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BART£OMIEJ  SZLESZYÑSKI
(Instytut Badañ Literackich PAN, Warszawa)

�UWAGI  O  DAWNEJ  POLSCE�  HENRYKA  RZEWUSKIEGO

KOMENTARZ  DO  EDYCJI*

Rêkopis Uwag o dawnej Polsce Henryka Rzewuskiego nie jest naj�wie¿szym
edytorskim znaleziskiem � ju¿ od dawna by³ czytany i interpretowany przez bada-
czy. ¯aden z nich nie zdecydowa³ siê go wydaæ, choæ niektórzy, jak Adam Bar,
wyra¿ali zdziwienie, ¿e utwór ten wci¹¿ pozostaje w rêkopisie 

1. Mog³oby siê wy-
dawaæ, ¿e tekst, zgodnie uwa¿any od kilkudziesiêciu lat za ma³o istotny, a w do-
datku napisany przez autora, którego twórczo�æ poza Pami¹tkami Soplicy nie cie-
szy siê wielkim powa¿aniem badaczy, nie ma szans wnie�æ wiele do wiedzy o lite-
raturze polskiej lat trzydziestych XIX wieku. Jednak jego kolejna lektura przekonuje,
¿e nale¿y zweryfikowaæ sporo utartych opinii dotycz¹cych tego utworu, a tak¿e
jego autora.

Twórczo�æ Henryka Rzewuskiego zwyk³o siê traktowaæ jako jednorodn¹ pod
wzglêdem ideologicznym. Przyjêto, ¿e pogl¹dy, które ona wyra¿a, pocz¹wszy od
Pami¹tek Soplicy, poprzez Mieszaniny obyczajowe i Listopad, a na pó�nych utwo-
rach, takich jak Cywilizacja i religia czy Pamiêtniki Bart³omieja Micha³owskiego
koñcz¹c, zawieraj¹ te same, ewentualnie radykalizuj¹ce siê z biegiem czasu idee
katolickiego konserwatyzmu, ugodowo�ci wobec caratu, g³oszonej pod has³ami
specyficznie pojmowanego panslawizmu, oraz apologii sarmatyzmu i krytyki cza-
sów o�wiecenia. Spora odrêbno�æ, któr¹ pod tym wzglêdem przejawiaj¹ Pami¹tki
Soplicy, nie wp³ywa³a na ocenê pogl¹dów Rzewuskiego, t³umaczono j¹ bowiem
niejednoznaczn¹ relacj¹ miêdzy autorem a narratorem 

2, pos³ugiwano siê tak¿e
porêcznym terminem: �amorfizm� gawêdy 

3. Do dnia dzisiejszego os³abia siê wy-

* Tekst ten stanowi komentarz do wyd.: H. R z e w u s k i, Uwagi o dawnej Polsce. Oprac.
i przygot. P. D u d z i a k, B. S z l e s z y ñ s k i. Warszawa 2003.

1 A. B a r, O apostazji politycznej Henryka Rzewuskiego. Kraków 1928.
2 Zob. Z. S z w e y k o w s k i, Powie�ci historyczne Henryka Rzewuskiego. Warszawa 1922. �

Z. S z m y d t o w a, Czynniki gawêdowe w poezji Mickiewicza. �Pamiêtnik Literacki� 1948, s. 299�
300. � M. ¯ m i g r o d z k a, Palestrant, karmazyn i wiek XIX. Wstêp w: H. R z e w u s k i, Pami¹tki
Soplicy. Warszawa 1961, s. 23. � Z. L e w i n ó w n a, pos³owie w: H. R z e w u s k i, Pami¹tki So-
plicy. Warszawa 1997. � J. T a z b i r, wstêp w: H. R z e w u s k i, Listopad. Kraków 2000.

3 Zob. K. B a r t o s z y ñ s k i, O amorfizmie gawêdy. W zb.: Prace o literaturze i teatrze ofia-
rowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Wroc³aw 1966.
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mowê tego tekstu (podobnie jak Listopada), pisz¹c o ironicznym stosunku Rze-
wuskiego do opisywanego �wiata i szlacheckich bohaterów 

4.
Badaczy usprawiedliwiaæ mo¿na faktem, ¿e sam Rzewuski potraktowa³ ten

utwór w specyficzny sposób. Od paryskiego, anonimowego wydania Pami¹tek
Soplicy, które ukaza³o siê bez jego zgody w roku 1839, a¿ do wydania krajowego
w roku 1844, nie przyznawa³ siê do autorstwa wszystkich partii tekstu 

5. Mog³o to
�wiadczyæ o specyficznej grze Rzewuskiego z czytelnikami i w³asnym utworem,
kaza³o tak¿e braæ w cudzys³ów pogl¹dy w nim wyra¿one. Taka interpretacja za-
chowania autora nie wydaje siê jednak s³uszna, nie uwzglêdnia bowiem przynaj-
mniej dwóch istotnych kwestii. Po pierwsze, specyficznej sytuacji, w jakiej znaj-
dowa³ siê on w tamtym momencie, a wiêc atmosfery strachu ziemiañstwa wo³yñ-
skiego przed konfiskatami i innymi represjami, jakie mog³y je spotkaæ ze strony
zaborcy (wszak utwór przedstawia Rosjê w niekorzystnym �wietle). Druga kwe-
stia, która bardziej nas tutaj interesuje, to ewolucja pogl¹dów autora. W roku 1839
móg³ on ju¿ nie zgadzaæ siê z niektórymi swoimi pogl¹dami sprzed kilku lat, które
up³ynê³y od momentu, kiedy zacz¹³ pisaæ cykl soplicowski 

6. Mo¿liwo�æ ta nie
by³a rozwa¿ana przez badaczy, m.in. z powodu wspomnianych ju¿ tu uprzedzeñ
i trudno�ci interpretacyjnych, lecz nie wy³¹cznie z tych wzglêdów.

Przyczyni³y siê do tego, oprócz niejasnego stosunku Rzewuskiego do jego
w³asnej szlacheckiej epopei, tak¿e b³êdne odczytania tekstu Uwag o dawnej Pol-
sce, który pisany by³ prawdopodobnie paralelnie z Pami¹tkami Soplicy 

7 i wyra¿a
� w kwestiach ideologicznych � stanowisko niemal to¿same. Pokazaniem tych
zbie¿no�ci zajmê siê w dalszej czê�ci niniejszego tekstu. Teraz natomiast pragnê
prze�ledziæ historiê odczytañ Uwag i zwi¹zanych z tym nieporozumieñ dotycz¹-
cych pogl¹dów Henryka Rzewuskiego 

8.
W pracach dotycz¹cych tego pisarza za jeden z bardziej charakterystycznych

dla niego s¹dów uznaje siê ten, który dotyczy �mierci narodu polskiego przedsta-
wionej w nosz¹cym tytu³ Przysz³o�æ rozdziale Mieszanin obyczajowych. Autor pisze
tam m.in. o literaturze romantycznej i duchu narodowym:

4 Tu najlepszy przyk³ad stanowi przywo³ywany ju¿ w niniejszym artykule wstêp Ta z b i r a
do edycji Listopada, a zw³aszcza czê�æ zatytu³owana Humor i prowokacja.

