej rewolucji uchowało się jednak kilka 
jednostek o niewątpliwe szerokich i światłych horyzon
tach, którzy okazali szczere i gorące oddanie sprawie 
dobra powszechnego. Złe się dzieje, gdy ludzie tego ro
dzaju gnuśnieją w bezczynności. Miejmy nadzieję, że to 
zjawisko przejściowe; pojawiły się już zresztą pewne 
symptomy wskazujące, że ich rozgoryczenie zaczyna 
mijać.
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Największe jedna zło (które nie jest wprawdzie skut
kiem rozbiorów, ale mocno nasiliło się w ich czasie) — 
to powszechna spryędajność, jakże hańbiąca Polaków. 
Więcej zla mocarstwa rozbiorowe uczyniły swym zło
tem, niż swym orężem. Rewolucjoniści nie mogli pole
gać na nikim, ponieważ rękę, która wznosiła się w ich 
obronie, łatwo było sparaliżować przekupstwem — do
kładnie w tym momencie, gdy miała zadać cios. Gdyby 
Polska nie była rozdarta, nawet siły trzech tak potęż
nych mocarstw nie zdołałyby jej pokonać. I choć fakt 
ów znajduje wytłumaczenie w pożałowania godnym 
stanie państwa i jego rządu, mimo wszystko smutny to 
widok — kraj, w którym załamały się wszelkie normy 
konieczne dla utrzymania spójności społeczeństwa, 
a wiara, zaufanie i szlachetny patriotyzm legły pospołu 
w gruzach*.

* Z miłym dowodem odmiennych uczuć do własnego kraju, jaki 
ożywiają piersi Anglików spotkałem się podczas podróży do Pol
ski. Spacerując po pokładzie w pewną spokojną księżycową noc 
wdałem się w pogawędkę z majtkiem okrętowym. Człowiek ten 
rychło stał się bardzo rozmowny i zaczął opowiadać mi o swoich 
przygodach, bitwach, w których walczył &c. [Okazało się, że] 
w czasie [buntu —  M. U.] [Łacha piaszczysta opodal ujścia Tami
zy w II poł. XVIII, wielkie kotwicowisko, w 1797 doszło tam do 
buntu marynarzy protestujących przeciwko warunkom panującym 
na okrętach; ich przywódca Richard Parker został skazany na po
wieszeni na rei.] był on na pokładzie jednego z okrętów u mielizny 
Norę —  o Irlandczykach (a brało ich w tej niefortunnej imprezie 
udział wielu) mówił z odrobiną zaprawionego podziwem leku. 
„O sir, (powiedział) Irlandczycy to straszne chłopy. Nie dbają ani 
o Boga, ani diabła i szczycą się tym.” Opowiedział mi potem o kil
ku przypadkach ich niebywałej odwagi, kiedy —  mimo wymierzo-
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nych w ich piersi muszkietów i groźby otwarcia ognia, jeśli odmó
wią wykonywania rozkazów —  nawet nie drgnęli i nie okazali naj
mniejszych oznak przestrachu. Mimo to, jakie uczucie przeważyło 
w nich ostatecznie? Pewnego razu, buntownicy postanowili opa
nować swoje okręty i poddać je Francji, ale ich chęć zemsty wkrótce 
znalazła inne ujście. Obudziła się w nich duma narodowa. „Nie 
(zakrzyknęli) nienawidzimy naszych prześladowców, ale nie zdra
dzimy ojczyzny. Niech tylko Francuzi tu przyjdą, to — u diabła —  
sami będziemy z nimi walczyć”. Byłem przyjemnie zaskoczony tą 
anegdotą, przekonała mnie bowiem, ze w tym kraju — nawet 
w środowisku wyrzutków społecznych — istnieją zdrowe podsta
wy patriotyzmu, który jest najpewniejszą ochroną naszej niepodle
głości. Przekonało mnie również, że jeśli jakaś część patriotyczne
go zapału ginie i rozprasza się w jałowych sporach i domowych wa
śniach —  to dzieje się tak za sprawą złych rządów.

Rozważając, tak późno i tak szeroko fatalne skutki rozłamów, 
nie mogę się tu powstrzymać od wyrazów żalu z powodu tego, co 
dzieje się ostatnio w kwestii katolickiej. Wiem jak należycie szano
wać moralne skrupuły Jego [Królewskiej] Mości; jeśli jednak 
w chwili gdy potrzebna nam jedność wszystkich rąk i serc, istnieje 
jakakolwiek sprawiedliwa przyczyna rozdźwięku —  nie powiem na
wet podziału —  może to tylko boleć każdego, kto troszczy się
0 dobro ojczyzny. Czy słyszał ktoś kiedyś o złych następstwach 
wspaniałomyślności i równego traktowania —  mówię o większości 
rodzaju ludzkiego? Wdzięczność to uczucie człowiekowi przyro
dzone —  prawdziwy owoc dobroci i życzliwości. Wyjątki można 
znaleźć tylko wśród ludzi o naturze schorzałej, niezdolnej do od
ruchów życzliwości —  można więc je wyłączyć z rozważań natury 
ogólnej. Jeżeli natomiast wyjątki zdarzają się w innych przypad
kach, możemy być niemal pewni, że coś jest nie w porządku ze spo
sobem, w jaki okazujemy własną życzliwość. Przyznaje się, ze Ir
landia to najważniejszy —  jeśli nie jedyny —  nasz słaby punkt
1 czyż potrzeba nam nowych dowodów, że przebiegłość naszego ar- 
cywroga jest jeszcze groźniejsza od jego oręża? Irlandczycy to lu
dzie szlachetni, odważni, pełni życia, energiczni i żywiołowi — 
serdeczni jako przyjaciele, ale zajadli we wrogości. Doświadczenie
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Chociaż nie potrafię wyobrazić sobie zbyt wielu ko
rzystnych następstw, jakie mogłaby przynieść nowa 
konstytucja, gdyby dane jej było obowiązywać dłużej, 
prawda jest, że pojawiły się rozmaite symptomy po
czątków odrodzenia Połski. Polacy zaczęli obserwować 
inne państwa, zwłaszcza Anglię —  nie tylko, by zaspo
koić ciekawość nowych pejzaży i obyczajów, lecz z my
ślą o poznaniu przyczyn naszej zamożności i wyższego 
poziomu życia. Patriotyczne starania diuka Bedford* 47 
i łudzi jego pokroju stały się przedmiotem uwagi i po
dziwu, a Polacy wydają się chętni przenieść do własnej 
ojczyzny część powszechnego bogactwa i obfitości, 
które tysiącami strumieni przepływają przez ten praco
wity kraj. A z naszej strony wypada tylko przypomnieć, 
jak wielka jest potęga przykładu, wspartego majątkiem 
znamienitego rodu i pobłogosławionego blaskiem jego 
świetności. Przykład, jaki dał lord Bedford wystarczył, 
by wzbudzić zapał do podnoszenia stanu rolnictwa 
(fundamentu pomyślności i dobrobytu państwa) nie 
tylko wśród rodaków, lecz również cudzoziemców, zwy-

