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Debiut polityczny Jana Potockiego ш r. 1788

Hrabia ... dziwak, fantastyk ... potrzebny nam  taki.
W rew olucyjach  bardzo potrzebne dziw aki ...

Te słowa o Hrabim z „Pana Tadeusza“ można zastosować do Jana Po
tockiego, jeśli zgodnie z terminologią M ickiewicza i współczesnych przez 
„rew olu cję“ będziem y rozumieć wszelkie gwałtowne przeobrażenia poli
tyczne. W tym znaczeniu „rew olucję“ stanowił w  Polsce burzliwy rok 
1788, kiedy to, wśród rozkołysanej „ferm entacji um ysłów“ , sensację w y
wołało pojawienie się w  Warszawie ekstrawaganckiego panicza. Autor 
„Rękopisu znalezionego w Saragossie“ , znakomity badacz; starożytności 
słowiańskich i niestrudzony globtrotter by ł niewątpliwie „dziwakiem “ 
i „fantastykiem “ . Frapujące współczesnych zewnętrzne objaw y ekstrawa
gancji Jana Potockiego nie były  jednak wyrazem kostnienia w  jakichś ma
niackich, oderwanych od rzeczywistości życiow ych i m yślowych nawy
kach. W prost przeciwnie, autor „Rękopisu“ był człowiekiem  niezwykle 
wrażliwie i żyw o reagującym  na wszelkie zewnętrzne bodźce i sytuacje, 
był osobistością na wskroś współczesną i cennym dla badań historycznych 
świadkiem sw ych czasów. Jego „dziwactwa“ miały wprawdzie podłoże 
patologiczne, lecz nie na tle um ysłowego zamroczenia. Potocki był czło
wiekiem przechodzącym stany nerwowego podniecenia, po których na
stępowały okresy depresji. Jeden z takich okresów zakończył samobójczą 
śmiercią, w  stanie zaś nasilonej ekscytacji spotykamy go w  interesują
cym  nas okresie na wiosnę 1788 raku. Pomiędzy tym i skrajnymi waha
niami podniecenia i depresji występowały okresy względnej równowagi, 
wypełnione intensywną pracą umysłową i chłonięciem  bogatych doświad
czeń ruchliwego żywota. Dzięki tym właściwościom  psychicznym  nie 
miał Jan Potocki predyspozycji, aby stać się działaczem politycznym  na 
dłuższą metę. Jedynie na krótko przerwał swe podróże naukowe, aby 
rzucić się w  w ir polityki czynnej. Na wiosnę 1788 roku odegrał jednak 
w  ówczesnej „rew olucji“ interesującą, a nie wydobytą w dotychczaso
w ych badaniach rolę 1.

1 M ichał B a l i ń s k i  wiedział, że Potock i przybyw szy do kraju  w  r. 1788 
,,był tw órcą głośnego w ów czas projektu  Opalanka [o palankach —  E. R .]“  (М. В a - 
l i ń s k i ,  Jan Potocki —  w ędrow nik, literat i dziejopis, Pism a historyczne  t. ІД , 
W arszawa 1843, s. 142). W alerian K a l i n k a  wspom ina, że Potock i pierw szy 
przed sejm em  przebrał się po polsku, w ręczył królow i m em oriał o obronie od na
paści pruskiej i ofiarow ał część swego dochodu na w ojsko (W. K a l i n k a ,  Sejm· 
Czteroletni t. I, K rak ów  1895, s. 83). W ładysław  S m o l e ń s k i  przytacza 2 li-
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Pisząc o Janie Potockim  jako polityku nie łatwo jest zastosować do 
niego jakąś form ułę społecznego uwarunkowania i politycznej przyna
leżności. Był to człowiek pod wieloma względami paradoksalny. Magnat 
polski .bez ziemi, posiadający jedynie kapitały pieniężne przynoszące mu 
rocznie 54 000 zł dochodu, a w ięc nie wielikopańską intratę2. Człowiek 
wspaniale skoligacony, zięć księżny marszałkowej Lubomirskiej, a dzię
ki temu siostrzeniec Adama Czartoryskiego oraz szwagier Ignacego i Sta
nisława Potockich oraz Seweryna Rzewuskiego, zachował jednak w  okre
sie tak wielkiego znaczenia związków fam ilijnych daleko idącą niezależ
ność w obec antykrólewskiej opozycji magnackiej. Fanatyk stroju polskie
go i badacz starożytności słowiańskich zaledwie władał w  m łodości języ
kiem ojczystym . Potocki był to homo pro se, człowiek głęboko niezależ
ny, weredyk w ypow iadający bez osłonek swe zdanie i uważany za enfant 
terrible zarówno na dworze królewskim jak i w  wielkopańskich rezyden
cjach sw ych w u jów  i kuzynów. Tę niezależność Potockiego można w  pew
nym  stopniu tłumaczyć jako niezależność majątkową rentiera, który 
z innej perspektywy patrzył na ekonomskonpańs'zczyźniane stosunki 
i bezpieczeństwo swej fortuny niż latyfundyści. Brak osobistych aspi
racji do. dygnitarstw czy synekur w Rzeczypospolitej stawiał go poza 
kręgiem personalnych intryg i amibicji, stanowiących tak istotne m oty
w y w  koteryjnytíh rozgrywkach magnackich. Najbardziej jednak cha
rakterystyczny dla kształtowania się indywidualności Jana. Potockiego 
był zgoła odimienny krąg doświadczeń życiow ych, niż ten, w  którym 
wzrastali jego krewniacy. Nie ocierał się on o „robotę“ sejm ikową i try
bunalską, o administrację dóbr ziemskich i procesy, lecz obracał się po
śród uczonych i literatów, marynarzy i przewodników, kupców  i różnego 
rodzaju „tubylców “ egzotycznych krajów. Ze swych podróży, studiów 
i kontaktów intelektualnych wyniósł Potocki form ację umysłową par 
excellence człowieka Oświecenia, skłonnego do robinsonady, nieco fan
tasty i wizjonera, nie schodzącego jednak z racjonalistycznego gruntu. 
Podkreślając to wszystlko, co stanowiło o odręlbnoLŚci i pewnej egzotyce

sty Stanisława Augusta do Szczęsnego Potockiego, z których dow iaduje się o isthie- 
niu nieznanych m u przedsejm ow ych  pism  politycznych  Jana Potockiego (Wł. S m o 
l e ń s k i ,  Publicyści anonim ow i, W arszawa 1912, s. 40). In form acje S m o l e ń 
s k i e g o  pow tarza B ibliografia  E s t r e i c h e r a ,  w yrażając m ylne przy
puszczenie, że jednym  z tych „b liżej dotąd nieoznaczonych“  ulotnych pism „m ógł
by b y ć  List Turecki“ (B ibliografia  t. X X V , K raków  1913, s. 140). Otóż ów  „List 
Turecki Achrnana Baszy“ wspom ina o przym ierzu polsko-pruskitn, a w ięc został 
napisany po m arcu 1790 r. 'Rękopisy Jana P otockiego znajdujące się w  Bibliotece 
Czartoryskich znał W ładysław  K o t w i c z .  Ó w  autor dysponow ał w ięc n a j
bogatszym  m ateriałem  dla interesującego nas zagadnienia, zajm ując się jednak 
podróżą Jana Potock iego do Chin, pobieżnie jedyn ie  w ykorzystał ten m ateriał 
w  b iograficznym  wstępie (Wł. K o t w i c z ,  Jan hr. Potocki i jego  podróż do 
Chin, W ilno 1935, s. 10-11). Pism o „N e quid detrim enti Respulblica capiat“ zosłałoi 
w ydane w  M ateriałach do dziejów  Sejm u Czteroletniego t. I, W rocław  1955, s. I X -X '
i 3-10).

г W  m aju  1788 o fiarow ał 10 800 zł roczn ie na w ojsko jak o piątą część sw ej in - 
traty. W  związfeu z tym  pisał: „P ierw szy raz z żalem  w spom niałem  na to, że w ie l
k ich  nie posiadam  bogactw  ... Los mi dotąd nie w  ziemi, ale w  sumach w ydzielił 
w łasność m oją “ (O fiara podana Naj. K rólow i i Prześw. Radzie N ieustającej od ur. 
Jana Potockiego krajczyca koronnego  —  druk ulotny). O u.kładzie zawartym  z bra
tem  Sew erynem  o rentę w ynoszącą 54 000 zł: T. K o r z o n ,  W ewnętrzne dzieje 
Polski za Stanisława Augusta  t. I, .Kraków-W arszawa 1897, s. 248.
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Potockiego >na polskim  terenie wypadnie jednak stwierdzić, że nie byi 
on jakimś „renegatem “ w  stosunku do swego arystokratycznego środo
wiska.

Lata poprzedzające Sejm  Czteroletni sipędził Jan Potocki w  Paryżu 
(1785— 1787), który był wówczas widownią konwulsji ancien régime’u 
poprzedzających wybudh wielkiej rewolucji. Oglądając się na te lata pi
sał znacznie później Potocki: „Była to epoka przesadnych uczuć odno
szących się do prawa narodów. Nie m ówiło się jeszcze o prawach czło
wieka, ale stadhouder utrzym ywał się w  Holandii jedynie siłą pruskiego 
oręża, Brabancja domagała się przyw ilejów  dei joyeuse entrée, Lièges 
prowadził w ojnę z całym imperium niemieckim, salony paryskie roz
brzm iewały pochwałam i W aszyngtona i konstytucji amerykańskiej“ 3. 
Bywalec filozoficznego salonu w dow y po Helweojuszu i uczeń Volneya 
kształtował w  tym  środowisku intelektualnym swój filozoficzny świa
topogląd. Głęboki kryzys francuskiej klasy panującej przejawiał się 
wówczas m.in. w  zrywie opozycji „starej Francji“ przeciw  załamującej 
się administracji królewskiej. Rok 1787 —  okres powołania notablów 
i zgromadzeń prow incjonalnych —  przyniósł zawód rządowi królewskie
mu, który zamiast spodziewanego poparcia znalazł w  notablach dudha 
arystokratycznej frondy. W ydarzenia te obserwowano w  paryskiej rezy
dencji marszałkowskiej Lubomirskiej, u której pod koniec roku 1787 ba
wili zięciowie: Stanisław i Jan Potoccy, bratanek Adam  Jerzy Czartoryski 
w  towarzystwie klienta Puław Niemcewicza oraz guwerner Scypion 
Piattoli. W  tym  środowisku nurtował duch opozycji magnackiej, która 
od r. 1785, od sprawy Dogrum owej, nabierała rokoszowego zacięcia. 
W  Polsce również dotychczasowy system rządów królewsko-ambasador-' 
skidh wchodził w  stadium kryzysu. Kryzys ten miał inne podłoże spo
łeczne i polityczne niż we í ’rancji, w  obu jednak krajach podminowanie 
dotychczasowych rządów otwierało złudne nadzieje oligarchicznym am
bicjom. Ścisłe związki łączące dom marszałkowej Lubomirskiej z rezy
dencją przyw ódcy opozycji, skazanego w  listopadzie 1787 r. na wygnanie 
księcia Orleańskiego określały konekcje między francuską i polską opo
zycją magnacką. A m bicje  oligarchiczne przyoblekły się u schyłku XVIII 
wieku w  nowe szaty. E^rancuscy „notable“ i polscy magnaci występowali 
jako wrogowie „despotyzm u“ , szermierze „w olności“ i przedstawiciele 
„narodu“ . Łączące ich związki masońskie szerzyły nowe konwencje ideo
logiczne. Urzekał ich zwycięski republikanizm Stanów Zjednoczonych.

W tym środowisku zrodził się interesujący projekt, znany w  litera
turze historycznej pod nazwą „Quattuorviratu” . Autorzy: Adam Jerzy 
Czartoryski i Piattoli skreślili plan m afijnej organizacji oligarchicznej, 
która .pod1 kierunkiem  Szczęsnego Potockiego, Seweryna Rzewuskiego 
i Adama Czartoryskiego (nie wiadomo, kto miał być czwartym quattuor- 
virem) miała przeprowadzić zamach stanu za pomocą zbrojnych konfede
racji prowincjonalnych. Jako wzór dla tej wybitnie magnackiej imprezy 
stawiano Stany Zjednoczone, od których zapożyczono terminologię i in
stytucje (np. Kongres Patriotyczny). Jan Potocki nie b y ł dopuszczony do 
tajem nicy okrywającej ten sekretny plan, który został przekazany w  stycz
niu 1788 r. do Polski za pośrednictwem  Stanisława Potockiego i Niemce

Sophiow ka  —  Poem e Polonais par Stanislas Trem becki, W iedeń 1815, s. 139.
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wicza. Plan ten zrodził się jednak w  czasie jego bytności w  Paryżu 
w  atmosferze najbliższego mu kręgu politycznego i fam ilijnego 4. Hasłem 
magnackiej dyktatury kolektywnej miało być zawołanie: Videant ne quid 
Respublica detrimenti patiatur i m oże nie jest dziełem przypadku, że 
właśnie pod tymże tytułem w  kilka miesięcy później rozpowszechnił Jan 
Potocki sw oje pierwsze pismo polityczne.