5 Od¿egnywa³ siê zw³aszcza od autorstwa kilku najbardziej niecenzuralnych opowiadañ. Naj-
lepszym przyk³adem wyra¿anego publicznie stosunku Rzewuskiego do Pami¹tek Soplicy jest list do
redakcji �Tygodnika Petersburskiego� z roku 1840 (nr 75).

6 Wiêkszo�æ gawêd z cyklu soplicowskiego powsta³a w latach 1831�1832 podczas pobytu
Rzewuskiego w Rzymie. Zob. Z. S z w e y k o w s k i, wstêp w: Pami¹tki Soplicy. Kraków 1928,
s. XXXVIII n. BN I 112.

7 Na karcie tytu³owej widnieje data: 1832, natomiast w tek�cie znajduj¹ siê odwo³ania do Pana
Tadeusza wydanego w roku 1834. Sytuacjê komplikuje fakt, ¿e tekst Uwag jest przepisany przez skry-
bê, a z³o¿ony w Bibl. Jagielloñskiej dopiero w latach dziewiêædziesi¹tych XIX wieku. Na potrzeby
niniejszej pracy wystarczaj¹ce jest umiejscowienie Uwag mniej wiêcej w pierwszej po³owie lat trzy-
dziestych, na co wskazuj¹ wielkie zbie¿no�ci z pisanymi wówczas Pami¹tkami Soplicy, a liczne rady-
kalne ró¿nice wobec pogl¹dów wyra¿onych w Mieszaninach obyczajowych, wydanych w roku 1840.

8 Za punkt odniesienia w twórczo�ci Rzewuskiego przyjmujê cztery teksty: omawiane przeze
mnie Uwagi o dawnej Polsce, Pami¹tki Soplicy, Mieszaniny obyczajowe oraz Listopad. Dwa pierwsze
prezentuj¹ pogl¹dy autora we wczesnym, nie zbadanym dostatecznie okresie jego pisarstwa, dwa na-
stêpne to utwory reprezentatywne dla pó�niejszego, �zaprzañskiego i kolaboranckiego� etapu jego
twórczo�ci. W moim odczuciu Rzewuski zasadniczo nigdy nie wyszed³ poza zakres wyra¿onych w nich
postaw, nadto s¹ to teksty maj¹ce swoje miejsce w �wiadomo�ci badaczy literatury tamtego okresu.
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Cz³owiek pojedynczy rodzi siê, wzrasta, dojrzewa, s³abieje, a na koniec umiera. Naród
bêd¹cy cz³owiekiem zbiorowym temu samemu prawu podlega. [...] Ale skoro �mieræ rzeczy-
wista przyjdzie na to cia³o zbiorowe, natenczas dusza narodu nie przenosi siê do wieczno�ci
[...]. Wybucha jakby cudem, bogata, ró¿nobarwna literatura. Literatura bez mi³o�ci dla po³o¿e-
nia obecnego, bez nadziei w przysz³o�ci, siêgaj¹ca jakich� dawnych pami¹tek, dawnych po-
dañ, wszystkiego, co ju¿ nie jest, i od¿ywiaj¹ca to wszystko jakim� sztucznym ¿ywotem. [...]
Jednym s³owem, jest to dzie³o pogrobowe ducha narodowego, ostatni jego wysi³ek 

9.

O jêzyku polskim czytamy tam natomiast:

stanie siê on obok sanskryckiego, greckiego, celtyckiego, rzymskiego, którymi tak¿e oddawa³y
my�li swoje spo³eczeñstwa ¿ywotne, a które ju¿ dzisiaj s¹ tylko pomnikami 

10.

Polskie spiski porównuje autor do robactwa ¿ywi¹cego siê cia³em trupa:

Tym robactwem s¹ pok¹tne stowarzyszenia, chc¹ce na pró¿no zatrzymaæ ten ¿ywio³ spo-
³eczny, ulotniony z dostojnego cia³a. [...] Bêd¹ z pocz¹tka Filarety, Promieni�ci, potem zwi¹zki
patriotyczne, kosynierzy, Templariusze, a na koniec Skórkowi i Baragoli, których nazwiska
najlepiej wyra¿aj¹ cele i d¹¿no�ci: pierwsze nazwisko jest god³em bydlêcia, drugie pos³ugacza
¿ydowskiego � ju¿ wiêcej zni¿yæ siê nie mo¿na 

11.

Tych kilka stronic, kilkana�cie zdañ zawa¿y³o na opinii o Rzewuskim na ca³e
lata 

12. W³a�ciwie do dzisiaj ma on opiniê zaprzañca narodowego i nawet w pra-
cach naukowych okre�lany jest mianem kolaboranta 

13. Pomijam tutaj kwestiê nie-
jednoznaczno�ci, jaka charakterystyczna jest dla ca³okszta³tu twórczo�ci autora
Mieszanin i dla ka¿dego jego utworu z osobna 

14. Wa¿ne jest, ¿e opinia o Rzewu-
skim jako o tym, który og³osi³ �mieræ narodu, odbi³a siê w fatalny sposób na od-
czytaniach wcze�niejszych o kilka lat Uwag o dawnej Polsce.

Ju¿ Bar w tek�cie O apostazji politycznej Henryka Rzewuskiego tak pisa³ o wy-
mowie tego utworu:

Krótko, teoria jego przedstawia³a siê w ten sposób; przeznaczeniem Polski by³a i jest obrona
oraz krzewienie zasad wolno�ci; aby to przeznaczenie wype³niæ, musia³a sama wolno�æ zrozu-
mieæ, czyli wypiastowaæ j¹ w swoich urz¹dzeniach prawno-politycznych; za czasów swej wol-
no�ci wizje te pe³ni³a, potem jednak nast¹pi³o rozlu�nienie charakteru narodowego [...] w k r a-
d ³ y  s i ê  o b c e  u s t r o j e, a   t o  p o c i ¹ g n ê ³ o  z a  s o b ¹  r o z b i o r y. A   w i ê c  g d y-
b y  P o l s k a  z d o ³ a ³ a  u t r z y m a æ  s w o j e  s w o b o d y, c z y l i  z ³ o t ¹  w o l n o � æ,
n i e  d o z n a ³ a b y  o g r a n i c z e n i a, o s t a ³ b y  s i ê  j e j  b y t  p o l i t y c z n y 

15.

  9 J. B e j ³ a  [H. R z e w u s k i], Mieszaniny obyczajowe. Wilno 1841, s. 18.
10 Ibidem, s. 21.
11 Ibidem.
12 W pó�niejszych utworach autor nieco ³agodzi³ wymowê swojego tekstu, jednak podtrzymy-

wa³ g³ówn¹ my�l m.in. w Listopadzie. W przypisie na s. 119 przywo³ywanego ju¿ tu wydania czyta-
my: �Literatury gwa³townie wybuchniête s¹ zjawiskiem skonania ducha narodów. Ju¿ to jeden pi-
sarz odwa¿y³ siê og³osiæ [tu Rzewuski pisze o Jaroszu Bejle, czyli o sobie. Podobna »schizofrenia«
zdarza³a mu siê te¿ i w innych w tekstach], czym pobudzi³ na siebie pi�mienne wrzaski swojej spo-
³eczno�ci. Te wrzaski by³y niesprawiedliwe�.

