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JAN CHRZCICIEL DUBOIS 
I JEGO DZIAŁALNOŚĆ W POLSCE

Nie bez pewnej racji zarzuca się francuskim badaczom 
literatury nadmierne zajmowanie się drugorzędnymi pisarzami 
w rodzaju Baculard’a d’Arnaud lub Emila Deschamps, którym 
poświęcają po 800 stron krytyki.

J. Ch. Dubois także nie zasługuje na wielkie monografje, 
choć dzieła jego są liczne (kilkanaście tomów, wydanych za ży
cia i tyleż dzieł niewydrukowanych, które zachowała rodzina). 
W zakresie samej historji znaleźć w nich można wiele mate- 
rjału czasami bardzo ciekawego, a już szczególnie dla historji 
literatury dzieła Dubois są cennym zbiorem dokumentów, ob
ficie zgromadzonych przez autora. Był on równocześnie teore
tykiem nowych prądów w sztuce dramatycznej, tłumaczem 
i propagatorem literatury niemieckiej i polskiej, „wielbicielem 
poezji narodów nordyckich“, a więc ideowym poprzednikiem 
pani de Staël.

Dziwić się należy, iż dotychczas Dubois nie zaciekawił 
specjalistów w zakresie źródeł romantyzmu i kosmopolityzmu 
literackiego w XVIII wieku.

W referacie tym będzie wzięty pod uwagę wyłącznie 
stosunek Dubois do prądów umysłowych w Polsce w latach 
1775—1780. Okoliczności pobytu Dubois w Warszawie mogą 
wyjaśnić pewne zagadnienia o dużem znaczeniu, a mianowicie: 
na czem polegały wpływy idei encyklopedystów w Polsce w tej 
epoce, kim są jej propagatorzy, jakie napotykają trudności 
i w jakiem środowisku mają powodzenie.

Równocześnie poznamy człowieka, który był jednym 
z pierwszych polonistów we Francji, a nazwisko jego figuruje 
na tłumaczeniu Myszeidy z polskiego na francuski.

Z tych wszystkich przyczyn J. Ch. Dubois zasługuje na 
miejsce w tematach, poruszanych na Zjeździe im. Krasickiego.

W chwili przyjazdu do Warszawy, w końcu kwietnia 1775 r. 
Dubois liczy wprawdzie 22 lata, lecz ma już za sobą kilka prac 
o charakterze naukowo-popularyzacyjnym. Jest on protegowa
nym d'Alembert’a i La Harpe’a, a więc pozostaje w ścisłym 
kontakcie z grupą „filozofów“ Akademji Francuskiej.
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Sprowadzony do Polski przez księcia Adama Czartory
skiego, który go przeznaczył do Szkoły Kadetów, Dubois ma 
znacznie większe ambicje i czuje się powołanym do apostol
stwa. Podobnie jak wielu innym Francuzom w tej epoce, Pol
ska wydaje mu się wielkiem polem doświadczalnem, na którem 
pragnie burzyć i budować swobodnie, bez względu na własne 
uzdolnienia i możliwości kraju oraz życzenia jego mieszkańców. 
To charakterystyczne dla ówczesnych Francuzów nastawienie 
jest u niego jaskrawsze z powodu młodzieńczego entuzjazmu 
i naiwności, które nie są zresztą pozbawione pewnych cech 
sympatycznych. Zaledwie trzy miesiące po przyjeździe Dubois 
rozpoczyna pracę na wielką skalę, przygotowując swoją Histoire 
littéraire de Pologne, która miała być encyklopedją wszystkich 
dzieł pisanych po polsku od najdawniejszych czasów, bez 
względu na temat. Prócz tego uczy się języka polskiego i pi
sze w ciągu kilku dni dramat p. t. Casimir le Grand, prze
znaczony dla dorocznego przedstawienia w teatrzyku Szkoły 
Kadetów.