Zanim Potocki opuścił Paryż, aby via Wiedeń udać się do Polski, „w o j
na dom owa zdała mu się 'być widowiskiem  godnym  zastanowienia się 
[dla człowieka] odprawiającego podróże“ , wyruszył więc jesienią 1787 r. 
do Holandii s. Świetnie pisany reportaż z podróży po Holandii stanowi 
interesujące wprowadzenie do debiutu politycznego Jana Potockiego. 
Jego sympatie są po stronie „patryjotów ", czyli burżuazji holenderskiej, 
wypowiadającej posłuszeństwo wspieranemu przez Prusy dom owi Orań- 
skiemu. Nasz podróżnik jest jednak bystrym  realistą, nie idealizuje swo
ich bohaterów  i ma szeroko otwarte oczy na podw ójny front w ojny  do
m owej. „W szyscy tu żyją w  ustawicznym niedowierzaniu od ludu“ 6, to
czą się „krw aw e bitw y międży chłopami a mieszczanami”  7, a plebs m iej
ski Amsterdamu zbrojnie występuje przeciw  „patryjotom ” , którzy do
puścili się „w ielkiej liczby kroków  gwałtownych i bezprawnych” 8. Z iro
nią wyraża się Potocki o mieszczuchach pod bronią, wywieszających 
„portrety obrońców  ojczyzny i reprezentacje czynów  mało co pamięci 
godnych, w  których się oni w sławili”  9. W związku z odrzuceniem przez 
„patry jotów “ zamiaru otwarcia tam, pisał Potocki: „G dyż to dobro duszy, 
które nazywamy wolnością, na nieszczęście niezgodne z tym drugim do
brem  imaginacyi, które nazywamy dostatkami i zbytkiem. Mieszkaniec 
amerykański przeprowadziwszy żonę swą i dzieci do sąsiadów w głąb 
ziemi, widział palący się dom  swój z kory i nieobrobionych dylów  tym sa
m ym  okiem, którym  patrzył na gorejący las pobliższy. Lecz jak się odwa
żyć poświęcić, jak się rozstać z goździkami, z tulipanami, z porcelaną ja 
pońską, z fraszkami złotemi i srebrnemi, kiedy kto całe życie trawił na ich 
zbieraniu“ 10. Gdy jednak pruska agresja zmusiła „patryjotów “ do kapitu
lacji, w  inną nutę uderzył Potocki: „Zam iast zbuntowanych urzędników 
uśmierzających niepomiarkowane pospólstwo, ujrzę dwór tryum fujący, 
ministrów, kawalerów i oficyjerów . W idzieć ich będę, ale pisać przestanę. 
Dziennik ten poświęcony najdzielniejszym  wolności usiłowaniom stał się 
tylko doniesieniem ostatnich skonania jej momentów: zniknęła z okręgu 
ziemskiego. Holendrzy by li 'ludem wolnym, dziś nim być przestali. Angli
cy bowiem  są tylko narodem konstytucyjnym. Amerykanie dadzą sobie 
protektora. Szwajcarowie są poddanemi monarchów, którzy mądrością 
i wstrzemięźliwością swoją w  szczęśliwym utrzymują ich omamieniu; głu-

4 Piattoli posyła jąc hetm anowi Rzewuskiem u m em oriał o „Q uattuorviracie“ p i
sał 6 1 1788; M. le com te Jean et madam e sont ici depuis dou.se jours. Ils com ptent 
passer l’hyver a Vienne, pour etre au printem ps en Pologne. W A P  K r, Arch. P od
horeckie 11/77 a.

5 Podróż do Turek i Egiptu z przydanym  dziennikiem  podróży do Holandyi pod
czas rew olucyi 1787 z francuskiego przełożona, W arszawa 1789. s. 127.

Tamże, s. 143.
7 Tamże, s. 145-6.
s Tamże, s. 140, 143, 147, 161-2,
9 Tamże, s. 135.
10 Tamże, s. 141-2.
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ple zaś pastuchy małych kantonów i wspomnienia nie w arci“ u . Pesym i
styczne zakończenie dziennika podróży łagodzi jednak filozoficzna wiara 
autora w przekształcającą świat potęgę opinii. „Jeżeli w  tym wieku filo 
zofii serca spokojinemi uśmierzone rozkoszami nie zdają się już być godne- 
m i“ tak służyć wolności jak niegdyś Grecy i· Rzymianie, to „opinia ludzka 
zdaje się brać swe m iejsce i też same zjednyw ać skutki, to jest wodność 
osobistą i ten gatunek równości, który sprawuje, że każdy jest czymści 
i czuje godność jestestwa swego. Opinia nie wywraca tronów, lecz stopnie 
ich tak osłabia, że żądza wyniesienia się nań nie jest już nawet pobudką 
do zbrodni, których przez tyle cza sów  była  w ym ówką“ 12.

Zamykając dziennik podróży do Holandii należy zanotować kilka 
wskazówek ważnych dla dalszego śledzenia działalności politycznej Jana 
Potockiego. Bezpośrednie wrażenie podróżnika, to bezradność burżuazji 
holenderskiej skrępowanej mentalnością posiadacza, a mającej przeciw 
sobie plebs i chłopów, oraz na własne oczy oglądana groźba agresji Prus, 
których nowy władca, Fryderyk W ilhelm II, ostentacyjnie w  obliczu Eu
ropy w ydobył z pochw y wyostrzony, lecz szanowany przez starego Fryde
ryka oręż. Dalsza refleksja, to pryncypialny hołd złożony republikańsko 
pojętej wolności politycznej. W  ówczesnych polskich warunkach republi- 
kanizm nie wiązał się z antyfeudalnym programem społecznym, lecz z an- 
tymonarchizmem m iewającym  w magnackiej interpretacji jasikrawiej feu
dalny charakter niż sama monarchia. W  republikańskiej deklaracji Jana 
Potockiego z r. 1787 jesteśmy jednak skłonni widzieć raczej refleks bur- 
zuazyjnej ideologii zachodnio-europejskiej niż przejaw  oligarchicznego 
„republik'anctwa“ . Za tą interpretacją przemawia „filozoficzne“ pogodze
nie się z tronem oraz niezmiernie charakterystyczny dla późniejszego za
łożyciela „Drukarni W olnej“ , klubu i publicznej czytelni, apel do „opinii“ 
torującej drogę wolności i osłabiającej stopnie tronu.

W kilka miesięcy po odbyciu podróży do Holandii, w  kwietniu 1788 
roku, pisał Jan Potocki: „M ało znam mój kraj, ale znam inne. Będę czy
nił porównania i ośmielam się już obiecywać pocieszające wyniki. Skie
ruję je  do publiczności. Jej opinia będzie mą nagrodą i oby w  końcu ta 
opinia publiczna odzyskała wśród nas należną je j siłę. Bóstwo serc uczci
w ych i co dzień piętnujące chłostą rozciąga swą władzę. Zbawienna oba
wa przed nim postawiła we Francji tamy potędze królewskiej, uratowała 
wolność Flandrii i skarby Amsterdamu. Służbie tego nieznanego kultu 
poświęcam pierwszy ołtarz, który chcę wznieść na gruzach innych. Przy
staję na to, żeby został on z kolei obalony. Niech zwalczają m oje projekty 
bardziej użytecznemi. Jeszcze mniej mogę się obawiać krytyki odnoszącej 
się do m ych pobudek (sur mes m otifs). Czysty patryjotyzim bez domieszki 
nienawiści i am bicji jest uczuciem tak wzniosłym, że nic nie może go do
sięgnąć“ 13.

Polskie tłumaczenie „Podróży“ , które ukazało się w  r. 1789, zaopatrzył 
Potocki posłowiem. „Jakem to skończył pisać, Polacy wolność swą odzy
skali. Nauczeni w  szkole nieszczęścia bodajby umieli zachować wolność, 
ten dar tak drogi... Bodajby, mówię, rozciągnęli tę wolność ąż do ostat

11 Podróż do Turek..., s. 164-165.
12 Tam że, s. 165.
13 Essai de logique par Jean Potocki, Rps. Czart. 929, s. 191 nn.
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niego w  Rzeczypospolitej człowieka 14. Program społeczny zawarty w p o - 
słowiu, został sform ułowany po „odzyskaniu wolności“ , a więc po zrzuce
niu gwarancji. Zanim jednak zapoznamy się z pismami politycznym i Po
tockiego z wiosny 1788, ubiegając chronologię, zatrzymamy się przy waż
nych dla określenia fizjonom ii autora wyw odach posłowia na temat 
„w olności“ .

Autor stwierdza, że „człow iek z niewoli do wolności raptownie przejść 
nie może“  i że chłopi polscy na skutek długotrwałej „n iew oli“ , zatracili 
aktywność gospodarczą, „nie chcieli robić, skoro ich nie przymuszano do 
pracy, zapominając o przyszłym niedostatku, jak dzicy ludzie, którzy z ra
na przedają swą pościel, a w  wieczór płaczą, że nie m ają na czym  spać“ . 
W  tej tezie o niepełnoletniości chłopów i „dzikich ludzi“  tkwił eksploata- 
torski sofizmat szlachecki i kolonizatorski. W swych konkretnych postu
latach Potocki nie ustępował jednak innym przedstawicielom szlachec
kiego reformatorstwa polskiego Oświecenia. Dziedzic powinien powiedzieć 
do chłopów: „M oi przyjaciele. Ziemia, na której mieszkacie, nie jest wa
szą. Jest ona niesprzecznie moją, gdyż prawa nasze polityczne stanowią, 
że szlachta jedynie posiadać je  może. Warunki, pod któremi pozwoliłem  
wam' mieszkać na niej są, że 3 dni w  tygodniu pracować będziecie dla 
mnie, drugie zaś 3 dni przymuszę was, że będziecie musieli pracować dla 
siebie. Lecz niczym  nie zbite prawa natury dały wam własność waszej 
osoby, jeżeli więc te warunki nie są wam dogodne, możecie pójść, gdzie 
się wam podoba, przedawszy wprzód, jeżeli się to wam zda, waszą chału
pę i rolnicze wasze narzędzia.“ K iedy ta zasada zyska „równą moc pra
w a“ , powstanie „m iędzy panami emulacyja ludzkości, która by  bardziej 
poddanych ich przywiązywała do roli niż najzbawienniejsze prawo“ . Dzię
ki wolności osobistej część „przem yślniejszych km iotków“ osiadła by 
w  miasteczkach, przez co wzrosła by  chłonność rynku „z korzyścią* panów 
ziemskich, egzystencyja bowiem  średniego stanu, który trawi a nie upra
wia, zyskowną być powinna rolnikom, którzy więcej wyrabiają niżeli 
strawić mogą“ . Mieszczanie większych miast winni otrzymać prawo w y 
syłania na sejm y „sw oich reprezentantów z głosem przynajm niej repre
zentującym “ . Reforma ta „przywiązałaby“ mieszczan „do wspólnej o j
czyzny“  i zyskałaby poklask w  Europie, „te jest bowiem  powszechne tej 
części świata żądanie, ażeby widzieć wszystkie klasy ludzi odbierające od 
kraju korzyści stosowne do pożytków, które temu krajowi przynoszą 
i mające do rządu stosowne do ich świateł uczestnictwo“  15.