13 Zob. np. M. I n g l o t, Spowied� kolaboranta. W zb.: Pogranicza kultury. Red. Cz. K³ak.
Rzeszów 1997.

14 Istotne jest równie¿, ¿e wiele tekstów Rzewuskiego mia³o byæ do pewnego przynajmniej
stopnia prowokacj¹, co sam autor kwituje w jednym z przypisów do Listopada (na s. 196 przywo³y-
wanego tu wydania): �W zawodzie autorskim nic mnie tyle nie pochlebia³o, jak oburzanie siê na
moje pisma ludzi, których i stopniem ukszta³cenia, i sposobem my�lenia pogardza³em. Jest to uczu-
cie tak b³ogie, ¿e tylko pochwa³y ludzi, których szanujê, sprostaæ mu mog¹. Wyznajê, ¿e mnie nic
tyle nie martwi, jak pochwa³y g³upców. Vituperia stultorum laus est�.

15 B a r, op. cit., s. 11. Podkre�l. B. S.
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Wyró¿niony fragment fa³szuje wymowê tekstu, stanowi¹c jego b³êdn¹ interpre-
tacjê, co zaraz wyka¿ê. Tym tropem poszed³ tak¿e Mieczys³aw Inglot w swojej ksi¹¿ce
Pogl¹dy literackie koterii petersburskiej w latach 1841�1843 oraz w pó�niejszym
o trzy dekady artykule Spowied� kolaboranta 

16, tak streszczaj¹c pogl¹dy autora:

1. Przeznaczeniem Polski, jej misj¹ narodow¹ by³a i jest walka o wolno�æ. 2. Po to, aby tê
misjê narodow¹ spe³niæ, musia³a Polska sama w sobie krzewiæ idee wolno�ci. 3. Realizowa³ je
ustrój Polski szlacheckiej. 4. P o d  w p ³ y w e m  n o w i n e k  n a s t ¹ p i ³  u p a d e k  z a-
s a d  w o l n o � c i o w y c h. 5. P o c i ¹ g n ê ³ o  t o  z a  s o b ¹  r o z b i o r y. I   t u  n a s t ê-
p o w a ³ a  k o n k l u z j a: g d y b y  P o l s k a  z d o ³ a ³ a  u t r z y m a æ  s w ¹  z ³ o t ¹  w o l -
n o � æ, j e j  b y t  p o l i t y c z n y  b y ³ b y  z a p e w n i o n y 

17.

Powtarza siê tutaj taki sam b³¹d, jak w streszczeniu Bara. Takiej interpretacji,
która zak³ada, i¿ Rzewuski w Uwagach mówi o odej�ciu od zasad wolno�ciowych
oraz uwa¿a naród polski za martwy b¹d� te¿ pozbawiony ducha, mo¿na przeciw-
stawiæ wiele fragmentów z samego tekstu.

Stan, w którym znajduje siê nasz kraj, to � wed³ug niego � nie �mieræ, lecz
�zawieszenie bytu narodowego� (U 13) 

18, a i to tylko pozory:

Zewnêtrzna przewaga zdo³a³a przerwaæ zewnêtrzny ¿ywot narodu polskiego, a ten siê we-
wn¹trz cofn¹³ i to ¿ycie wewnêtrzne objawia siê ci¹g³ymi zjawiskami wiêcej przera¿aj¹cymi je-
go ciemiê¿ców ni¿ jakikolwiek inny 〈naród〉 nieprzychylny im swoim ¿yciem zewnêtrznym.

¯ycie wewnêtrzne narodu polskiego jest silne. Czuj¹ to ciemiê¿yciele nasi wiêcej ni¿ my
sami, a dowody tej si³y s¹ widoczne. [U 15]

Nie mo¿e byæ mowy o zaniku ¿adnych uczuæ narodowych, poniewa¿:

Nasza konstytucja nie tylko by³a najstosowniejsz¹ dla narodu [...], ale mo¿na dowie�æ, i¿
postawi³a nas w niemo¿no�ci przestania byæ kiedykolwiek Polakami. [U 18]

¯ycie narodu nie zanika, co wiêcej, objawia on sw¹ wielk¹ potêgê, któr¹ za-
wdziêcza staro¿ytnej konstytucji. Nie ma tu mowy o ugodowo�ci wobec Rosji,
trwa bowiem �narodowo�æ, która niezmordowanym okiem wygl¹da chwili odzy-
skania swoich praw� (U 24).

Warto przytoczyæ równie¿ zdanie z Pami¹tek Soplicy, które wyra¿a opiniê nie-
mal identyczn¹:

Widaæ, ¿e nasz upadek tylko chwilowy, ¿e jest to zawieszenie bytu, a nie zg³adzenie,
omdlenie, a nie �mieræ, po czym ¿ycie silniejsze i �wietniejsze wróciæ siê koniecznie musi,
jako ziarno w ziemiê rzucone przegniwa i zamiera, aby o¿ywaæ potem dziesiêæ razy na sób
obfitszy plon. [P 203]

Porównuj¹c stanowisko Rzewuskiego wyra¿one w Uwagach i w Pami¹tkach
z pogl¹dami z Mieszanin obyczajowych nie mo¿na nie zwróciæ uwagi równie¿ na
to, w jakim �wietle tekst, którym siê zajmujemy, ukazuje Rosjê. W Mieszaninach
obyczajowych napisze autor:

16 W tym artykule autor ³¹czy Uwagi i Mieszaniny, stwierdzaj¹c, ¿e wyra¿aj¹ jeden program
ideologiczny.

17 M. I n g l o t, Pogl¹dy literackie koterii petersburskiej w latach 1841�1843. Wroc³aw 1961,
s. 20. Podkre�l. B. Sz. I tu, i w artykule Spowied� kolaboranta autor powo³uje siê na tekst Bara.

18 Tym skrótem odsy³am do przywo³ywanego ju¿ wydania Uwag o dawnej Polsce R z e w u-
s k i e g o. Prócz tego zastosowa³em skrót P, odsy³aj¹cy do odnotowanego tu ju¿ równie¿ wydania
Pami¹tek Soplicy (Warszawa 1997) tego autora. Liczby po skrótach oznaczaj¹ stronice. Podkre�le-
nia w cytatach z Uwag � B. Sz.
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Ale my, z wyroków Boskich zostawszy czê�ci¹ potê¿nego stowarzyszenia Rosjan, wno�-
my nasze prowincjonalne wyroby do ogólnej a wspólnej skarbnicy 

19.

A w nie wydanym tek�cie O stosunkach literatury z histori¹:

Nieustanne b³ogos³awieñstwo, które Bóg na niego [tj. na naród rosyjski] sypie, zwiastuje
mu przeznaczenie, którego zawód dopiero zaczêty.

Podbój Europy przez naród niewiele wykszta³cony, ale m³ody i wierz¹cy, bêdzie ostatnim
ratunkiem dla konaj¹cej cywilizacji, która siê o¿ywi nowym do niej wprowadzonym ¿ywio³em 20.

Zupe³nie odmiennie wygl¹da sprawa w Uwagach. Rosja to dla autora najbar-
dziej wyrazisty przyk³ad �jednow³adztwa bezzale¿nego�, czyli tyranii, gdzie pa-
nuje terror w³adzy carskiej okre�lony przytoczon¹ w jednym z przypisów wypo-
wiedzi¹ imperatora Paw³a: �u mnie nie ma mo¿nych panów innych, tylko ci, do
których mówiê i pok¹d z nimi mówiê� (U 88, przypis 89).