poucza nas, że można zjednać ich wielkodusznością, a sroga suro
wość ich odstręcza. A czyż nie mamy obowiązku wziąć pod rozwa
gę, że nienawiść jest bardziej ślepa niż miłość —  a zemsta silniej
sza od śmierci? Potraktujmy Polskę jako przestrogę, bo właśnie to 
brak wspólnoty interesów, odmowa przygnania równych praw sprawiły, 
że część Polaków najpierw zobojętniała na sprawy ojczyzny, a po
tem zdradziła ją wrogom. Kiedyż to narody nauczą się mądrości 
bycia sprawiedliwym.

47 Francis Rüssel Bedford, 5 diuk of ( 1765—I 802) prezes Smith- 
field Club — fanatyk rolnictwa, założyciel wzorcowego gospodar
stwa rolnego w Woburn w Walii, hodowca owiec.
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kłych uważać, ze rzeczy tego rodzaju służą wyłącznie 
zajęciu czasu i myśli najbardziej zniewolonej i poniżo
nej części ludzkości. Jak ciężkim jest później dla takich 
ludzi obowiązkiem postępować Sarah Siddonstak, by 
dać impuls do działań na rzecz dobra powszechnego!

Jeśli skłonny jestem przypuszczać, że gdyby nie roz
biory, w Polsce doszłoby do zmian na lepsze to nie 
z przyczyny nowej konstytucji, lecz planów zakładania 
w tym kraju manufaktur i zaprowadzenia bardziej wy
dajnych metod uprawy roli. Nigdy nie będę gotów 
uwierzyć w to, że stanowi trzeciemu zostanie oddana 
pełna sprawiedliwość, zanim on sam —  dzięki nagro
madzeniu dóbr i bogactwa —  nie będzie w stanie jej za
żądać —  obojętne, czy odnosi się to do Polaków, czy ja
kiejkolwiek innej nacji. Mieszczaństwo angielskie za
wdzięcza swe znaczenie sprzyjającym warunkom lokal
nym i — jeśli można się tak wyrazić — nieprzerwane
mu łańcuchowi szczęśliwych przypadków. Warunki na
turalne Polski nie sprzyjają rozwojowi wielkiego han
dlu, a miasta — poza nadmorskimi — doświadczyły 
najcięższego ucisku feudalnej tyranii dlatego, że nie by
ły w stanie mu się oprzeć.

Brak predyspozycji do kontaktów handlowych i złe 
e losu reformacji — to dwie podstawowe, g 

zakorzenione w przeszłości przyczyny obecnego upo
korzenia Polski. Sekciarze religijni byli zbyt mało fana
tyczni. Niewykluczone też, że zbyt wielu było zwolen
ników Socyna, socynianizm jest bowiem nie tyle religią, 
co systemem, bardziej sposobnym do nauczania logiki 
niż rozpalania fanatyzmu. Bez względu jednak na to, ja
kie były powody stosunkowo biernego usposobienia
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polskich reformatorów, nie ulega wątpliwości, że w in
nych krajach despotyzm został obalony wyłącznie dzię
ki owemu duchowi determinacji, który bez cienia lęku 
każe znosić tortury i śmierć.

Do wspomnianych przyczyn upadku dodaje się ostat
nio jeszcze powszechne zepsucie obyczajów, przez pry
zmat którego wszystko wygląda jak przedsiębiorstwo 
popadłe w zupełne zaniedbanie. Współczesny Polak, 
niepomny chwały swych pradziadów, nurzał się hanie
bnie w rozkoszach, tymczasem stan jego ojczyzny wy
magał, by marszczył czoło radząc o sprawach państwa 
i ćwiczył ramię w heroicznych bojach.

Polska upadła więc bardziej za sprawą wewnętrznego 
rozkładu, niż oręża jej wrogów. Czy dane jej będzie po- 
dźwignąć się z upadku — trudno w obecnej chwili snuć 
domysły. Nie sposób wątpić, że jej upadek przyniósł 
pewne konkretne korzyści, choć trzeba zarazem przy
znać, ze równie dobrze mogłyby one być rezultatem 
trwania jej niepodległego bytu. Jednak powszechne zło, 
jakie upadek Polski przeniósł Europie jest zbyt wielkie, 
by można je oszacować, a zbrodnia jej zagrabienia tak 
mroczna, że być może nie odkupią jej łzy całych stuleci.

KONIEC
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