Swój zawód polityczny rozpoczął Jan Potocki w  Warszawie 17 kwiet
nia 1788 roku. W edług relacji bawiącego wówczas w  polskiej stolicy póź
niejszego posła szwedzkiego w Rzeczypospolitej, W awrzyńca Engeströma, 
Potocki zasłyszał w  Wiedniu, „że król pruski chciał opanować część Pol
ski, siadł więc na pocztę i poleciał do W arszawy z wielkim  pragnieniem 
odegrania tam jakiejś roli“ . Przybył on do stolicy „przebrany po polsku, 
z włosami uciętemi według starego zw yczaju“ i „rozpuścił między ludzi 
kilka pisemek, które sensu nie miały, ale podburzały młodzież swawolną 
i nie umiejącą się zastanawiać“ 16. Wersja Engeströma, iż Potocki już

14 Podróż do Turek..., s. 166.
16 Tamże, s. 167-9.
1B Pam iętniki W awrzyńca hr. Engeströma, Poznań 1875. s. 68
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z Wiednia przywiózł swe antypruskie zamysły w ydaje się bliższa prawdy 
niż domysły, które snuł Stanisław August w-związku..z .wystąpieniem m ło
dego krajezyca. 17 kwietnia by ł bal u Ignacego Potockiego, na którym 
„rozniósł się razem fałszyw y odgłos, jakoby Prusacy już aktualnie w e
szli do Polski“ . Obecny na tym balu Jan Potocki „zaraz począł wyrażać 
wielki ferw or patryjotyczny“ i nazajutrz „ten elegant przebrał się raczej 
nie po polsku, ale po kozacku“ i w  tym stroju w ciągu jednego dnia dw u
krotnie odwiedził króla. „W  całym  zaś postępku —  pisał Stanisław Au
gust —  i rozm owie ze mną Jana Potockiego tyle widziałem gorączki i dzi
wactwa, że konkludować muszę, albo że zwaryjował, albo że go marsza
łek Potocki [Ignacy —  E.R.] nasadził na wyczerpnienie luib kuszenie mnię 
do jakiegokolwiek poryw czego i nadwczesnego kroku, z którego mogło by 
wyniknąć jakiekolwiek zamięszanie, w  którym  jedynie marszałek Potocki 
spodziewa się snać odzyskania jakowejsi konsyderacyi“  17. Nie by ło  takich 
makiawelistycznych matactw, których nie przypisywałby Stanisław A u
gust Ignacemu Potockiemu, już wówczas, jak o tym wiedział, ściśle zwią
zanemu z Prusami. Podejrzenie, że Ignacy „zapalił, że tak rzekę, zacny 
umysł tego młodzieńca“ (Jana) pow tórzył król w  liście do Szczęsnego P o
tockiego 18. Stanisław August widział wprawdzie, że krajczyc „chce się 
rządzić swoją głow ą“ , dodawał jednak: „Przynajm niej tak on rozumie, 
a w  rzeczy samej jest szczwany, choć przez trzecią rękę, od marszałka Po
tockiego“ 19. Dom ysły króla popierał Deboli, który „założyłby się“ , że 
w  projektach Jana „jesJt podstęp marszałka Potockiego“ 20. Sądzimy, że 
Stanisław August, tak skłonny do myślenia o innych w  kategoriach intrygi, 
był tu na fałszywym  tropie. Antypruska bomba, którą rzucił w  Warsza
wie Jan Potocki, nie mogła być na rękę gotującemu się już w  podróż do 
Piemontu Ignacemu, a jak zobaczymy dalej, krajczyc w  swych poczyna
niach politycznych w najwyższym  stopniu „rządził się własną głową“ .

Pismo pt. „N e quid detrimenti res (publica capiat“ , które wywołało tyle 
hałasu, rozrzucił Jan Potocki po Warszawie w  kopiach, zanim w ręczył j e '  
18 kwietnia królowi z prośbą o zezwolenie na druk. Autor wskazywał na 
zaborcze dążenia Prus, w obec których „jesteśm y naturalni alianci Rosyi“ , 
bow iem  „to państwo niezmierne nie potrzebuje ani więcej ziemi, ani w ię
cej ludu. M y ją zasłaniamy od reszty Europy. Naszym jest interesem zo
stać zawsze przy niej, je j zaś utrzymać nas zawsze niepodległych, zaw
sze niezgodnych, słowem, zawsze słabych, ale n ie wzgardzonych... 
A le  jakimże sposobem nie być nam wzgardzonymi? —  zapytuje 
Jan Potocki. —  My, którzy nie mamy ani wojska, ani fortec, to 
prawda, ale mamy jeszcze ludzi i lasy“ . W edług jego planu obronnego 
fortecam i Rzeczypospolitej miały stać się „ferhaki czyli zasieki“ w  lasach 
i każda wieś wystawiłaby obronną redutę („palanki“ ) i  zaopatrzyła się 
w  prowiant pozostający pod pieczą w ójtów  i przysiężnych. „Nie potrze
ba naszych chłopów uczyć mustry —  pisał Potocki —  niech umieją do
brze strzelać do celu, zgromadzać się w  mgnieniu oka i rozpoznać w  le -

17 Stan. August do Corticedlego 19IV 1788. A G A D  Zbiór P opielów  424 (dalej —
Zb.Pop.). Niem al tym i samymi słow y Stan. August do D ebolego 1 9 I V 1788,
Zb.Pop. 417.

18 Stan. August do Szcz. Potock iego 28 IV  1788, Bps. Czart. 2889, s. 155 nn.
10 Stan. August do D ebolego 3 V  1788, Zb.Pop. 417.
20 D eboli d o  Stan. Augusta 9 V  1788, Zb.Pop. 417.
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sie za uderzeniem w tę trąbę, której tak skutecznie używają w szyscy 
nasi myśliwi. Broń cała Jla chłopa ma być fuzyja i siekiera, a każdy chłop 
u nas jest cieśla, wszyscy wiedzą, jak zręcznie umieją użyć tego instru
mentu. Nie potrzeba, aby zaciągi chłopskie podobne b y ły  regimentom. 
Dziesiętnicy i setnicy mają ich pilnować, a panowie sami są naturalni 
komendanci swoich chłopów...“ Zorganizowanie partyzantki chłopskiej nie 
miało „bynajm niej przeszkadzać zgromadzeniom regularniejszym“ (auk
cji regularnego wojska), ale stanowić w  nagłej potrzebie obronę za po
mocą „w ojn y  pieniactwa (une guerre de chicane), która może zniszczyć 
armię nieprzyjacielską zanim spotka się ona z naszą“ . Jako przykłady pro
ponowanych przez sieibie środków obronnych wskazywał autor zasieki 
stosowane w  Am eryce oraz w  Karkonoszach w  czasie w ojny sukcesyjnej 
bawarskiej, „dawne słowiańskie palanki“ wznoszone na bałkańskim po
graniczu turecko-habsburskim i tatarskie magazyny ziemne („awaouzły- 
ki“ ). W „konkluzyi“ zapowiadał Potocki, że jeśli mu kto nie „pokaże lep
szy inny środek do zniszczenia całego wojska nieprzyjacielskiego“ , to 
„pójdę na prowincyje, będę usiłował duch mój przelać w  serca obywate- 
lów, w  nieprzełamanym zawsze przedsięwzięciu nigdy od nich [moich 
myśli] nie odstąpienia...“ 21.

Przedstawiwszy królowi te „zamiary obronne jakoiby słabego narodu 
przeciwko w ojskom  zagranicznym regularnym“ ofiarował się Potocki „za
raz po kraju apostołować, chłopów uzbrajać, zasieki w  lasach robić“ 22. 
Nie spodobały się Stanisławowi Augustowi te „zamiary obrony narodowej 
na kształt Tatarów, a bardziej jeszcze Korsykanów“ . Tłumaczył król k ra j- 
czycowi, że „te jego obronne zamysły wtedy tylko staną się użyteczne, 
kiedy przed czasem nie będą wiadome, gdyby zaś król pruski dowiedział 
się, że on zamyśla chłopów armować po całej Polsce, zasieki i palanki 
robić, to b y  mógł przydusić i zniszczyć te wszystkie zamysły nasze przed 
czasem, a więc nie trzelba w yw oływ ać wilka z lasu“ 23. Król sprzeciwił się 
drukowaniu pisma Potockiego-, rzecz już jednak rozniosła się przez ręko
piśmienne kopie. W  dwa dni po tej rozm owie Stanisław August otrzymał 
bilet od krajczyca, w  którym  zawiadamiał on króla: „W yjechałem  jed y 
nie w  celu poznania topografii w ojew ództw : płockiego-, inowrocławskiego 
i brzeskiego i W .K.Mość może być spokojny, iż nie popełnię żadnych nie
ostrożności“ 24. „Raptow ny“ i „nieopow iedni“ w yjazd Jana Potockiego 
w  nocy 19 kwietnia na „oibjeżdżkę“  pogranicza pruskiego w  najwyższym  
stopniu zaniepokoił Stanisława Augusta 25. Kraj czy с jednak „bez awan
tury“ w rócił do W arszawy 30 kwietnia 26 i dalej rozwijał sw oje obronne 
zamiary.

W  piśmie pt. „Essai de logique“ , które 1 maja oddał do druku 
u Dufoura 27, wyjaśnił Potocki: „O dbyłem  podróż na prowincję, aby tam

21 M ateriały do dziejów  Sejm u Czteroletniego  t. I, s. 3-10. Oryginał francuski 
i w spółczesne tłum aczenie polskie.

22 Stan. August do D ebolego 19 IV  1788, Zb.Pop. 4J.7.
23 Stan. August do Corticellego 19 IV  1788, Zb.Pop. 424.
24 J. P otock i do Stan. Augusta, Reçu 20 IV  1788 (tł. franc.) Rps.Czart. 929, s. 259.
25 Stan.Auigust do Corticellego 23 i 2 6 IV  1788 (Zb.Pop.424), D ebolego 2 3 I V 1788 

(Zb. Pop. 417) i Szcz. P otockiego 28 IV  1788 (Rps. Czart. 2889, s. 155 nn.).
26 Stan. August 3 0 I V 1788 do D ebolego (Zb.Pop.417) i Corticellego (Zb.Pop.424).
27 O niedopuszczeniu ,do 'druku tego pism a: Stan.August do D ebolego 3 V 1788, 

Zb.Pop .417.
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zdobyć nowe światła w sprawie mego systemu obrony i być w  stanie od
powiedzenia na obiekcje, z którym i m ógłbym  się spotkać. Po powrocie 
jednak zauważyłem, że zajmują się jedynie form ą i długością mego pol
skiego stroju. Muszę więc zw rócić uwagę, że są to sprawy drugorzędne, 
które nie powinny pochłaniać całej uwagi ludzi o nieco głębszym umyśle. 
Strój ten jednoczy j.ednak dwie korzyści: pierwsza, iż jest lekki, co odpo
wiada korpusom strzeleckim, drugą i istotniejszą korzyścią jest przypom 
nienie mnie samemu tych czasów chwały, kiedy na moich przodkach spo
czywał obowiązek obrony państwa. W  końcu przybrałem  sposób naszych 
prow incji południowych, aby przypomnieć... iż potomek tych samych 
przodków oddaje tam jeszcze pewne usługi“ . Był to ukłon w  stronę Szczęs
nego Potockiego, po którym  szło zresztą zapewnienie, że autor „nie ma 
żadnych am bicji ani dla siebie, ani dla swojej rodziny“ 28. Istotnie ubiór 
krajczyca powodował nie małą sensację. W edług króla „przebrał się [on] 
z francuskiego stroju nie na polski, ale właśnie na kozacki“  29. Według 
Barnevalla Potocki ubierał się „nie powiem  już po polsku, ale prawie po 
czerkiesku“ 30. D o ambasadora austriackiego w  Petersburgu Cobentzla 
dotarła wieść, iż krajczyc „przebrał się po czerkiesku“ 31. Jan Potocki, 
„gdy byw ał na bale proszony, byw ał na nich w  kurtce i w  szarawarach 
i medal w ojew ody ruskiego [Szczęsnego Potockiego —  E.R.] na złotym 
łańcuchu na sobie nosił przewieszony 32. W  czasie, gdy w  Puławach reży
serowano m anifestacyjny pow rót do kontuszy i zamierzano spętać tą po
włóczystą szatą nawet oficerów, Jan Potocki przywdział swój krótki strój 
„kozacki“ czy „czerkieski“ , kierując się względem  praktycznym. Miał 
to b y ć  w zór munduru strzeleckiego. Powróciwszy z objazdu puszcz po
granicznych, krajczyc —  wedłu słów  Stanisława Augusta —  „cały  jest 
zajęty projektem  werbowania 200 strzelców, których niby mundur poka
zuje na osobie sw oje j“  as.