Panuje tam wielki ucisk po³¹czony z bezprawiem � autor nie ma w¹tpliwo�ci,
¿e ludno�ci pod rz¹dami zaborczymi ¿yje siê gorzej:

Nie mo¿na sobie wystawiæ ucisków, jakie w³o�cianin polskich prowincji pod rz¹dem
moskiewskim do�wiadcza. [U 35, przypis 26]

Nawet na Bia³ej Rusi, owszem kiedy� jednej z najbogatszych 〈...〉 Rzeczypospolitej, od-
k¹d j¹ ow³ada³ rz¹d niby rozumniejszy i nie oszpecony niezgodami, panuje g³ód nieustaj¹cy.
[U 33�34]

A do tego w stosunkach wewnêtrznych panuje ba³agan:

W Rosji s¹ gubernie, na których jest po kilka milionów rubli niedojemki, lubo podatki s¹
do�æ umiarkowane. [U 111, przypis 142]

Pod tym wzglêdem nie ma nigdzie podobnego bezrz¹du, w jakim Rosja zostaje, bo ¿adne
prawo, ¿adna wola monarchii nie jest wykonan¹, oprócz w wojsku [...]. [U 25, przypis 13]

Policje rz¹dowe [w Rosji] tak ma³o zabezpieczaj¹ bezpieczeñstwa i w³asno�ci mieszkañ-
ców, ¿e rzadko który do niej siê udaje, poniós³szy jak¹� szkodê, bo i z³upionym bêdzie, i spra-
wiedliwo�ci nie otrzyma. [U 26, przypis 13]

Zauwa¿my, jak blisko te fragmenty koresponduj¹ z nastêpuj¹cymi s³owami
z Pami¹tek:

w³o�cianinowi nierówno gorzej. Na Litwie ju¿ bojarów zmusili do robocizny, a na Rusi, za-
miast dawnych dni letnich, co je ch³op dwana�cie na rok odrabia³, pêdz¹ go od Nowego Roku
a¿ do �wiêtego Sylwestra na pañszczyznê. [P 153]

za polskich czasów poddañstwo polskie bardzo ³agodnie by³o rz¹dzone; ale po zaborze, jak
ogarnê³o ³akomstwo serca obywatelskie, takiej nieludzko�ci zaczêto siê dopuszczaæ, o jakiej
nasi przodkowie najtwardsi wyobra¿enia nawet nie mieli. [P 189]

Rosja jest równie¿, co dla Rzewuskiego bardzo istotne, wrogiem wiary kato-
lickiej, zwi¹zanej wed³ug niego nierozerwalnie z polsko�ci¹. Bezwzglêdnie prze-
�laduje oddane tradycji Rzeczypospolitej zakony, a zakonników zsy³a na Syberiê.

Dokonane tu zestawienie pokazuje, ¿e dotychczasowi interpretatorzy Uwag
o dawnej Polsce mylili siê. Absolutnie nie mo¿na uto¿samiaæ pogl¹dów Rzewu-
skiego wyra¿onych w Uwagach z tymi z Mieszanin obyczajowych, s¹ one zupe³-

19 B e j ³ a, op. cit., t. 1, s. 234.
20 Cyt. za: A. � l i s z, Henryk Rzewuski � ¿ycie i pogl¹dy. Warszawa 1986, s. 138, 143.
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nie odmienne. Drugim, równie istotnym wnioskiem, jaki p³ynie z zestawienia frag-
mentów Uwag i Pami¹tek, jest to, ¿e s¹dy wyra¿one w tych dwóch utworach s¹
zadziwiaj¹co zbie¿ne.

Ogromne ró¿nice przy porównywaniu Uwag z pó�niejszymi utworami poja-
wiaj¹ siê tak¿e w ocenie poszczególnych elementów historii Polski. Oprócz apo-
logii czasów sarmackich i ówczesnego systemu pañstwa (paralelnej oczywi�cie
z Pami¹tkami Soplicy) pojawia siê tak¿e wiele pozytywnych s¹dów o instytucjach
i zjawiskach o�wieceniowych, takich jak: dzia³alno�æ Stanis³awa Konarskiego,
�mê¿a niepospolitych wiadomo�ci i najgorliwszego obywatela�, s³awnego dziêki
temu, ¿e �za³o¿y³ wêgielny kamieñ systematu o�wiecenia, którym zaæmione �wia-
t³o odrodziæ siê mia³o w narodzie� (U 136); Komisja Edukacji Narodowej i jej
cz³onkowie, którzy �¿adnej usilno�ci nie zaniedbali, aby wychowanie nasze pod-
nie�æ na równy stopieñ, w jakim zagraniczne siê okaza³o, i opatrzyæ go nak³adem
przyzwoitym� (U 142); Sejm Czteroletni, zwany tutaj Rewolucyjnym, obdarzany
dziêki swoim zas³ugom mianem �nie�miertelnego� (U 121), którego cz³onkowie
posiadali �wielkie i g³êbokie wyobra¿enia administracyjne� (U 121); wreszcie
postaæ samego króla, okre�lanego jako ��wiat³y i nieszczêsny monarcha� (U 147).

Tymczasem np. w Listopadzie o królu Stanis³awie Augu�cie Poniatowskim
wyra¿a siê Rzewuski wielce niepochlebnie, zarówno w tek�cie g³ównym, jak
i w przypisach. Jest on �lêkliwego serca� 

21, �wiêcej dba o szacunek Woltera ni¿
o przychylno�æ w³asnych poddanych�, �¿aden monarcha nie przyczyni³ siê tyle do
rozpowszechniania siê niedowiarstwa w narodzie�, �Pierwszy rzut jego oka by³
zawsze m¹dry i zbawienny, ka¿da czynno�æ nastêpna by³a ledwo nie zawsze nik-
czemna� 

22. Pojawia siê tak¿e zarzut, podobnie jak w Pami¹tkach, znacznego nad-
u¿ywania prawa nobilitacji nowej szlachty. Ca³y Listopad ma byæ w pewien spo-
sób oskar¿eniem o�wiecenia, które Rzewuski i jego nieliczni stronnicy uwa¿ali za
epokê literatury w³a�ciwie nie narodowej, lecz sprowadzonej z Francji. W powie-
�ci tej chwali autor tak¿e tradycyjne wychowanie jezuickie, które w Uwagach skry-
tykowa³, zw³aszcza jego odmianê XVIII-wieczn¹.

Osobliwo�ci¹ Uwag, równie¿ w odniesieniu do Pami¹tek Soplicy, jest to, ¿e
niektóre elementy rzeczywisto�ci sarmackiej oceniane s¹ negatywnie, a przynaj-
mniej niejednoznacznie � najlepszym przyk³adem jest opis dzia³alno�ci jezuitów.
Zakon ów we wszystkich innych utworach tego autora traktowany jest niemal
z uwielbieniem, a tutaj oprócz pochwa³ spotyka siê z wieloma uwagami krytycz-
nymi. Dotycz¹ one zw³aszcza zach³anno�ci na w³adzê i bogactwa, miernego po-
ziomu edukacji w szko³ach jezuickich i hamowania innych mo¿liwo�ci edukacyj-
nych, które oferowa³y zakony bazylianów, a pó�niej pijarów.