Sztuka ta ma charakter manifestu — Dubois pisze ją, 
żeby zachęcić Polaków do stworzenia teatru narodowego, o te
matach historycznych na wzór Woltera i Du Belloy. Nasuwa 
się ciekawe skojarzenie między Casimir le Grand Dubois 
i Kazimierzem Wielkim, sztuką napisaną, jak wiadomo, na 
uroczystości 3 maja 1792 r. przez Juljana Niemcewicza, który 
był uczniem Dubois w Szkole Kadetów. Porównanie tych dwu 
sztuk jest nader ciekawe: Niemcewicz, wzorując się na starych 
kronikach, usiłuje naśladować „naiwność“ ich stylu i odtworzyć 
obyczaje rycerskiego średniowiecza — w sumie jest to dość 
mierny wytwór ówczesnej mody pseudo-średniowiecznej („genre 
tioubadour“);  uderza w nim przedewszystkiem brak głębszej 
myśli politycznej, co ze względu na przeznaczenie sztuki i mo
ment, w którym powstała, może dziwić: zaledwie wspomniany 
jest egoizm magnatów i niedola ludu, autor najwidoczniej prze
zornie unika zagadnień politycznych i z tej samej przezorności 
nie wspomina o dramacie swego poprzednika, który był mu 
na pewno znany.

Przezorność ta jest całkowicie usprawiedliwiona wybitnie 
rewolucyjnym i, dodajmy, niedyskretnym ze strony cudzoziemca 
charakterem sztuki Dubois, która jest jednem długiem przemó
wieniem programowem. Przewodnim motywem tego kazania jest 
zniesienie niewoli chłopów, gdyż „un peuple de paysans qu’on 
aime et qu’on estime devient bientôt un peuple de soldats

Tym sposobem Dubois przeznacza teatr Kadetów na try
bunę, z której będą się rozlegały w całej Polsce rewolucyjne 
przemówienia polityczne.

Casimir le Grand jest więc tylko pretekstem, a historyczna 
część tematu nie interesuje wcale autora. Jedynem źródłem, 
z którego czerpie wiadomości, jest Historja Polski Solignac’at



Natomiast nie waha się wprowadzić do dramatu, pod pretek
stem snu, Stanisława Augusta, który rozwija plany reform, 
wymyślone przez Dubois.

Król przyjmuje sztukę bardzo chłodno — przyzna się do 
tego później sam Dubois.

Taka przeszkoda nie jest w stanie zahamować zapaleńca, 
którego działalność zatacza coraz szersze kręgi; za długiem 
byłoby opisywanie wszystkich projektów, które znamy z pism 
Dubois — on to zachęca kolegę swego, Duclos, do przetłuma
czenia Myszeidy, zasila gazetę Bouillon’a swojemi doświadcze
niami polskiemi, przesyła sprawozdania z tych doświadczeń 
encyklopedystom, wreszcie zakłada pod koniec 1777 r. Société 
de Physique i staje się znaną osobistością w Warszawie.

Jemu przypada zaszczyt podejmowania uczonych cudzo
ziemców i pokazywania im miasta; Jan Bernoulli nie ma 
dość słów uznania dla tego młodego Francuza o „niemieckiej 
głowie“.

Niestety, powodzenie upaja Dubois i zachęca go do zu
chwałej realizacji swych planów: zuchwałość tę opłaci przy
musowym wyjazdem z Warszawy.

W braku pamiętników Dubois można odtworzyć przebieg 
tego wydarzenia na podstawie dokumentów ze Zbioru Popie
lów: nieoficjalnych papierów Szkoły Kadetów i korespondencji 
między królem i Dubois. Sprawa rozpoczęła się w sierpniu 
1778 r. wydaniem pierwszego tomu wyżej wspomnianej Histoire 
littéraire de Pologne, poprzedzonej szkicem p. t. Essai sui 
Vhistoiie littéraire de Pologne, od którego pochodzi tytuł tomu, 
poświęconego polskim geografom.

Sześćset stronicowe dzieło wzbudzałoby podziw dla eru
dycji autora, gdyby nie stwierdzono z łatwością, że cały ma- 
terjał został wzięty od innych badaczy (kopalnią wiadomości 
były dlań wielkie prace Janockiego i Mitzlera de Koloff).

W tej dość pobieżnie skleconej rozprawie bezsprzeczną 
oryginalnością Dubois jest nader wyrazista tendencja i ton 
ogólny, raczej dla Polaków przykry.

Do wymienionych chronologicznie kronikarzy czy geogra
fów, począwszy od Marcina Kromera aż do członków Société 
de Physique, odnosi się Dubois pogardliwie, uważając ich za 
pracowitych erudytów, pozbawionych zdolności krytycznych 
i piszących barbarzyńskim stylem. Sąd ten cokolwiek łagod
nieje w stosunku do uczonych XVIII wieku. Dubois, współ
czuje z O. Rzączyńskim, gdyż jezuici wypaczyli jego wybitne 
zdolności, a Janocki był prześladowany przez ciemnych mni
chów (moines ignorants). Autor dochodzi do przekonania, że 
Polska jest poza zdobyczami cywilizacyjnemi XVIII wieku (loin 
du XVlII-ème siècle), lecz ma wielką przyszłość, o ile pójdzie 
za królem i za filozofami, zerwie z nieufnością do cudzoziem
ców i stanie się tolerancyjna.