Pojawienie się w  armiach europejskich w  drugiej połowie X V III wieku 
form acji strzeleckich stanowiło doniosły przewrót rewolucjonizujący line
arną taktykę. W  toku w ojen europejskich i pozaeuropejskich okazało się, 
że wolny chłop czy farmer, zwłaszcza m yśliwy lub góral, w  którym  dryll 
nie zabił inicjatywy, w  sposób indywidualny wykorzystując właściwości 
terenu i celność dalekonośnego gwintowanego „sztućca“  może wprawić 
w  niemałe opały ciężką machinę kunsztownych i zautomatyzowanych 
szyków. Oparte na osadnictwie góralskim graniczne m ilicje kroackie rzu
cone przez Austrię na pola bitew  europejskich wniosły swe nawyki indy
widualnej walki w  rozproszeniu. Ten żołnierz umiał się maskować i strze
lać celnie, podobnfe jak strzelcy amerykańscy biorący udział w  wojnach 
kolonialnych francusko-angielskich. W yciągnięta w  linie bojow e i strze
lająca salwami łub chaotycznym ogniem ciągłym ciężka piechota stawała 
bezradnie w obec dokuczliwej a nieuchwytnej akcji nieprzyjaciela. Ponad
to zręczność zbrojnych w  gwintówki górali i m yśliwych w  służbie zwia-

28 Essai de logique..., Rips. Czart. 929, s. 191 nn.
29 Stan.August do D ebolego 19 IV  1788, Zb.Pop.417.
30 Barnevall do G layre’a 17 V  1788. E. M  o 1 1 a z, Stanisław Poniatowski i M au

rycy  G layre cz. II, W arszawa 1901, s. 68.
31 Defooli do Stan.Augusta 9 V 1788, Zb.Pop.417.
?2 Stan.August do Corticełlego 28 V 1788, Zb.Pop.424.
33 Stan. August do C orticełlego 7 V  1788, Zb.Pop. 424.
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dowczej i akcji nękającej,, utrudniała ruchy nieprzyjacielskich wojsk, 
zwłaszcza w  terenie górskim  i lesistym, w  wąwozach i na przeprawach 
rzecznych. Doświadczenia uczynione w  toku w ojny  sukcesyjnej austriac
kiej i w ojny siedmioletniej zapoczątkowały przewrót w  taktyce i orga
nizacji piechoty. Dokonał się podział na piechotę ciężką i lekką, we 
wszystkich armiach europejskich pojaw iły się. oddziały strzeleckie. 
W strząsnęły opinią zwycięstwa farm erów amerykańskich nad regular
nymi armiami angielskimi w toku w ojny  o niepodległość Stanów. Nowa
torska praktyka i myśl wojskowa stawiała przed żołnierzem inne zada
nia niż taktyka linearna. Już nie tresura i ślepe posłuszeństwo, ale inicja
tywa i męstwo stawały się niezbędną cechą żołnierza. Stawał problem  
świadomości, m orale żołnierza jako niezbędny współczynnik zwycięstwa.

W  r. 1788 „strzelecka rew olucja“ nie dotarła jeszcze do armii polskiej. 
Do tej pory jedyną w  Rzeczypospolitej form acją z nazwy strzelecką były  
licząca 90 g łów  chorągiew janczarska wielkiej buławy litewskiej w  r. 1782 
przeformowana na strzelców  przez Michała Ogińskiego. O wielkopańskim 
dyletantyżmie tego kaprysu świadczy ubiór strzelców Ogińskiego, z po 
wodu którego anonimowy autor -  w ojskow y utyskiwał, że „strzelec 
w białym  kolecie nic nie wart“ . Ów autor wysunął w  r. 1783 pierwszy zna
ny nam projekt wprowadzenia na szerszą skalę strzelców  do polskiego 
wojska, dając za wzór ubiór i uzbrojenie rosyjskich je g ró w 34, W r. 1788 
młodszy kuzyn Jana Potockiego i współautor projektu „Quattuorviratu“ , 
Adam  Jerzy Czartoryski, postulował utworzenie wielu regimentów strze
leckich, „w  których każdy żołnierz by łby  ćwiczony w  strzelaniu do celu 
i bieganiu“  i dodawał: „Górale najlepsi do tego“ 35. Największy zapał 
w propagowaniu nowatorskiej broni okazał krajczyc. Choć jako podpo
rucznik austriacki brał udział w  w ojnie sukcesyjnej bawarskiej, Jan. P o
tocki nie ibył w ojskowym , lecz podróżnikiem  i etnografem. Opracowując 
obszerną instrukcję dla służby strzeleckiej, której fragment jedynie się 
dochował, m iał on przed oczym a nie tyle praktykę armii europejskich, 
ile ludowe obyczaje wojenne i myśliwskie dobierane z szerokiego wachla
rza egzotyki. Zainteresowanie Jana Potockiego służbą strzelecką ma tym 
większe znaczenie, że wiąże się ściśle z jego wizją powszechnej party
zantki chłopskiej. Oddział strzelecki, który zamierzał sformować, miał 
stanowić model dla toczonej w  puszczach mazurskich i kurpiowskich lu
dowej wojny.

Krajczyc, eksperymentując na sobie samym, kładł wielki nacisk na 
lekkość strzeleckiego stroju i ekwipunku. Strzelec w ięc nie ma mieć 
płaszcza, lecz jedynie mundur, który w  razie zmoknięcia będzie suszył 
przy ognisku. Ponieważ skóra trudno schnie, powinien nosić na nogach 
owijacze (s’entourner les jambes de bandes de toile), a stopy mieć obute 
w  łapcie z lipowej kory „znane w  Polsce pod nazwą kurpiów“ . Strzelcy 
winni mieć jedynie jedną koszulę, jak to wprowadził w  Am eryce w swym  
legionie pułkownik Macdonald, u którego „oficerow ie sami prali swą je 
dyną koszulę i suszyli przy ogniu narzucając na grżbiet mundur“ . Strzel
cy powinni się obyć bez chleba i kuchni polow ych. Na m odłę szkockich 
górali mogą wypiekać w gorącym  popiele gałki z mąki i na wzór turec

34 P ro m em cria o ulepszeniu woijska krajow ego, w  K rakow ie die 1 X II 1783 —  
J. Doświarczyński [Doświadczyński?] Rps.Czart.2888, s. 399.

35 Rps. Czart. Ew idencja [tzw. Arch iw um  D om ow e] 1235.
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kich kebab piec skrawki mięsa nadziewane na gałązkach. Jeśli chcą goto
wać mięso, mogą zwyczajem  Irokezów w  wydrążonym  pniaku zagrzewać 
wodę, wrzucając do niej rozpalone kamienie. Ptactwo należy żagrzebywać 
do żaru, tak jak to czynią Karaibowie. Strzelcy nie potrzebują oczywiście 
koni, a w  potrzebie mogą się obejść i bez chirurgów. „Pew ien pułkownik 
francuski zapytał żołnierza korsykańskiego: Co w y robicie, gdy jesteście 
ranni? Korsykanin odpowiedział: Umieramy“ . Tak dalece redukując 
„rzeczy, których strzelec potrzebuje w  lesie“ , dochodzi Jan Potocki do 
wniosku, iż to co istotnie jest strzelcowi potrzebne, nawet w nadmiarze, 
może on zawiesić w  okół specjalnego pasa, „którego model zostanie po
dany i który nie będzie bynajm niej zawadzał, bowiem  jego ciężar będzie 
rozłożony równomiernie na całe ciało“ . Oficer strzelców winien mieć bu- 
sdlę „wykonaną specjalnie dla orientacji w  lesie. Kazałem sobie —  pisał 
krajczyc —  sporządzić taką w  Anglii i można ją tu naśladować. Instru
ment ten może również służyć do bardzo szybkiego sporządzania planów, 
dokładniej niż qu’il ne les fait pour la astenamétation, i to podług metody, 
którą wskażę“ . Na tym urywa się fragment instrukcji dla służby strze
leckiej. Wszystkie zawarte w  tej instrukcji zalecenia Potocki — według 
swych słów —  „wyeksperym entował na sobie samym, gdy jeszcze nie no
sił się z myślą wystawienia korpusu strzeleckiego, lecz znajdował za 
rzecz piękną, aby człowiek sam mógł obejść się bez innych. Jan Jakub 
żywił ten sam pogląd. Przygody Robinsona (były jedyną książką, którą dał 
do ręki Em ilowi“  3e.

Pom ysły obronne Jana Potockiego w ywołały pewien rezonans. Jak 
wiemy, z przekąsem wyrażał się o nich król, zwolennik „m usztrownej“ 
armi regularnej „cudzoziemskiego autoramentu“ . Zdaniem Debolego, bez 
aukcji wojska „na mało się przydadzą radzone od j. pana Potockiego za
sieki“ 37. Na oddziaływanie jednak pom ysłów  krajczyca wskazuje gwał
towny atak w  wierszowanym  pamfleeie, zaczynającym  się od słów: „H ej 
panowie moi m ili“ 38:
„Jeśli jakiś panicz m łody On w am  rozpraw ia cudaki,
Zw iedzając różne narody ^ Rowy, zasieki, ferhaki,
I po  w szystkich stronach świata I w  tym  w ielkim  im ion tłumie,
M ając im ię w aryjata Bóg wie, czy się sam rozumie?
Tutaj na 'koniec w rócony A  w am  już się g łow a pali,
Chce w am  w szystkim  daw ać tony, Że on cały św iat obali.
Ja w  tym  w cale nie znajduję, Znalazł kilku naśladników
Co was tak bardzo tentuije. Głupich, szulerów, w ietrzników  —  “ .

W  r. 1789 z uznaniem nawiązał do pom ysłów obronnych Potockiego 
Michał Ogiński. Radząc wprowadzić do uzbrojenia piechoty topory, pisał 
on: „T u  winienem dołożyć, że gdy nasz kraj zamków i fortec nie ma, 
a lasów wielkich jest pełen, że nieskończonego użytku topory stać by się 
m ogły w  czasach potrzeby do prędkich i pośpiesznych zrobienia zasieków. 
Waga i wielkość użytku onych od dwóch już lat uznana była od wysokiej 
czci i szacunku obywatela, a dziś gorliwego posła jw . Jana Potockiego“  sg.

36 De choses dont un chasseur a ;besoin dans les forets, par Jean Potocki, Rps. 
Czart. 929, s. 299—300.

sî Defooli do Stan.Augusta 20 V  1788, Zb.Pop. 417.
38 Rps.Osol. 490, s. 9-10.
39 М. О g i ή s k i, Myśl o rzeczy w ojennej (druk ulQtny).
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W związku ze sporami orientacyjnym i w r. 1791 przypomniał Friese pismo 
„N e quid“ , w  którym  „jeden z niniejszych pruskich stronników wielkiego 
imienia ... sądził być potrzebą obudzić swych współobywatelów  bębnem 
druko-wanym (sic), w Berlinie Rumor-zettel luib karta gwaru nazwanym, 
aby wraz wycięto lasy pograniczne Prusom i bez odwłoki budowano pa- 
lanki lub obsieki na tych miejscach przeciw napadom ustawnie wtenczas 
z owej strony spodziewanym “ 40. Do w ojskow ych pom ysłów  Jana Po
tockiego pow rócim y jeszcze, tu zaś należy stwierdzić, że wielka sensacja, 
jaką na wiosnę 1788 r. wywołało pismo „N e quid“ miała w  pierwszym 
rzędzie polityczny charakter.