Warto jeszcze raz przyjrzeæ siê paralelom miêdzy Uwagami a pisanymi praw-
dopodobnie równolegle Pami¹tkami. Pokaza³em ju¿ zbie¿no�ci pogl¹dów w kwe-
stii chwilowego �zawieszenia bytu narodu�, jak te¿ podobn¹ krytykê poczynañ
Rosjan na ziemiach przez nich zabranych. Jednak zwi¹zki obu tekstów id¹ o wiele
dalej � zobaczmy, co w Uwagach pisze Rzewuski o prawach:

Te prawa s¹ tak jednorodne z narodem, którego obyczaje i na³ogi objawi³y, ¿e nie bêd¹c
Polakiem zrozumieæ ich nie mo¿na, a nim bêd¹c, ¿e tak powiem, bez nauki siê ich naucza,

21 H. R z e w u s k i, Listopad. Kraków 2000, s. 498.
22 Ibidem, s. 497.
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jakby rodowitego jêzyka, tak dalece, ¿e ka¿dy Polak, co silnie zachowuje rysy narodowo�ci,
jest prawnikiem. [U 47]

Ale Polakom do�æ bêdzie odezwaæ siê do ich czucia, zwróciæ uwagê na historiê ich rodu,
nawet przypomnieæ ich ¿ycie przy o³tarzach i ogniskach domowych, aby do praw ojczystych
wskrzesiæ w ich sercu t¹ sam¹ mi³o�æ, co ich przodków kiedy� zagrzewa³a. [U 48]

A w Pami¹tkach:

Bo ¿eby prawo by³o prawem, trzeba mu czego� wiêcej przyznaæ, jak ¿e jest m¹dre i zba-
wienne: trzeba mieæ wiarê w nie i mi³o�æ i ¿eby do wykonania onego, kiedy niesmaczne, nie
kruki [tj. policja] ani inna cudza si³a, ale przekonanie wewnêtrzne i sumienie ci¹gnê³o. I dlate-
go prawodawca nie tyle m¹drym, ile �wi¹tobliwym byæ powinien, bo prawdziwe prawo nie jest
rzecz¹ jedynie ludzk¹, ale Bosk¹, i bez jakiego� Boskiego natchnienia obej�æ siê nie mo¿e.
St¹d w³adza prawodawcza nie by³a, jak dzisiaj, rzemios³em, ale powo³aniem, jakby ¿ycie za-
konne, a prawnictwo nie by³o nauk¹, ale jakim� obyczajem. [P 167]

Podobieñstwo jest, moim zdaniem, uderzaj¹ce. Zw³aszcza i¿ pojawia siê rów-
nie¿ taki sam przyk³ad �wiadcz¹cy o zakorzenieniu prawa w ludziach czasów Pol-
ski szlacheckiej. W Uwagach pisze autor:

Nie by³o potrzeby przynaglaæ jakow¹� si³¹ do wykonania dekretów. Obywatel os¹dzony,
wywo³any, pozbawiony wszelkich praw jego stanowi s³u¿¹cych, sam spieszy³ wykonaæ wolê
prawa, aby koniec po³o¿yæ i zgryzotom sumienia, i stanowi gorszemu od samej �mierci. [U 111]

A dalej w przypisie:

By³y u nas przyk³ady, ¿e obywatel na �mieræ wskazany, wyniós³szy siê za granicê, wraca³
dobrowolnie, by g³own¹ karê ponie�æ. Wielu mo¿e to siê wydawaæ ba�ni¹ lub istnym szalbier-
stwem. [U 111, przypis 141]

Natomiast w Pami¹tkach czytamy:

Wielkie by³o poszanowanie dla naszych praw, a nie s³uchaæ prawa by³a to u nas hañba, ¿e
bywa³o, na kim publikata albo dekret nakazuj¹cy wie¿ê, a on siê oci¹ga, to oczu nie �mie pod-
nie�æ miêdzy lud�mi. [P 168]

A bywa³y przyk³ady, ¿e bez pomocy nawet familijnej sam winowajca podawa³ dobrowol-
nie g³owê pod miecz, wol¹c umrzeæ obywatelem ni¿ ochraniaj¹c nêdznego ¿ywota, który i tak
wiecznie trwaæ nie bêdzie � ¿yæ w nies³awie. [P 170]

Zestawienie to, podobnie jak wcze�niejsze przywo³ania podobieñstw miêdzy
pogl¹dami wyra¿onymi w Uwagach o dawnej Polsce i w Pami¹tkach Soplicy,
pokazuje, jak blisko zwi¹zane s¹ ze sob¹ te utwory pod wzglêdem ideologicznym.
A ogromn¹ zbie¿no�æ wykazuj¹ równie¿ w partiach dotycz¹cych ustroju Polski
szlacheckiej, ducha narodowego, poezji narodowej, rewolucji francuskiej, go�cin-
no�ci szlacheckiej i wielu innych spraw. Zwróæmy uwagê na wypowied� z Pami¹-
tek Soplicy, która bez trudu mog³aby stanowiæ credo omawianego tu utworu:

Plet¹ o prawach cz³owieka to, co pochwytali z zagranicznych ksi¹¿ek, a nie wiedz¹, ¿e co
tam siê pisze, u nas by³o w do�wiadczeniu i dok³adniej: bo nasi przodkowie lepiej tworzyli, ni¿
zagraniczni potrafi¹ wymy�laæ. [P 153]

Wymienienie i udowodnienie cytatami wszystkich podobieñstw nie jest w tym
krótkim artykule mo¿liwe. Tutaj pragnê zaj¹æ siê przez chwilê wnioskami wyp³y-
waj¹cymi z tych podobieñstw, a dotycz¹ one nie tylko Uwag, lecz tak¿e Pami¹tek
Soplicy.
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Wydaje siê, ¿e owe wnioski podwa¿aj¹ przekonanie o dystansie miêdzy narra-
torem a autorem, które wyra¿ali liczni badacze zajmuj¹cy siê Pami¹tkami. Je¿eli
bowiem narrator tego utworu czy te¿ która� z postaci wypowiada zdania nieomal
identyczne jak w pisanych bez w¹tpienia zupe³nie serio Uwagach o dawnej Pol-
sce, oznacza to, ¿e jest to w³asny pogl¹d autora. A zatem ideologii, któr¹ Rzewu-
ski wpisa³ w swoj¹ szlacheck¹ epopejê, nie mo¿na traktowaæ z przymru¿eniem
oka. W¹tpliwe staje siê równie¿ zdanie, ¿e stosunek autora do opisywanego �wiata
cechuje ironia; sceny uznane przez badaczy za humorystyczne zyskuj¹ za� du¿o
powa¿niejszy wyd�wiêk. Nie wolno zatem patrzeæ na ten utwór jedynie jako na
zabawê form¹ gawêdy, poniewa¿ Uwagi o dawnej Polsce stanowi¹ dowód, i¿
jest to co� wiêcej ni¿ bardzo udana gra literacka. Równie¿ z tego wzglêdu s¹ one
tekstem o wielkim znaczeniu dla badañ historycznoliterackich i w moim mniema-
niu staæ siê mog¹ podstaw¹ do w³a�ciwego rozpoznania nie tylko twórczo�ci Hen-
ryka Rzewuskiego, ale równie¿ ca³ego przebogatego nurtu sarmackiego w literatu-
rze wieku XIX, dla którego Pami¹tki Soplicy stanowi¹ tekst kluczowy 