9 0  Jean  Fabre



Ja n  Chrzciciel Dubois i jego działalność w Polsce 9 1

Przy pomocy Woltera i Fenelona Essai zamienia się 
w rozprawę o tolerancji, o charakterze wybitnie aktualnym, 
z polemiką, która nie przepuści żadnej bolączki (od liberum 
veto aż do stanu dróg w Polsce), przyczem autor nie obawia 
się krytykować wszystkiego, nawet patrjotyzmu szlachty, który 
według Dubois, nie odpowiada ideałowi cnót obywatelskich.

Reakcja czytelników nastąpiła bardzo szybko — Gazeta 
Polska w dodatku do numeru z 16. X. 1778 r. wspomina o dwu 
odpowiedziach na książkę Dubois, jednej w języku łacińskim, 
drugiej po francusku napisanej.

Obydwie te rozprawy, zachowane do dnia dzisiejszego, 
różnią się tonem i formą, choć jednakowe są co treści.

Autorzy należą najwidoczniej do grupy „Polaków oświe
conych“ pod przewodnictwem króla — rozgoryczenie ich jest 
tem bardziej charakterystyczne.

Bibljografowie przypuszczają, że autorem rozprawy łaciń
skiej Georgius Veridicinus jest J. Kazimirski, a francuskiej 
Ignacy Potocki — gdyby to była prawda, stanęlibyśmy w obli
czu ostrego konfliktu, gdyż nie należy zapominać, że Potocki 
był jednym z najżyczliwszych protektorów Dubois i Société 
de Physique. W każdym razie przez Veridicinusa mówi bez
pośrednio większość oświeconej szlachty, wypowiadając wojnę 
niedyskretnemu filozofowi.

Ton tej odpowiedzi jest wręcz wrogi, bez żadnych wzglę
dów dla cudzoziemca: „Peregrinum aliquem advenam, privatum 
hominem ac fortasse etiam juvenem serio aliquid velle apud 
totam gentem de Religione statuere... mihi ridiculum videtur“.

Veridicinus jest zdania, że cudzoziemcy mogą się przy
służyć w dziedzinie ekonomji, lecz nie powinni się wtrącać do 
religji, ani do polityki, a w razie gdyby im się to nie podo
bało, to mogą wyjechać.

J. Ch. Dubois wkońcu wyjedzie, stwierdzając z goryczą 
qu’il ne faudra plus hasarder sa façon de penser sur des ma
tières purement philosophiques s’il veut vivre tranquille dans 
ce pays.

Lekarz Korpusu Kadetów odkrywa w odpowiedniej chwili 
niedomagania, spowodowane klimatem, i Dubois prosi króla 
o urlop w celu wyjazdu do wód. Urlop ten zostaje mu bardzo 
szybko udzielony: niestety, gdy po kilku miesiącach niepowo
łany reformator, pełen nowych sił, błaga o zezwolenie na po
wrót do swojej seconde patrie, król zbywa go chłodnemi listami. 
Lata mijają, Dubois wciąż proponuje swoje usługi, a król od
powiada coraz bardziej lakonicznie, gdyż niebezpieczne po
glądy niepokoją go nawet z oddalenia. W bilecie, wysłanym 
do Dubois we wrześniu 1785 r., Stanisław August ostro karci 
swego korespondenta za przysłanie mu książki, wychwalającej 
młodą republikę amerykańską: „Je doute fort, pisze, de me 
laisser prendre à cet enthousiasme“.
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Czasy się zmieniły, wytworzyła się przepaść między filo
zofami w rodzaju Dubois i oświeconymi panami, którzy go do 
Polski zaprosili. Historja Dubois nie jest w tej epoce wyjąt
kiem, los jego podzielili oficerowie francuscy, którzy wykładali 
przed nim w Szkole Kadetów (Brehant du Fournet, Bosroger) 
oraz wielu nauczycieli i inżynierów, przebywających w stolicy 
i na prowincji.