Niebezpieczeństwo pruskiego zaboru nie było  majakiem wylęgłym  
w „zagrzanej głow ie“ krajczyca. Napięcie w  sprawie Gdańska, przesu
nięcia wojsk ku granicom i przenikające z europejskich gabinetów za
mienne plany Herzberga, wszystko to sprawiało, że obawy w  Polsce były  
żywe i jeśli przedwczesne, gdy chodzi o bliską groźbę inwazji, to w  pełni 
uzasadnione ogólną tendencją zaborczą polityki pruskiej. Demaskowanie 
tej polityki i budzenie w  narodzie gotowości obronnej było bardzo nie 
w  smak gabinetowi berlińskiemu podejm ującem u w obec Polski podw ój
ną grę szantażu i przyjacielskich ofert. Gdy Engeström doniósł Buch- 
holzowi o piśmie Jana Potockiego, poseł pruski „musiał brać aż proszki 
uśmierzające“ 41 i według słów Stanisława Augusta w  Warszawie „cokol
wiek tchnie duchem pruskim w wielkiej stąd zostaje ferm entacji“ 42. Za
straszony król starał się „wm awiać w  Buchhołza, że ta płocha porywczość 
młodzieńcza nie powinna ciągnąć za sobą żadnej konsekwencyi, a miano
w icie nie powinna dworowi berlińskiemu żadnego czynić zastanowie
nia“ 43. W  niemniejszym kłopocie był Buchholz, który w  rozmowach na 
temat „dzieciństwa“ Jania Potockiego uważał za wskazane „urzędow nie“ 
składać deklaracje Stanisławowi Augustowi, „że jego pan o żadnym za
borze Polski nie m yśli“ 44. Otrzymawszy instrukcję z Berlina poseł pru
ski oświadczył, „że pan jego mocno jest urażony o supozycyje tutejsze 
jakoby on zamyślał czynić zabór w Polszczę“ 45. Mimo tej „urazy“ po kil
ku dniach rezydent polski w  Berlinie Zabłocki przekazał do Warszawy 
urzędową deklarację ministra Finckensteina, dementującą pogłoski o za
borczych zamiarach P ru s4B. „P o ogłoszonym tutaj upewnieniu pruskim 
— pisał Stanisław August ·—  ostygł ferwor wzbudzony przez Jana Po
tockiego między młodzieżą“ 47. Owa deklaracja pruska stanowiła ważny 
moment w kształtowaniu się nastrojów politycznych przed Sejmem 
Czteroletnim. Prusy zaczęły się bardziej liczyć z polską opinią, na skutek 
czego dominujące do tej pory antypruskie obawy zaczęły ustępować 
w Rzeczypospolitej wobec wzrastających dążeń do em ancypacji spod car
skiej kurateli. Głośne wystąpienie Jana Potockiego pociągając za sobą

'·" Antym em oriał nad interesami teraźniejszym i polskimi..., s. 3-4.
41 Pam iętniki W awrzyńca Hr. Engeströma, s. 70.
42 Stan.August do Corticełlego 19 IV  1788, Zb.Pop.424.
48 Stan.August do Corticełlego 2 4 I V 1788, Zb.Pop.424.
44 Stan. August do Szcz. P otockiego 28 IV  1788, Rps. Czart. 2889, s. 155-160.
45 Stan.August do Corticełlego 7 V  178% Zto.Pop.424.
46 Stan. A ugust 10 V  1788 do G layre’a (E. M  o t t a z, op. cit., s. 68) i D ebolego 

(Zb.Pop.417).
17 Stan.August do Corticełlego 14 V  1788, Zb.Pop-424.
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deklaracje pruskie odegrało niewątpliwie swą rolę w  ogólnym rozwoju 
sytuacji politycznej. O znaczeniu tego wystąpienia żyw o pamiętał król 
jeszcze półtora roku później, kiedy to oświadczył Luccesiniemu: „Od wa
szej strony co rok now ym  zaborem nas straszono. Wszak wiesz w. pan, że 
na początku roku 1788 tak mocny był ogłoś takowy, iż to było powodem  
przebrania Jana Potockiego i wszystkich okoliczności z tamtą złączo
nych“ 48.

Nim uspokoiły się fale wywołane antypruską bom bą krajczyca, czci
ciel „ołtarza opinii“ zaczął w  swych dalszych pismach czynić wycieczki 
przeciw  Stackelbergowi. Pierwsze ogólnikowe napomknienie w  „Essai de 
logique“ w  sprawie pobytu olbcych wojsk na terenie Rzeczypospolitej 
puścił ambasador mimo uszu, mówiąc, „że tym gardzi, że go to nie obcho
dzi czy to będzie drukowane czy nie“ 49. Jan Potocki jednak —  według 
słów Stanisława Auigusta —  „nie przestaje rodzić pisma dziwaczne, a mia
nowicie takie, które na koniec nie tylko Prusaków, ale i Moskwę obu
rzą“ 50. Krajczyc, podrażniony wyniosłością ambasadora, udzielił Stackel
bergowi lekcji dobrych obyczajów  w  pisemku pt. „C ivilité puérile et hon
nête“ . Jan Potocki spisał z głupia frant zasady savoir-vivre’u  w  rodzaju: 
„Są w  każdym  domu meble tylko dla ozdoby, jako to żyrandole, lichtarze 
itp. Gospodarz domu nie jest obowiązany ofiarować je  gościom, lecz 
sprzęty pożyteczne jako krzesła i stołki musi im dać nieodlbicie“ , luib 
„Gospodarz domu powinien zawsze sam podawać krzesło, a gdy senator 
lub kawaler orderu niebieskiej wstęgi chce go wyręczyć, powinien odpo
wiedzieć ·—  Proszę się nie fatygować, mam do tego innych lokajów “ . To 
złośliwe szczebiotanie zamykał autor konkluzją: „Ponieważ pożyteczna 
jest krajowi, aby w  nim obchodzenie się przyzwoite było  rozpowszech
nione, wnoszę zebranie podpisów i zobowiązania się, aby nie chodzić do 
domów, których gospodarze przepisów tych zachowywać nie zechcą“ 51. 
Choć Potocki nie wymienił tu Stackelberga wręcz, „ale —  według słów  
Stanisława Augusta —  tak jasno wytyka jego wprawdzie trafiające się 
próżne niegrzeczności, które spotkały osobiście i tego Potockiego, że się 
w  tym piśmie sam poznał ambasador“ . Już bez omówień zaatakował kraj
czyc Stackelberga w  nieznanym nam piśmie, w  którym  opowiadał się, „że 
wprawdzie nam należy trzymać z Moskwą, ale że Moskwa nie powinna- 
by tu trzymać ambasadora kosztownego bez potrzeby“ 52. W  obszernym 
memoriale bez tytułu skierowanym do króla, który znalazł się w  ręku Sta
nisława Augusta 1 maja 17 8 8 53, zapewniał Potocki, że sejm  uchwali podat
ki, jeśli będzie pewien, że fundusze skarbowe nie będą użyte „na tak zbęd
ne i niesłuszne wydatki“  jak „kupowanie i przepyszne meblowanie pała
ców  dla obcych ambasadorów, co jest w  obecnym  czasie absolutnie zby
teczne“ 54. Tego już było za wiele Stackelbergowi. Pisma krajczyca „żyw o 
piknęły ambasadora“ , który zaczął „przebąkiwać, że lubo młodzika świ

48 Stan.August do Defoolego 15 V I I I 1789, Zb.Pop.,4Ί4.
49 Stan.August do Defoolego 3 V  1788, Zb.Pop.417.
r,° Stan.August do Corticellego 10 V  1788, Zb.Pop-424.
31 Tłum aczenie polskie całości tego pism a znajduje się w  Pam iętnikach W a

w rzyńca hr. Engeströma. s. 68-70.
62 Stan.August do D ebolego 17 V  1788, Zb.Pop.417.
ss Stan.August do D ebolego 14 i 17 V  1788, Z'b.Pop.417.
54 Dopisane ręką króla: Prim i Maii ’ 788, Rps.Czart.929, s. 263-282.
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staka, jak on mówi un polisson, czynnościami gardzić tylko trzeba, jednak 
być może, że przyjdą jakie rozkazy od dworu względem niego przykre“ . 
Stanisław August wobec groźby interwencji z Petersburga znalazł się 
w  położeniu „niezmiernie ambarasującym“ , bow iem  „trudno z tych rze
czy po naszemu robić crimen status, a przy tym imię znaczne i materyja 
popularna mówią za piszącym “ 35. Uchwycił się więc król myśli, aby 
pozbyć się Jana Potockiego ze stolicy. Paryska ciętość czciciela „opinii 
publicznej“  była nie do pogodzenia z atmosferą stackelbergowskiej W ar
szawy.

Stanisław August rozwinął ożywioną działalność, aby za pośrednict
wem Szczęsnego Potockiego, czy też przebywających w  W iedniu matki 
i żony krajczyca wywabić go do Tulczyna luib za gran icę58. „Jeśli w y je - 
dzie —  pisał król —  będzie to tutaj dla mnie o jeden cierń m niej“ 57. 
A by  skłonić rodzinę Potockiego do usunięcia go  z Warszawy, Stanisław 
August szczegółowo inform ował swego rezydenta w  Wiedniu Corticełlego
0 dziwactwach krajczyca. „M a sługę Turczyna —  pisał król —  który zra
zu za karetą u niego stawał i służył mu jako lokaj. Teraz go z sobą obok 
w  karecie wozi. Widziałem to własnemi oczym a“ 58. Po kilku dniach: 
„Przybrał soibie teraz za sługę jakiegoś kozaka ekskonfederata barskiego, 
na jedno oko ślepego, z kozacka ubranego, który mu posługuje u stołu i za 
karetą“ 59. Bawił wówczas przejazdem  w  Warszawie m łody książę Belmon
te Ventimiglia. Engeström, który zaprzyjaźnił się z tym  „m ającym  wiele 
dowcipu“ sycylijczykiem , pisał o nim w swych pamiętnikach: „Chwalił 
się on, że mając lat czternaście został wtrącony do więzienia za to, że na 
zgromadzeniu stanów m ów ił przeciwko rządowi. Raz mi powiedział: Prze
śladuję despotyzm, gdzie go tylko napotkam, a gdy słyszę Anglika lub 
Francuza, który chce utrzymywać, że obyczaje jego narodu są jedyne do
bre i mądre, to także despotyzm i jako despotyzm prześladować muszę“ 60. 
Ten m łody książę włoski z „zapaloną głową“ , była to bratnia dusza dla 
naszego krajczyca. Otóż, jak wiemy, Jan Potocki chadzał na bale w  kurtce
1 szarawarach, i przyjął księcia Belmonte „w  tymże stroju u siebie, ale bo
so i boso po ogrodzie swoim z nim chodził i od niego obietnicy wyciągał, 
że w  Sycylii rewolucyją będzie robił“ 61.

Ekstrawagancje krajczyca odzwierciedlały stan kryzysu nerwowego, 
który przechodził na wiosnę 1788 roku. Ow niepokój jest również wi
doczny w  wielkiej i nieobliczalnej ruchliwości Potockiego. Jak wiemy 
w  nocy 19 kwietnia „raptownie“  w yjechał na dziesięciodniową, „objażdż- 
kę“ pogranicza pruskiego. Z końcem maja król triumfował, że krajczyc 
przyjął zaproszenie Szczęsnego Potockiego do T u lczyna62. Atoli 11 czerw
ca napisał Jan z Kozienic do Stanisława Augusta, że zaniechał podróży do 
Ukrainy, lecz udaje się do W ielkopolski (miał stamtąd kandydować na po

55 Stan.August 17 V 1788 do D ebolego (Zb.Pop.417) i Corticełlego (Zb.Pop.424)·
50 Stan. August do Corticełlego 30 IV, 7, 14, 17.. 21, 31 V  i 4 V I 1788 (Zb. Pop. 424), 

Szczęsnego Potockiego 10 i 23 V  1788 (Rps. Czart. 2888, s. 175 i 187) i G layre’a 10 
i 21 V 1788 (E. M  o t t a z, op-cit., s. 68 i 70).

57 Stan.August d-o G layre’a 21 V  1788, E. M  o t t  a z, op.ci't., s. 70.
r,s Stan.August do C orticełlego 10 V 1788, Zb.Po.p.424.
89 Stan.August do C orticełlego 14 V 1788, Zb.Pop.424.
60 Pam iętniki W awrzyńca hr. Engeströma, s. 96 n.

Stan.August do C orticełlego 28 V  1788, Zb.Poip.424.
62 Stan.August do C orticełlego 31 V  i 4 VI 1788, Zb,Pop.424.
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sła), „aby zniszczyć opinię waryjactwa, którą, jak to zauważyłem, zyska
łem na prowincji, a o którą bynajm niej nie zabiegam (que je  n’ambitionne 
poinUdu tout). Jeśli zdaję W .K.M ci sprawę ze swych pobudek, to w  celu, 
aby W .K.Mość nie żywił żadnego niepokoju, tak jak za pierwszym moim 
wyjazdem. Proszę wybaczyć, że piszę tak swobodnie, ale sądzę, że nuda 
jest najbardziej odrażającym ze wszystkich sposobów jakimi można uchy
bić królom “  (i3. Nie doszła jednak do skutku i ta wyprawa, bow iem  »pot
kawszy przybyłą z Wiednia żonę, pow rócił Jan Potocki z piękną Julią do 
Warszawy. „O n się zdaje spokojniejszy“ donosił k r ó lG4. Nie długo jednak 
zabawił krajczyc w  stolicy, wkrótce bowiem  z Poznania przepraszał 
listownie króla, że nie· stawił się na zaproszenie w  Łazienkach, ale „jak  
Kaligula pragnie, aby W ielkopolska miała jedno serce, które by  można 
zdobyć za jednym  zamachem“ 65. To już był jednak okres, kiedy i król, 
i inni m ówili o „uspokojeniu“  krajczyca. Jego brat Seweryn donosił, że 
„dziwactwa niektóre w  ubiorze zupełnie porzucił. Od innych niektórych 
sposobów widzenia mniej się z naszymi obyczajam i stosujących, rozu
miem, że odw yknie“ ee. W  W ielkopolsce „bardzo sobie wiele ujął obyw a- 
telów  i w  niczym  nic zdrożnego nie zrobił“ 67. W  lecie 1788 mijał więc 
u Jana Potockiego stan podniecenia nerwowego, który tak wiele sensacji 
wyw ołał w  kwietniu i w  maju.