23.
Nale¿y podkre�liæ, i¿ nie wszystko, co w Uwagach pisze Rzewuski, stoi

w sprzeczno�ci z pó�niejszymi jego pogl¹dami. Wrogiem numer jeden jest w tym
utworze i pozostanie w nastêpnych tekstach �pewna szko³a filozoficzna�, czyli
o�wiecenie, krytykuj¹ca religiê oraz ustrój Polski szlacheckiej. Niezaprzeczone s¹
tak¿e sympatie do monarchii, potem wyra¿one w Mieszaninach obyczajowych i wie-
lu innych ksi¹¿kach, jak te¿ przywi¹zanie do Ko�cio³a katolickiego, choæ chyba
nie tak fanatyczne jak pó�niej. Nieodmienne pozostaje równie¿ powo³ywanie siê
na legalizm, którego miar¹ ocenia autor wiele wydarzeñ (m.in. rewolucjê lipcow¹
we Francji czy kasatê zakonu jezuitów).

Przejd�my tymczasem do samych Uwag i ich jêzyka. Za punkt wyj�cia mo¿na
przyj¹æ opiniê o cechach pisarstwa Henryka Rzewuskiego wyra¿on¹ przez wni-
kliwego czytelnika jego utworów i autora monografii Henryk Rzewuski � ¿ycie
i pogl¹dy, Andrzeja �lisza:

Niedow³ad kompozycyjny, który zarzucano jego powie�ciom, odnosi siê i do publicysty-
ki. Ciê¿ka, pozbawiona efektów literackich, sprawia wra¿enie swobodnie, chocia¿ pokrêtnie
p³yn¹cego strumienia my�li. Jednak¿e ów chaos poruszanych zagadnieñ, kwestii, w¹tków, obu-
dowanych dziesi¹tkami czêsto sprzecznych przyk³adów i dowodów, lu�nych skojarzeñ i skraj-
nie subiektywnych s¹dów, jest zawsze podporz¹dkowany z góry za³o¿onej tezie, któr¹ autor
niekiedy wrêcz prowokacyjnie, ale bardzo konsekwentnie stara siê wy³o¿yæ, udowodniæ 

24.

W analizie tej poruszono kilka wa¿nych problemów, które wydaj¹ siê istotne
podczas lektury Uwag o dawnej Polsce.

Pierwsz¹ kwesti¹ jest ogromna dygresyjno�æ tego utworu, narastaj¹ca w ko-
lejnych jego partiach. Owo narastanie widoczne jest nawet w jego warstwie for-
malnej � kilka pierwszych stronic to tekst ci¹g³y, pó�niej pojawiaj¹ siê sporadycz-
ne i dosyæ konkretne przypisy, potem przypisy bêd¹ce krótkimi dygresjami, które
nastêpnie zaczynaj¹ zajmowaæ tyle samo miejsca co tekst g³ówny, i rozpadaæ siê
na kolejne dygresje. Jednak i sam wywód w tek�cie g³ównym jest coraz bardziej

23 Nurt ten nie doczeka³ siê jeszcze nale¿ytego ca³o�ciowego ujêcia, choæ wydaje siê bardzo
istotny dla wizerunku literatury polskiej wieku XIX. Pocz¹tek owego nurtu wi¹¿e siê z wydaniem
i niezwyk³¹ popularno�ci¹ Pami¹tek Soplicy, kontynuuj¹ go m.in. teksty Chod�ki, Gaszyñskiego,
Kaczkowskiego, Kraszewskiego, £oziñskiego, a wieñczy pisarstwo Sienkiewicza.

24 � l i s z, op. cit., s. 89.
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niespójny i niejednorodny, obfituje w przytoczenia ze �róde³ oraz elementy czysto
opisowe. Ju¿ po mniej wiêcej czwartej czê�ci tekstu trudno wskazaæ zasadnicz¹
my�l, któr¹ kieruje siê autor, mno¿¹c dygresje, przytoczenia i opisy. Im bli¿ej koñ-
ca, tym gorzej, autor zdaje siê nie panowaæ zupe³nie nad swoim dzie³em � za
�wiadectwo tego mo¿na uznaæ fakt, ¿e w pewnym momencie sam postanawia zre-
kapitulowaæ obszerny fragment dotycz¹cy systemu s¹downiczego. Wyliczenie to
rozbija ponownie dygresja na temat nuncjatury, z kolei przechodz¹ca w krótkie
rozwa¿ania o prawach dysydentów, po czym tekst nagle siê urywa, nie zakoñczo-
ny w ¿aden sposób. Powstaje wra¿enie, ¿e to nie autor rz¹dzi swoim tekstem, ale
tekst nim.

Zauwa¿my, ¿e podobny sposób pisania charakteryzuje w zasadzie wiêkszo�æ
utworów Rzewuskiego. Pami¹tki Soplicy s¹ �gawêdowe�, w Listopadzie niespój-
no�æ tekstu widoczna jest nie tylko pod wzglêdem ideowym, lecz nawet formal-
nym, poniewa¿ autor opatruje w³asny tekst przypisami, w których nie tylko wy-
k³ada sens utworu na potrzeby nie przekonanego do koñca czytelnika, ale i wik³a
siê w dygresje i opisy, choæ, oczywi�cie, nie na tak¹ skalê jak w Uwagach. Rów-
nie¿ Mieszaniny obyczajowe, ci¹g podzielonych na rozdzia³y rozwa¿añ, wykazuj¹
cechy niespójno�ci � autor w poszczególnych czê�ciach bardzo daleko odbiega od
wyznaczonych sobie tematów, ma problemy z jasno�ci¹ wywodów i uargumento-
waniem swoich przekonañ, a tak¿e, w drugiej czê�ci tekstu, ucieka siê do przypi-
sów. Wskazuje to na mo¿liwo�æ, a w³a�ciwie naukow¹ konieczno�æ ponownego
przeanalizowania tych utworów i postawienia ich w nowym �wietle, do czego przy-
czyniæ mo¿e siê te¿ porównanie ich z Uwagami. Wydaje siê, ¿e mo¿na by dziêki
temu odnale�æ pewn¹ bardzo istotn¹, a nie podkre�lan¹ dot¹d w takim stopniu w³a-
�ciwo�æ pisarstwa Rzewuskiego.

Nale¿y tak¿e tutaj odnotowaæ opisy sposobu funkcjonowania instytucji pañ-
stwowych, zwyczajów prawnych czy te¿ obyczajów, które wype³niaj¹ obszerne par-
tie tekstu. Przywodz¹ one na my�l Opis obyczajów Kitowicza. Jednak¿e gdy przyj-
rzeæ siê dok³adniej, dostrze¿emy, ¿e s¹ wielce chaotyczne i zagmatwane, a chrono-
logiczne i tematyczne przeskoki wykluczaj¹ kompletno�æ. W swojej �metodzie
twórczej� Rzewuski jest swego rodzaju przeciwieñstwem Kitowicza i jego skrupu-
latnego � d¹¿¹cego do kompletno�ci i obiektywizmu � dzie³a.