Pominąwszy wypadki nadzwyczajne, w rodzaju historji 
awanturnika Bernardin de St. Pierre albo zgorzkniałego kon- 
dotjera Dumouriez’a, charakterystyczny jest zupełny brak po
rozumienia między reformatorami francuskimi i polską szlachtą. 
Przyczynę tego tłumaczy historja Dubois, którego impertynen
cja i zarozumiałość mogły zniechęcić najliberalniejsze umysły. 
Oświecona szlachta, która zachwycała się teorjami Woltera 
i Rousseau’a znacznie chłodniej przyjmuje te same teorje, nie
dyskretnie i agresywnie narzucane przez obcych przybyszów. 
To też coraz częściej zbyt przedsiębiorczy pedagodzy francuscy 
są zastępowani przez Szwajcarów : jest to jeden ze symptomów 
szybkiego zanikania „francuszczyzny“, którą zwalczają w imię 
dumy i tradycji narodowej, dobrych obyczajów, religji i t. d. 
Zastępuje ją potężny wpływ pruski, znacznie popularniejszy 
niż anglomanja, pozostająca „artykułem zbytku“ ; przykładem 
tego jest całkowite powodzenie niemieckich profesorów Szkoły 
Kadetów: stanowi on żywy kontrast z klęską Francuzów.

Można stwierdzić, że Polacy, i to nie ci w rodzaju Pana 
Podstolego, ale najliberalniejsi reformatorzy, wyczuwali w fran
cuskich przybyszach tego ducha jakobińskiego, którym się nie
którzy z nich przejmą w kilka lat później. W danej chwili jednak 
duch ten przerażał najodważniejszych i wywoływał niechęć do 
francuskich „misjonarzy“.

Klęska propagandy filozoficznej nie jest jednak całko
wita — istnieje środowisko w którem nowe prądy znajdują 
zwolenników; o niem to wspomina Veridicinus: „Verum, proh 
dolor! est in hac principe regni urbe totus grex minutissimo
rum hujus modi instauratorum Poloniae, qui postquam ex no
bis centies audierunt, quae ipsi emendari, mutari, instaurari, 
amplificari, omnino introduci cuperemus: eadem deinde in 
tabernis mercatorum, in offiicinis artificum, in popinis, apud 
infimam plebem recinunt...*.

Tak więc reformy, odepchnięte przez „wysoko postawio
nych“, dochodzą do sklepików, pracowni, kawiarenek i na place 
publiczne, gdzie rozwijają się nietylko wśród wykształconego 
mieszczaństwa, ale nawet w prostym ludzie, nie znającym wcale 
języka francuskiego: począwszy od 1789 r. ludzie ci wypłyną 
na powierzchnię dziejową i wtedy będzie można stwierdzić, że 
wpływy francuskie działały bardziej za pośrednictwem rzeszy 
skromnych filozofów, niż przez wielkich mężów stanu. Tymi 
skromnymi propagatorami byli „guwernerzy“, oficerowie, inży
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nierowie, technicy, tancerze, fryzjerzy, kuchmistrzowie i wielu 
innych emigrantów francuskich, szukających w Polsce pracy.

Ekspansja filozofji francuskiej poszła tą drogą w całej 
Europie, lecz chyba w Polsce miała najliczniejszych emisarju- 
szów. Temi więzami skromnemi lecz trwałemi, pomimo przej
ściowych burz, połączyły się oba narody. W przeciwieństwie 
do obojętności, a nawet niechęci oficjalnych filozofów i ary
stokracji, wzrost sympatji ludowej we Francji dla Polaków 
w końcu XVIII wieku jest faktem, który za mało podkreślano. 
Znaleźć można na to liczne dowody w teatrze i w powieści 
popularnej. Ta sympatja jest w dużej części dziełem domoro
słych filozofów na obczyźnie, którzy, wracając do kraju często 
zapominali o drobnych urazach i przedstawiali naród, który 
ich gościł, w dodatniem świetle.

Przykładem tego jest Dubois, którego uczucia pozostaną 
wierne Warszawie i Szkole Kadetów. We wrześniu 1785 r. pisze 
on z radością do króla, że odwiedził go dawny uczeń, Juljan 
Niemcewicz; Dubois oprowadza byłego wychowanka po Paryżu 
i zaprasza go do salonu hrabiny de Beauharnais, gdzie młody 
Polak spotyka prawdopodobnie po raz pierwszy André Chenier, 
z którym zwiąże go przyjaźń, uwieczniona pięknym wierszem 
poety francuskiego. W tem szczęśliwem spotkaniu Dubois gra 
rolę pośrednika — rola taka ma często wielkie znaczenie w roz
woju literatury i życia narodów.

Oto jeszcze jedna z przyczyn, dla których J. Ch. Dubois 
zasłużył na wspomnienie.

Warszawa Jean Fabre