Maj był okresem bardzo intensywnej twórczości publicystycznej kraj
czyca. W korespondencji króla powtarzają się wciąż zdania: „Jan Potocki 
codziennie rodzi nowe pisma, wszystkie dowcipne, ale też wszystkie nie
roztropne, nie według dobrej polityki“ 6S. „Znow u dwa pisma urodził 
w guście pierwszych“ 69; „Ustawnie jeszcze rodzi pisma zapalające“ 70; 
„Nie przestaje rodzić pisma dziwaczne“ 71; „Jeszcze sw oje dziwactwa i pi
sma m noży“ 72; „W  tym tygodniu trzy pisma wypuścił na świat“ 73. W ob
fitej twórczości pisarskiej Jana Potockiego z maja 1788 wiele zapewne 
powstało utworów  nie znanych nam nawet ze wzmianek, o niektórych 
mamy napomnienia w korespondencji, wreszcie posiadamy teksty kilku. 
Wszystko to by ły  pisma francuskie nie drukowane i rozprzestrzeniane 
w  kopiach. Podejm owane przez Potockiego próby druku zostały udarem
nione przez króla i marszałka Mniszcha 74. Możemy ustalić następujący 
wykaz i przybliżoną chronologię tych utworów.

1) „N e quid detrim enti Respuiblica capiat“ (w ręczone królow i 18.IV.1788; druk. 
w  „M ateriałach do d zie jów  Sejm u Czteroletniego", t. I.).

63 J. Potock i do Stan. Augusta, K ozienice 11 VI 1788 (tł. franc.), Rps.Czart.929, 
s. 261 n.

04 Stan.August do Corticellego 18 VI 1788, Zb.Pop.424.
85 J. Pototíki do Stan.Augusta, Poznań 27 VI 1788 (tł. franc.). Rps.Czart.723,' 

s. 525-6.
08 Sew eryn P otock i do Szcz. Potockiego, Lublin 3 VI 1788, W AP K r, Arch. San

guszków  771, t. I, nr 61.
67 Sew. Potocki do  Szcz.Potockiego, W arszawa 19 VII 1788, Arch.Sang.771, t. 11,“ 

nr 35.
118 Stan.August do Corticellego 3 V  1788, Zb.Pop.424.
ω Stan.August do D ebolego 7 V  1783, Zb.Pop.417.
70 Stan.August do Corticellego 7 V 1788, Zb.Poip.424.
71 Stan.August do Corticellego 10 V  1788, Zb.Pop.424.
72 Stan.Aug.ust do D ebolego 14 V  1788, Zib.Pop.4117.
73 Stan.August do Defoolego 17 V  1788, Z!b.Pop.417.
74 Stan.August do D ebolego 3 V  1788, Zb.Pop.417.
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2) ,,Des choses dont un chasseur a besoin dans les forêts“ (‘bez daty, kopia —  
destrukt w  korespondencji Stanisława Augusta: Rps Czart. 929, s. 299-^-300).

3) „Essai de logique“ (oddane do druku 1.V.1788, dw ie kopie  w  korespon
den cji Stanisława Augusta: Rps Czart. 292, s. 191— 218).

4) „R eveiller notre nation assoupie...“ (bez tytułu, datow ane ręką króla Prim i Maii 
1788, a w spom niane w  liście do D ebolego z 14.V.1788. K opia francuska w 
korespondencji Stan. Augusta: Rps Czart. 929, s. 263—282. Tłum aczenie p ol
skie m ylnie przypisane Ignacem u Potockiem u w  Rps Ossoł. 527, s. 18— 32).

5) „V o ix  du Polonais želé“ (pismo nieznane, na które pow ołu je  się autor w  „R e
veiller notre nation assoupie...“ ).

6) Pism o nieznane z tytułu, opow iadające się za związkam i z Rosją, ale przeciw  
am basadorowi (O piśm ie tym  król w zm iankuje w  listach do D ebolego z 14 i 17 
V.1788. Nie miał go w  ręku, ale zna ze słyszenia. Potocki się iprzyznał do au
torstwa. B yć może, jest to „V o ix  du Polonais želé“ ).

7) „C ivilité puérile  et honnête“ (pod tym  tytułem  opublikow any polski przekład 
w  „Pam iętniku“  Engesłroma. Stanisław  August w  liście do D ebolego z 17.V. 
1788 da je  temu pismu tytuł „Cours de politesse“ ).

8) „Les trem bleurs“ (pism o nie. znane. W  związku z nim  Stanisław August p i
sał do D ebolego 17.V.1788: „p ism o pt. »Les tremibleurs«, które bezim iennie, ałe 
jest w yrychtow ane na mnie, jakobym  ja  z zbytniej bojaźni sąsiadów  prze
szkadzał ochocie obyw atelskiej d o  obrony krarjoweij“ ).

Treść niektórych z tych pism om ówiliśmy uprzednio w  związku z po
mysłami obronnymi Jana Potockiego i jego stosunkiem do Stackelberga. 
N ależy obecnie bliżej się zapoznać z „Essai de logique“ i „Reveiller notre 
nation“ , pismami rzucającymi wiele światła na stosunek autora do aktual
nej sytuacji politycznej i króla.

Wiosna 1788 roku by ł to okres głębokiego kryzysu skonsolidowanych 
od  r. 1776 rządów królewsko-ambasadorskich w  Rzeczypospolitej. Stawało 
pytanie, czy dzięki wojennem u sojuszowi z Rosją uda się Stanisławowi 
Augustowi wzm ocnić swoje stanowisko, czy też weźmie górę opozycja 
magnacka, gotująca się do obalenia dotychczasowego systemu rządów za 
pomocą zbrojnych konfederacji prowincjonalnych w oparciu o Rosję (Bra- 
nicki, Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski) lub Prusy (A. Sułkowski, Mi
chał Ogiński, Karol Radziwiłł, jako odrębna grupa Puław?/, a w ięc Adam 
Czartoryski oraz Ignacy i Stanisław Potoccy). Król w  obliczu potężnej, 
choć niejednolitej, opozycji magnackiej żyw ił nadzieję, iż „przeciwko tym 
wielkim  imionom opozycyjnym  ja mam znacznie przeważającą siłę naro
dową w  przywiązaniu średniej szlachty majętnej i tą spodziewam się 
wszystkiego dokonać i w  teraźniejszej robocie“ 75. Było to złudzenie. Pro
ces em ancypacji szlachty spod magnackiej kurateli, do którego nie mało 
się przyczyniła polityka dworska, spowodował wzrost samodzielności 
i aktywności politycznej szlachty, która obecnie burzyła się również prze
ciw  królewsko-ambasadorskim rządom. Jeśli by szlachta poszła na awan
turę zbrojnych konfederacji prowincjonalnych, groziła wojna domowa 
i interwencja obca ·—- powtórzenie barszczyzny. W tych warunkach 
wśród rozkołysanej masy szlacheckiej kształtował się zaczyn późniejszego

73 Stan. August do Defoolego 7 X I 1787. A G A D  Arch. K rólestw a Polskiego 378,
k. 366.
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„Stronnictwa Patriotycznego“  (Kołłątaj, Stanisław Małachowski. Michał 
Ossowski, Tomasz Ostrowski, Pius Kiciński, Debdli), którego program zna
lazł na jesieni 1788 najpełniejszy wyraz w  „Listach Anonim a“ : obalenie 
królewsko-amlbasadorskich rządów nie drogą rokoszu prow incji przeciw 
Warszawie, ale poprzez dokonanie w  sejm owej stolicy przekształcenia 
ośrodka władzy państwowej 7(i. W tym celu należało za pomocą perswazji 
i pokojow ego nacisku przeciągnąć na swą stronę króla i prymasa. Pacyfi
kacja zaciętej i nie przebierającej w  środkach walki między dworem 
a pozycją magnacką i dokonanie przewrotu w  warunkach wewnętrznego 
pokoju i abrojnej neutralności na zewnątrz, to był program, który określił 
Kołłątaj mianem „łagodnej rew olucji“ . Kilka miesięcy wcześniej nim ha
sło to pojaw iło się na kartach „Listów  Anonim a“ przewinął się przez W ar
szawę rozgorączkowany „fantastyk“ , ale bynajm niej nie „w ary jat“ —  
krajczyc Potocki.

Brat Jana, Seweryn Potocki, tak pisał do· kuzyna Szczęsnego: „Brat 
m ój tu jest ze mną. Tak wiele byłaby o nim pisać, gdyby wszystkie myśli 
i czynności przyszło raportować, że się tego i podjąć nie mogę. Dość na 
tym, że nikt pewnie lepiej od niego krajowi nie życzy, tak mocno się tym 
nie zatrudnia i stałości więcej w  tej mierze nie obiecuje. Polski nie zna, 
ale założę się, że nikt ją wkrótce dokładniej znać nie 'będzie... Przeświad
czony, że W arszawę poprawić można, że od niej rewolucyją w  kraju za
cząć trzeba, że bojaźń du ridicule wszystkich od czynienia złego· pewnie 
odstraszy. Z ambasadorem się tylko o  to, że z górna bardzo grzeczny po
kłócił. Ze dworem  nieźle, tylko na to sarka, że się wszystkiego bez po
trzeby obawiają“  11. „R ew olucja“ rozpoczęta w  Warszawie i działanie na 
łudzi groźlbą ośmieszenia, a więc presją opinii, to były  wytyczne krajczy
ca. Tym się tłumaczy ów  uporczywy szturm, który przez miesiąc przy
puszczał do Stanisława Augusta. Król opędzał się rozpaczliwie od tego 
natręta, a równocześnie czuł do niego słaibość i ulegał urokowi 'błyskotli
wego umysłu.

Pierwsze oświadczyny, to owa wizyta z rękopisem „N e quid“  w  ręku, 
w  czasie której —  jak pisał Stanisław August —  „niezmierne wylał przede 
mną oświadczenia odważnych swoich dla ojczyzny rezolucyi, a oraz oso
bistego przywiązania do mnie tak dalece, że o sukcesyi tronu w  imieniu 
moim gadał“ . K ról zasłonił się przysięgą na pacta conventa i „zaklął go, 
aby o tem nie .gadał“  78, ale topnieć musiało serce Stanisława Augusta w o
bec tak niespodziewanej deklaracji ze strony magnata, a zwłaszcza Potoc
kiego. Odtąd w  relacjach króla o krajczycu ciągle dźwięczy podw ójny ton. 
Nie może „dosyć wyrazić“ jak ubolewa nad tym, że Potocki, miast ogra
niczać się do rozm ów w  cztery oczy rozrzuca swe pisma, „bo właśnie za
brałem afekt do pana Jana krajczyca“ 79. Potocki „lubo oświadcza wielką 
dla mnie życzliwość, ale jednak widzę, chce się rządzić swoją głową“ 80.

70 Genezą „Stronnictw a Patriotycznego“ i w yodrębnieniem  przed sejm em  nieza
leżnego od Puław  i dążącego do pozyskania króla tzw. „kręgu kołłątajow skiego“ 
zajm uję się bliżej w  pracy Sprawa aukcji w ojska  na tle sytuacji politycznej przed  
Sejm em  Czteroletnim (w  druku).

77 Sew. Potocki do Szcz-Potockiego 3 VI 1788, Arch.Sang.771, t. I, nr 61.
78 Stan.August do Corticellego 19 IV  1788, Z‘b.Pop.424.
79 Stan.August do SzczjPotockiego 28 IV  1788, Rps.Czart.2889, s. 155 nn.
80 Stan. August do Detoolego 3 V  1788, Zb. Pop. 417.
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„Ta ciepła głowa, boję się, że narobi biedy i sobie i nam, a szkoda, bo 
grzeczny“ 81. „Ile  razy ze mną pomówi, kończy na wyrazach dla mnie 
najpochlebniejszych, ale nazajutrz zagrzana głowa jego i poduszczenia 
zręczne złych ludzi wiodą go znowu na błędne ścieżki“ 82. „M łodzieniec 
ten składa mi wciąż bardzo gorące oświadczenia, ale mnie nie słucha“ 8:ł 
„W e wszystkich inszych rzeczach roztropny i wcale miły, w  jednej ma- 
teryi patryjotycznej dziwaczny“ 84. Krajczyca „prawdziwie polubiłem 
i dlatego żałuje zbyt zagrzanej g łow y“ s5. Podobny stosunek do Jana Po
tockiego miało otoczenie króla. W edług słów Bernevella „Potocki paradu
je  z wielkim przywiązaniem do króla, ubiega się o każdą sposobność zbli
żenia się do niego, chwalenia go, uwielbiania i przede wszystkim bywa 
u tych, co należą do jego rodziny. Serce ma doibre, ale głowa w ydaje się 
mocno egzaltowana“ 8ß.