Z pozoru wydaje siê, i¿ autor, przytaczaj¹c dziesi¹tki faktów i opisów przesz³o-
�ci, przeprowadza skomplikowane wielow¹tkowe rozumowanie, jednak gdy przyj-
rzymy siê bli¿ej, zauwa¿ymy, ¿e wiêkszo�æ z tych ci¹gów pozbawiona jest konklu-
zji. Odnosi siê wra¿enie, i¿ Rzewuski w tym swoistym �rozumowaniu nie-rozumo-
waniu� raczej miota siê pomiêdzy sprzecznymi s¹dami, ni¿ próbuje je ze sob¹
zderzyæ. Jezuici raz s¹ zakonem o trudnych do przecenienia zas³ugach dla kraju,
gdzie indziej przyczyn¹ upadku systemu edukacyjnego w pañstwie. Protestanci
wi¹¿¹ siê przewa¿nie ze wszystkim, co najgorsze, jednak¿e to im mo¿na przypisaæ
zas³ugê uczynienia nauki narodow¹. Takich niekonsekwencji odnajdzie czytelnik
bardzo wiele. Choæ mo¿e to sprawiaæ wra¿enie d¹¿enia do obiektywno�ci, ja jednak
sk³ania³bym siê ku stwierdzeniu, i¿ jest to raczej �wiadectwo chaosu my�lowego
autora, który nie potrafi narzuciæ swojemu wywodowi jakiejkolwiek dyscypliny.

Nawet gdy Rzewuski wysnuwa wnioski, najczê�ciej nie opiera ich na ¿adnych
argumentach, ale jedynie na swoich apodyktycznych s¹dach. Zwróæmy uwagê na
kilka takich fragmentów:
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Ci, co potêpiaj¹ nasz¹ konstytucjê, aby logicznie post¹pili, powinni dowie�æ, ¿e gdy〈by〉
naród od niej odst¹pi³, a przybra³ jak¹ inn¹ ustawê zbli¿on¹ do s¹siedzkich, by³by ocala³, a l e
t e g o  u d o w o d n i æ  n i e  m o g ¹, o w s z e m  p r z e c i w n e  r o z w i ¹ z a n i e  s i ê  n a-
s u w a. [U 13]

I w tym nie �miem oskar¿aæ rz¹du austriackiego, bo lubo czyny jego by³y szkodliwe,
p r z e k o n a n y  j e s t e m, ¿e jego chêci by³y czyste. [U 36]

Je¿eli za� kto powie, ¿e dla narodu s¹ korzy�ci wiêksze ni¿ wolno�æ i ¿e ta powinna im
byæ po�wiêcona, j e s t  t o  z d a n i e, k t ó r e g o  n i e  m a m  p o t r z e b y  r o z t r z ¹ s a æ.
[U 82]

Nie ma ani s³owa o tym, dlaczego przeciwnicy �nie mog¹ udowodniæ� ani
dlaczego �nasuwa siê rozwi¹zanie przeciwne�. Nie ujawnia tak¿e autor, dlaczego
�jest przekonany� lub te¿ �nie ma potrzeby roztrz¹saæ� jakiego� pogl¹du. Owych
kilka przyk³adowo wybranych zdañ z Uwag ma tê wspóln¹ cechê, ¿e we wszyst-
kich Rzewuski podaje jako pewniki w³asne s¹dy, do których nie dochodzi drog¹
rozumowania, i w ¿aden sposób nie próbuje dowie�æ czytelnikowi ich prawdziwo-
�ci. Opiera siê jedynie na swoich przekonaniach, dla których nie potrzebuje po-
twierdzenia. To kolejny dowód na to, ¿e rozumowanie przedstawione przez autora
w³a�ciwie ¿adnym rozumowaniem nie jest, gdy bowiem nawet przetnie on ci¹g
dygresji jak¹� konkluzj¹, ta przewa¿nie nie wynika z niczego innego jak z osobi-
stych, nie udowodnionych w tek�cie prze�wiadczeñ pisz¹cego. Czêsto tak¿e od-
wo³uje siê on do autorytetu dogmatów religijnych, jak stwierdza³ cytowany ju¿
badacz:

Dogmat Boga i objawionych prawd wiary by³ dla Rzewuskiego i innych tradycjonalistów
pocz¹tkiem, a zarazem koñcem wszelkich rozwa¿añ o spo³eczeñstwie, jego genezie i zacho-
dz¹cych w nim przemianach, jego d¹¿eniach i formach ¿ycia 

25.

Czêsto zdarzaj¹ siê te¿ autorowi podczas jego �nierozumowañ� zdania, które
okre�liliby�my jako niefalsyfikowalne, ich weryfikacja jest bowiem praktycznie nie-
mo¿liwa, podobnie jak udowodnienie Rzewuskiemu k³amstwa b¹d� niewiedzy:

Szko³y bazyliañskie na Rusi poprzedzi³y wszystkie szko³y publiczne polskie i w¹tpiæ nie
mo¿na, ¿e wprzódy nim Kazimierz Wielki wzbudzi³ jutrzenkê nauki polskiej, ju¿ Ru� ukszta³-
ceniem swoim wyrównywa³a najo�wieceñsze wówczas czê�ci Europy. [U 129]

Na Ukrainie, w kraju ustawicznych buntów, rzezi i hajdamaczyzn, takie by³o bezpieczeñ-
stwo, i¿ od ustanowienia komisji cywilno-wojskowej ani jednego nie by³o zdarzenia napadu na
dom lub go�ciniec publiczny. [U 123]

okrucieñstwo i rozpusta cezarów by³y skutkiem pod³ego towarzystwa, co ich otacza³o. [U 88]

Nie trzeba wierzyæ, by u nas nie by³o policji. W ostatnich czasach, lubo ona nic nie kosz-
towa³a Rzeczypospolitej, by³a czynniejsza i lepsza ni¿ w o�ciennych pañstwach [...]. [U 119]

Król nie dawa³ przywilejów 〈nikomu innemu〉, tylko obywatelom osiad³ym, wziêtym
u szlachty i dobrej s³awy. [U 126]

I mo¿na oddaæ sprawiedliwo�æ doskona³emu duchowi jezuitów polskich, ¿e poddali siê
ze szlachetn¹ skromno�ci¹ pod cios, który ich dotkn¹³. Bez szemrania ulegli wyrokowi nieza-
s³u¿onemu [...]. [U 141]

Wszystkie owe zdania zawieraj¹, byæ mo¿e, cz¹stkê prawdy (np. bezpieczeñ-

25 � l i s z, op. cit., s. 101.
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stwo w Rzeczypospolitej oceniane jest przez zagranicznych podró¿ników jako
wysokie, wiêkszo�æ jezuitów po kasacie ich zakonu wiernie s³u¿y³a swojemu pañ-
stwu, a urzêdy dostawa³y siê czêsto ludziom powa¿anym przez s¹siadów), ale sfor-
mu³owania typu: �ani jednego nie by³o napadu�, �tylko obywatelom dobrej s³a-
wy� czy te¿ �nic nie kosztowa³a� � ka¿¹ pow¹tpiewaæ w stuprocentow¹ prawdzi-
wo�æ tych stwierdzeñ.