Potockiemu więc, choć jak zobaczym y niżej, nie szczędził gorzkich 
słów pod adresem króla, udało się pozyskać osobistą sympatię Stanisława 
Augusta. Ów polityczny partyzant nie mógł zmienić „system u“ Warsza
wy, ale zawiodły i poważniejsze usiłowania podjęte później w  tym kierun
ku przez Kołłątaja i Małachowskiego. Dopiero wielki przewrót w  sytuacji 
politycznej, jaki dokonał się w  pierwszym roku Sejmu Czteroletniego, 
utorował drogę do „zjednoczenia króla z narodem“ . Jan Potocki nato
miast w  czasie swego błyskotliwego debiutu odegrał rolę prekursora 
„Stronnictwa Patriotycznego“ i „rządząc się swoją głową“  oderwał się od 
linii politycznej .swych krewniaków spod znaku magnackiej opozycji. Nie 
znaczy to, że możemy go pod względem  programu społeczno-politycznego 
postawić obok Kołłątaja. U krajczyca wystąpi obcy szlacheckim postępow
com rys arystokratyzmu. Będzie to jednak liberalny arystokratyzm w sty
lu przedrewolucyjnych salonów francuskich, a nie anarchizm magnacki 
„polskiego autoramentu“ , choóby nawet przystrajany ręką Piattolego 
w  amerykańskie rekwizyty.

Ogólną ocenę sytuacji Rzeczypospolitej dał Jan Potocki w „Essai de 
logique“ . Stwierdził on, ze „poty naród jest wolny, póki obce mocarstwo 
nie sprawuje w  nim czynności suwerennych (acte de souveraineté)“ . Pol
ska jest więc krajem wolnym, bowiem  „obcy  w pływ  do rad nie jest czyn
nością suwerenną, lecz intrygą, którą obywatel może pogardzać dopóty, 
dopóki nie pociągnie za sobą czynności suwerennych“ . Było. to stwierdze
nie ważne dla doktryny Potockiego o „rew olucji zaczętej od W arszawy“ , 
a nie drogą powstańczego rokoszu. „K onfederacja jest to nieład (desordre) 
legalny i potrzebny ... jedynie wtedy, kiedy ma m iejsce obca czynność 
suwerenna lub naruszenie terytorium. Trzeba jednak, aby gwałt był do
brze dowiedziony, inaczej bowiem  nieporządek stanie się czystą stratą“ . 
W  ówczesnych warunkach Rzeczypospolitej nie uważał Potocki obecności 
w ojsk obcych, usprawiedliwionej wojną, za naruszenie terytorium i su
werenności. Gdyby jednak wojska pozostały w kraju po ukończeniu w o j
ny, „należy rozpocząć od protestacji, a skończyć konfederacją“ . W  ten spo

81 Stan.Auigust do Corticellego 3 V  1788, 2b.Pop.424.
82 Stan.August do D ebolego 7 V  1788, Zb.Pop.417.
83 Stan.August do G layre’a 7 V  1788, E. M o t t a z, op.cit., s. 65-66.
84 Stan. August do Corticellego 28 V  1788, Zb.Pop.424.
85 Stan. August do Corticellego 4 VI 1788, Zb.Pop.424.
86 BarnevaM do G layre’a 17 V  1788, E. M o t t a z, op.cit., s. 68-69.
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sób pojm ując konfederację jako ostateczny środek obrony wykluczał P o
tocki tę form ę z wewnętrznych rozgrywek politycznych i odcinał się od 
projektów konfederackich lansowanych w Białej cerkwi, Tulczynie, Nie
świeżu czy Puławach.

Swój program polityczny rozwinął Potocki najpełniej w  obszernym 
memoriale skierowanym do króla, a rozpoczynającym  się od słów: Réveil
ler notre nation assoupie. Z  powodu tego pisma wiele komplementów w y
powiedział Michał J a n i k  pod adresem Ignacego Potockiego, któremu, 
idąc za bałamuctwem tłumaczenia z rękopisu Ossolineum 52.7, przypisał 
ów„List do króla“  87. Jako główną przyczynę bezwładu Rzeczypospolitej 

wskazywał krajczyc wzajemną nieufność między królem, a narodem. 
„Tw ój naród Naj. Panie zwraca ku Tobie wzrok i obawia się, iż nazbyt 
się uginasz pod ciężarem okoliczności; pozór, który roztaczają one na Tw o
je  poczynania czyni mu wrażenie wstydliwej uległości —  źródła wszyst
kich klęsk kraju otwierających przepaść zagłady. Twój naród patrzy ku 
Tobie Naj. Panie i waha się, widząc jak ze zbytnią cierpliwością znosisz 
niewolę, jak mu nie ufasz i odmawiasz skłonienia się do jego życzeń. Gdy 
wypadnie czy to sejm  nadzwyczajny zwołać, czy coś nowego zaprowadzić 
na innych sejmach, uzyskać jakąś korzyść, nadać urząd, czy udzielić ła
ski, nie kierujesz się zdaniem narodu ani swoim, lecz zwracasz się do swe
go i narodu wroga, radzisz się go, prosisz o zezwolenie i poparcie, a bez 
niego nie ośmielasz się niczego pod jąć“ . Potocki nie tylko wytykał Sta
nisławowi Augustowi uleganie „obcej influencji“ , lecz zarzucał mu „nad
użycie władzy (abus de pouvoir)“ , uderzył w  ten niekonstytucyjny sy 
stem osobistych rządów, który umościł sobie Stanisław August pod osłoną 
ambasadorskiego puklerza. Piętnował więc powiększenie liczby kasztela
nów, dzięki któremu senat stał się „stosem bezdusznych ciał i niewolni
ków zwiędłych w  upodleniu, którzy z dumą rozpierają się w  szerokich 
krzesłach, zagrażając swą liczbą izbie poselskiej i wolności“ . Krytykował 
mieszanie się króla do elekcji poselskiej i trybunalskiej, czy ustalanie 
„dworskich list“ konsyliarzy Rady Nieustającej. W ytykał otaczanie się 
złymi doradcami, kreaturami upodlonym i i sprzedajnymi, ku którym  
zwraca się „nie zepsute, lecz zrażone serce“ króla, „odtrąconego przez du
sze cnotliwe“ . Ci doradcy „znając swą małość, uniemożliwiającą im pod
jęcie donioślejszych czynów, gaszą w  królu odwagę, będącą udziałem bo
haterów“ i „starannie oddalają od niego cnotliwych, aby się stać absolut- 
nemi panami serca niezdecydowanego“ . Ci doradcy wskazywali złą drogę 
i wykopali przepaść między królem a narodem. Szerzenie zepsucia, roz
wiązłości i zbytku, „tłumienie ducha i zapału narodowego, ośmieszanie 
zw yczajów  i nawyków krajowych, tępienie wyróżniających naród w ro
dzonych przymiotów, aby go oswoić do pewnych idei, jest to gasić miłość 
ojczyzny, czynić z krajowca cudzoziemca w  własnym domu, któremu nie 
wiem jak W .K.Mość ośmielasz się powierzyć... Jeśli W .K.Mość chcesz go 
przez to przysposobić do swego jarzma, to zamiar ten nie może być w yko
nany bez zgody i poparcia mocarstw ościennych, a one trzymają się tak 
w  swoich więzach, iż nie możesz się z nich wyzuć jak tylko tracąc suknię 
królewską, którą im powierzyłeś i na którą dają zazdrosne baczenie. Jak- 
żesz więc staniesz nagi w  obliczu współczesnych i potom ności?“ .

87 M. J a n i k, Hugo K ołłątaj, L w ów  1913, s. 95-96.
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Nie ibył tak srogim „tyranem “ ów król, który po przeczytaniu tych 
słów  tylokrotnie wyrażał swój „a fekt“ dla krajczyca. W  krytce rządów 
Stanisława Augusta, w  piętnowaniu kasztelanów i doradców, forsowania 
przez dwór w yborów  i szerzenia kosmopolityzmu, w  przeklinaniu „najha
niebniejszej pam ięci“ sejmu 1776 roku spotykał się Jan Potocki z szeroko 
rozpowszechnioną opinią opozycji magnackiej i patriotycznej szlachty. 
Marazm, w  który popadło życie polityczne Rzeczypospolitej w  schyłko
wych latach Rady Nieustającej uderzał wszystkich w  oczy, nawet amba- 
sadorskiego zausznika Józefa Kossakowskiego 8S. Był to fakt, który zresztą 
należy mierzyć nie tylko korupcją i bezwładem  dworu, lecz również de
struktywną działalnością opozycji magnackiej, a także wzrostem nowych 
sił społecznych duszących się w  dotychczasowych stosunkach. K rajczyc 
nadużywał retoryki, lecz miał wiele racji. Należy jednak w  jego krytyce 
wskazać i wątek arystokratyzmu. Piętnując „rozpierających się w  szero
kich krzesłach“  kasztelanów i zasiadające w  gabinetach królewskich 
„przedajne kreatury“  Potocki nie tylko uderzał w  ton moralisty. Stworze
nie szerokiej klienteli dworskiej by ł to fakt o aspekcie społecznym. K raj
czyc ten aspek dostrzegał i zwalczał. A  więc król odpycha od senatu i po
niża „pierw sze rody cieszące się miłością i przywiązaniem Polaków pom
nych na ich przodków zasługi“  a „przyciąga i wywyższa ludzi niskiego 
pochodzenia (de basse extraction), licząc na ich uległość“ . Do rady powo
łuje „ludzi nowych i podejrzanych“ , miast „cnotliw ych obywateli, wsła
w ionych czynami swych przodków, dziedziczących po nich ojcowiznę 
zdobytą bez poniżej i niesprawiedliwości, a równocześnie spadkobierców 
przykładów jak utrzym ywać honor swój i ojczyzny oraz swe dziedzi
ctw o“ .

Arystokratyzm  Jana Potockiego doszedł dobitnie do głosu w  jego pro
gramie pozytywnym . Król powinien „pojednać się z narodem“ i oddalić 
dotychczasowych doradców. Owo „pojednanie z narodem“ , to w  pierw 
szym rzędzie pogodzenie się z opozycją magnacką. Postulat ten wysu
nął i Kołłątaj, jako niezbędny krok wstępny dla dokonania „łagodnej re
w olucji“ . „Chcąc przejść z niewoli do. swobody —  pisał autor „Listów 
Anonima“ —  trzeba się napić wprzód ze zdroju niepamięci i nawet nie 
oglądać się w  te stronę, która nas zaraziła niechęcią i upodliła zawzięto
ścią. Nie jest to rada dla was cnotliwi przy mierności obywatele, .dla was 
smutne narzędzia obcej niechęci, jest to lekarstwo, którego naprzód tron, 
a potem naj.pierwsi w  urzędach i majątkach zażyć winni“ 89. Potocki nie 
znajdował słowa kryityki pod adresem „najpierwszych w  urzędach i ma
jątkach“ , a do picia „ze zdroju niepamięci“ zapraszał jedynie króla, któ
ry „pojednawszy się ze swoją krwią [Puławami — E.R.] i z wielkimi (les 
grands) zjednoczy się i połączy z wszystkim i“ . A  w ięc „w ie lcy “ mają być 
pośrednikami między tronem a „narodem “ . Sięgając do niedawnych do
świadczeń francuskich wysunął krajczyc myśl „zgromadzenia notablów 
(convoquer les Notables)“ , z którym i król „ustali środki, które należy 
wstępnie podjąć w  obecnych okolicznościach“ . Następny krok, to zwoła
nie możliwe rychło sejmu ekstraordynaryjnego. K ról ma pozostawić zu
pełną swobodę wyborcom, gdyż „nie W.K.Mość, lecz naród powinien w y-

88 Pam iętniki Józefa K ossakowskiego biskupa inflanckiego, Warszawa 1891, s. 200, 
20?,.

88 Lis ty Anonim a i Prawo polityczne narodu polskiego Ї. I, K raków  1954, s. 172.
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bierać“ . Potocki wierzył w  ów  sejm, choć twierdził, że „cnotliw ych oby
wateli“ , którzy „potrafili się oprzeć potokowi powszechnej korupcji oby
czajów “ jest niewielu. Jeśli jednak Stanisław August i skupieni wokół 
niego „notable“ wskażą drogę cnoty i król „zaufa narodowi, to naród 
pójdzie za nim jak za ojcem “ . Król „nie powinien ukrywać przed narodem 
zamiarów, które tworzy dla jego uszczęśliwienia. Nie mogąc nic uczynić 
dla narodu bez niego, nie powinien niczego podejm ować bez jego w iedzy“ . 
Czciciel opinii publicznej i rzecznik suwerenności sejmu „nie zamierzał 
w ytyczać celów  i sposobu ich przeprowadzenia na sejm ie“ . Przewidywał 
jedynie znaczną aukcję wojska, którą należy przeprowadzić rozbudowu
jąc szczupłe regimenty i brygady do rozm iarów praktykowanych w  ar
miach zagranicznych bez kreowania nowych oficerów. Nie spodziewał się 
jednak Jan Potocki, aby polska armia mogła pokonać wroga w regular
nych bitwach. Dlatego też opowiada się za podjazdową wojną nękającą.
O ile na lesistym pograniczu pruskim rolę tę mieli spełniać strzelcy-party- 
zanci, to teraz, mówiąc o kraju „płaskim i otwartym “ , a więc o stepach 
ukraińskich, postuluje jak największą ilość 'luźno walczącej konnicy. P o
trzebne na aukcję wojska podatki naród chętnie uchwali, gdy będzie za
pewniony o właściwym  ich użyciu (nie na ambasadorskie pałace i graty
fikacje).