Warte uwagi s¹ równie¿ bardzo charakterystyczne i czêsto wystêpuj¹ce w tek-
�cie zdania, które okre�liæ by mo¿na jako idealizuj¹ce. Zacytujmy fragment:

Magistraty s¹downicze nie potrzebowa³y byæ opatrzone podatkami na nie na³o¿onymi.
Sk³ada³y siê albowiem z cz³onków wybieranych przez sejmiki wojewódzkie lub ziemskie, a ci
cz³onkowie byli lud�mi majêtnymi nie potrzebuj¹cymi nadgrody pieniê¿nej. [U 116]

� i dodany do niego przypis:

Sêdziowie ziemscy byli ludzie zawsze posiadaj¹cy znaczne maj¹tki, st¹d prawie nie by³o
przyk³adu, a¿eby który z nich o zaprzedajno�æ by³ pos¹dzony. Bogactwa i do¿ywotnie urzêda
by³y dostateczn¹ rêkojmi¹. Je¿eli bywa³y przyk³ady s³abo�ci, te 〈by³y〉 po grodach i trybuna³ach
w³a�nie dlatego, ¿e w tych jurysdykcjach zasiadali urzêdnicy docze�ni. [U 116, przypis 148]

Nie mo¿na zarzuciæ autorowi ca³kowitego miniêcia siê z faktami. Jednak
w �wietle dzisiejszej wiedzy zupe³nie inaczej interpretujemy opisane przez niego
zjawiska. Sêdziego ziemskiego faktycznie nie op³acano z podatków, ale za to po-
biera³ on wynagrodzenie ustalone ze stronami sporu. Je¿eli chodzi o �zaprzedaj-
no�æ�, to historycy s¹ zgodni, i¿ by³a ona powszechna, podobnie jak wys³ugiwanie
siê sêdziów swoim protektorom. Natomiast do¿ywotno�æ urzêdów postrzega siê
jako jedn¹ z g³ównych przyczyn korozji systemu pañstwowego.

Kilka wersów dalej nastêpuje kolejne z pozoru niewinne zdanie:

Kancelarie koronne utrzymywa³y siê z op³aty za przywileje, co je wnosili ³askobiorcy,
a których hojno�æ przechodzi³a szranki prawem przepisane. [U 117]

Kanclerze i kancelarie faktycznie otrzymywali du¿e sumy od ludzi obdarza-
nych przez nich przywilejami, jednak dzisiaj wiemy, ¿e by³o to co� w rodzaju ³a-
pówki. Zepsucie dosz³o a¿ do tego stopnia, ¿e zdarza³o siê, i¿ kanclerz wystawia³
ten sam przywilej kilku osobom, aby wiêcej zarobiæ. I znowu trudno zarzuciæ Rze-
wuskiemu, ¿e radykalnie mija siê z faktami. On je jedynie bardzo swoi�cie inter-
pretuje, w³¹czaj¹c w wyidealizowany obraz Rzeczypospolitej szlacheckiej.

Odrêbn¹ sprawê stanowi pytanie, czy robi to �wiadomie. Wydaje siê, ¿e nie
jest to zamierzona manipulacja, ale jedynie idealizacja. Autor, maj¹cy mocno ugrun-
towane przekonania dotycz¹ce Polski szlacheckiej, pod�wiadomie ³¹czy i inter-
pretuje fakty w taki sposób, ¿e owa idealna wizja sama uk³ada mu siê w g³owie
jeszcze przed napisaniem czegokolwiek. Korespondowa³oby to tak¿e z tymi ele-
mentami tekstu, o których ju¿ tu wspomina³em: z czêst¹ apodyktyczno�ci¹ s¹dów
czy te¿ ich niefalsyfikowalno�ci¹, co równie¿ zapewne ma pocz¹tek w samym
my�leniu historycznym Rzewuskiego. Mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e chodzi tu ra-
czej nie o wizjê historii zawart¹ w tym dziele, ale o swoisty sposób my�lenia hi-
storycznego, które autor prezentuje.

Koñcz¹c te rozwa¿ania, pragnê zwróciæ uwagê na pewn¹ charakterystyczn¹ ce-
chê refleksji Rzewuskiego na temat historii Polski. W tek�cie czêsto znajduj¹
siê stwierdzenia takie, jak: �rozmaite konstytucje po³o¿y³y koñce tym nadu¿yciom,
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szczególnie konstytucja 1717 lepszy porz¹dek wojskowy ustanowi³a� (U 107, przy-
pis 155) � czy te¿: �sejm 1766 [...] zbawienne w rz¹dzie wprowadzi³ formy, któ-
rych koniecznie wymaga³y ska¿one obyczaje� (U 97, przypis 118). Wskazuj¹ one
na nastêpuj¹ce postrzeganie przez Rzewuskiego historii Polski: najpierw istnia³
pewien ustrój idealny, wynikaj¹cy ze �staro¿ytnej konstytucji� i zgodny z jej du-
chem. Pó�niej w pewnym stopniu nast¹pi³o jego zepsucie, którego przyczynê trudno
jednoznacznie okre�liæ. Ale ostatecznie zosta³ on naprawiony przez sejmy w wie-
ku XVIII, z których Rzewuski wymienia Sejm Niemy z roku 1717, sejm z roku
1766 (maj¹c prawdopodobnie na my�li sejm z roku 1764) oraz Sejm Czteroletni,
zwany przez niego rewolucyjnym. Zauwa¿my, jak bardzo odbiega to od pó�niej-
szego spojrzenia autora na tê kwestiê, zgodnie z którym reformy drugiej po³owy
XVIII wieku to odej�cie od zasad Polski szlacheckiej. Tutaj jest to jak najbardziej
kontynuacj¹ i przed³u¿eniem chlubnych sarmackich idea³ów pañstwa.

Stara³em siê omówiæ kilka kwestii, które powinien uwzglêdniæ czytelnik tego
dosyæ niejednoznacznego, zarówno pod wzglêdem formalnym, jak i ideowym, te-
kstu, a tak¿e pokazaæ, dlaczego Uwagi o dawnej Polsce uznajê za utwór wa¿ny,
który powinien wej�æ do szerszego obiegu naukowego i wp³yn¹æ na zmianê nie-
jednego z panuj¹cych w naszej historii literatury s¹dów. Mam nadziejê, ¿e edycja
tego dzie³a przyczyni siê do weryfikacji wielu opinii dotycz¹cych Henryka Rze-
wuskiego i jego twórczo�ci oraz do wyja�nienia genezy nurtu sarmackiego w lite-
raturze wieku XIX.

A COMMENTARY TO AN EDITION
OF HENRYK RZEWUSKI�S �REMARKS ON OLD POLAND�

The article discusses the issues connected with a recently issued Henryk Rzewuski�s Remarks
on Old Poland based on its manuscript. It stresses the parallels with Memoirs of Mr Seweryn Sopli-
ca � most popular Rzewuski�s text � which lead to a conclusion that both texts were composed
simultaneously and that the old-Polish gentry collection of tales constituting Memoirs finds its
theoretical basis in Remarks. It also points at the necessity of modification of the previous distance
between the author and the narrator of Memoirs.

The author of the article delineates the differences between the views expressed in the two texts
in question and the later ones, articulated by Rzewuski in Mixtures of customs and November, which
are usually regarded as representative of Rzewuski�s ideas in general. In the final part, the author
presents a characteristics of historical exposition and historical thinking set in Remarks, which
always lead to idealization of nobility world based on Rzewuski�s imperious judgments.