Drapując Stanisława Augusta w patriarchalną szatę „króla-obyw atela“ 
oraz idealizując „notablów “ , Potocki, jak sam to przyznawał nie znający 
kraju, tracił poczucie rzeczywistości. Nie mamy powodu wątpić o szcze
rości i gorliwości jego patriotycznych intencji, jednak arystokratyzm kraj
czyca i kult, który żyw ił dla obleczonego wówczas w  kostium starorzym
skiej cnoty obywatelskiej Szczęsnego Potockiego, sprawiały, że wskazy
wał fałszywą pod względem  personalnym drogę polityczną odrodzenia 
Rzeczypospolitej. Odrodzenie to nie miało i nie m ogło przyjść od  „notab
lów “ . Jednak w  sw ych konkretnych postulatach sukcesji tronu, potępie
nia konfederacji-rokoszów, suwerenności sejmu, do którego m ieliby do
stęp i mieszczanie, oraz w  podejm owaniu walki nie przeciw  królowi, ale
o tron konstytucyjny, staje Potocki w  szeregu prekursorów „Stronnictwa 
Patriotycznego“ .

Żegnając się ze Stanisławem Augustem przed niedoszłym  wyjazdem  na 
Ukrainę oznajmił Jan Potocki, że chce zostać posłem z W ielkopolski „za 
rekom endacyją tamże w ojew ody ruskiego, z w ielkim  zawsze oświadcze
niem najlepszych swoich chęci dla mnie —  pisał król —  ale z wyrażeniem 
takoż wielkiej niechęci swojej ku Stackelbergowi. Odpowiedziałem mu: 
Im  bardziej wierzę, że w.pan szczerze życzysz dobrze mnie i ojczyźnie, 
tym  bardziej życzę i radzę w.panu nie drażnić Stackelberga, ile że sam 
przyznajesz, że nam koniecznie trzeba być dobrze z Moskwą“ 90. Krajczyc, 
jak  wiemy, nie dotarł jednak do Tulczyna i nie otrzymał od Szczęsnego 
Potockiego rekomendacji. W skazuje na to list kandydującego z w ojew ódz
twa bracławskiego Seweryna Potockiego do Szczęsnego. Seweryn pisał: 
„Brat mój ... posłem być sobie życzy. Suchorzewski i innych wielu go do 
W ielkiej Polski ciągną, ale że wszelako b y  się może nie udało i przykro 
byłoby klapnąć, zdaje mi się, iżby lepiej do województwa bracławskiego 
się udać. Prawa przeciwko temu nie ma, iżeby dwóch braci razem posło

m Stan.August do Corticełlego 28 V 1788, Zb.Pap.424.
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wało, a pan i tak w wynalezieniu 6 poczciwych posłów zdawał sią być 
ambarasownym“ 91. Stanęło jednak na W ielkopolsce i Jan Potocki nie 
znalazł się na liście „poczciw ych“ kreatur Szczęsnego. K rajczyc już z P o
znania pisał do króla: „Ośmielam się spodziewać, że W .K.Mość zechce nie 
sprzeciwiać się temu pierwszemu krokowi, który stawiam w zawodzie 
obywatelskim. Gdyby się stało inaczej, czuję, że zasmuciłoby to mnię do 
końca życia“  92. Stanisławowi Augustowi nie pozostawało nic innego jak 
wyrazić zgodę i podpisać się: vorte très affectionné 9S. Seweryn Potocki 
nie omieszkał jeszcze prosić Szczęsnego o listy rekomendujące, zaznaczył 
jednak, że „poselstwo jego [Jana] udecydowane“ 94. Do Tulczyna pisał 
również Stackelberg. W zywał on Szczęsnego, aby przyjechał do Warsza
wy, bow iem  „będziem y musieli przeczyścić (recitifier) w iele głów, nawet 
spośród naszych. M iędzy innemi pan Jan, autor, ma głosić w  W ielkopolsce, 
iż trzeba strząsnąć jarzmo rosyjskie, że należy mieć wojsko dla siebie 
a nie dla aliantów. Przybywaj Pan, proszę, są i inni, których umysł fer
m entuje“  95.

Jan Potocki został więc posłem na Sejm  Czteroletni jako, jeśli się moż
na tak wyrazić, „niezależny“ . Nie będziem y tu bliżej śledzić jego działal
ności w  czasie sejmu. W ydaje się, że po wiosennej „eksplozji“ jego aktyw
ność polityczna znacznie osłabła. Nader skąpo zapisało się imię krajczyca 
w  diariuszach sejm owych. Stany depresyjne i podróże zagraniczne prze
rywały jego działalność poselską. Natomiast pozostał wierny sobie jako or
ganizator i współtwórca niezależnej opinii. Zapewne dalsze badania znacz
nie poszerzą nasz stan wiedzy o „Drukarni W olnej“ i publikacjach Jana 
Potockiego z czasu sejmu. Warto przypomnieć doniesienie z 12 paździer
nika 1788, iż „J.pan Potocki krajczyc założył tu przy swoim  dworze nową 
drukarnię, w  której nie tylko diariusz sejmu, ale wszelkie projekta i pi
sma patriotyczne, którychby się wzbraniały przyjm ow ać inne drukarnie, 
będą drukowane i in publicum  wydane“ . W  rok później (4 X I 1789) dono
szono: „Założony w  150 fundatorów klub w  pałacu Borchów coraz więcej 
pomnaża się w  subskrypcjach. Intencyja tej zabawy czyni wielki zaszczyt 
autorowi j.panu Potockiemu, ile że na niej można się naradzać w intere
sach sejm ow ych“ 9e. Prócz tego pierwszego w  Polsce klubu politycznego 
założył poseł poznański w  swym  domu czytelnię publiczną 97. Z nowych 
szczegółów, można dorzucić, że w  marcu 1790 wystosował Jan Potocki „z ło 
śliwe pismo“  przeciw  królowi, uważając go, wraz z „najgorętszą młodzie
żą“ za przeciwnika aliansu pruskiego98. K rajczyc, który jesienią 1789 r. 
jeździł do Berlina, przejął orientację polityczną „Stronnictwa Patriotycz
nego“ . Pozostał jednak w  szeregach tego stronnictwa duchem niezależnym, 
a nawet enfant terrible. Znalazło to wyraz w  sprawie Gdańska.

91 Sew .Potocki do Szcz-Potockiego 3 VI 1788, Arch.Sang.771, t. I, nr 61.
92 Jan Potocki do Stan.Augusta, Poznań 27 V I 1788 (tł. franc.), Rps.Czart.723, 

s. 526.
cs Stan.August do Jana Potockiego 2 V III 1788, Bps.Czart.723, s. 527.
94 Sew .Potocki do  Szcz.Potockiego 19 V II 1788, Arch.Sang.771, it. II, s. 35.
95 Stackelberg do Szcz.Potockiego 31 V II 1788, Rps.Czart.2888, s. 560.
96 Wł .  S m o l e ń s k i ,  Publicyści anonim owi, s. 41.
97 Wł. K o t w i c z ,  Jan hr Potocki i jeao podróż do Chin , s. 11.
98 Stan.August do D ebolego 17 III 1790, Zb.Pop.420.
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Już w lutym 1790 r. Jan Potocki głosił, że gdyby Prusacy istotnie do
magali się Gdańska i Torunia, to zasługiwaliby na odpowiedź: „Czy chcecie 
nam odstąpić Frankfurtu i W rocławia za podwyższenie dochodu z ceł?“ " .  
W  marcu 1791 roku rozwinęła się w okół sprawy cesji Gdańska ożywiona 
batalia publicystyczna. Poseł angielski w  Warszawie, Hailes, przy współ
udziale Ignacego Potockiego ogłosił „M em oriał“ doradzający zrzeczenia się 
Gdańska 10°. Odpowiedział pozostający na carskim żołdzie Friese, przy- 
pom ijając przy sposobności antypruskie wystąpienie Jana Potockiego 
z r, 1788 m . Hailes rep likow ał102. W yzwany poniekąd przez Friesego Jan 
Potocki ustosunkował się do tej polemiki w  zjadliwej „F acecji“ . Nie wiele 
się licząc ze swym  szwagrem i kuzynem oraz leaderem stronictwa, Igna
cym, krajczyc wyraził wątpliwość co do polskiego pochodzenia zarówno 
„M em oriału“ , „Egzaminu“ i „Repliki“ ,· kategorycznie jednak stwierdził 
wyższość argumentów Friesego nad Hailesem i uznał, że spór ten jest już 
„w  opinii publicznej“ rozstrzygnięty na niekorzyść „M em oriału“ . Prze
widując, że może zostać przez „gorliw ców “ okrzyczany jako „Rosjanin“ , 
pisze Potocki: „Pow oli, drodzy rodacy. Nie jest się akurat »Rosjaninem« 
dlatego, że głosi się prawdę, tak samo jak nie jest się koniecznie »Prusa
kiem«, dlatego, że prawdy się nie głosi“ . Określiwszy „replikanta“  ■— 
Hailesa jako „subtelnego doktora prawa podboju i wyrwizęba (notre subtil 
docteur en droit de conquete et arracheur des dents)“ , zwraca się do niego 
a apostrofą: „A by  powiedzieć coś serio w  tej tak poważnej sprawie repli- 
kant, jeśli ma zaszczyt należeć do naszego narodu, winien wiedzieć, iż ma
my przysłowie, niezbyt wprawdzie dla nas pochlebne: „M ądry Polak po 
szkodzie“  10s.

Zatrzymaliśmy się przy sprawie Gdańska, aby wyznaczyć miejsce Po
tockiego w torującej sobie drogę poprzez orientacyjne spory patriotycznej 
opinii. Nie będziem y się natomiast tu zajmować innymi interesującymi 
pismami krajczyca z czasów sejmu, jak „List turecki Achmana Baszy o j
ca Katahika do Polaków“ , czy „Essay d’Aphorismes sur la liberté“ . Dzia
łalność pisarska i edytorska Jana Potockiego z czasów Sejmu Czteroletnie
go zasługuje na szczegółowe zbadanie i można mieć nadzieję, że uda się 
poszerzyć bibliografię pism politycznych tego autora tak płodnego i z tak 
wielką nonszalancją odnoszącego się do swych utworów. A by zamknąć 
.sprawy związane z debiutem politycznym  posła poznańskiego winniśmy 
jeszcze pow rócić do spraw wojskowych.

13 maja 1788 podał Jan Potocki pismo do Rady Nieustającej, w  którym 
zobowiązywał się płacić corocznie na wojsko jedną piątą sw ych dochodów 
(10 800 zł). Ofiarę swą określił jako „patryjotyczny podatek“ czyli „da
ninę nie mocą prawodawczą stanowioną, ale z gorliwości obywatelskiej 
złożoną“ . Tego rodzaju podatek „powinien być cechą różniącą skarb w ol
nych narodów od składu tych podatków, które tylko za groźnym ukazem

m „Journal H ebdom adaire de Ja diètte de V arsovie“ , nr z 29 II 1790.
100 M ém oire sur les affaires actiielles de la Pologne, V arsovie 1791.
111 Exam en d’une brochure intitulée: M ém oire sur les affaires actuelles de la 

Pologne, Varsovie 1791. Po polsku: Antym em orial nad interesam i teraźniejszym i 
polskim i, W arszawa 1791.

102 Répliqué  à l’exam en du m ém oire sur les affaires de la Pologne, ί
103 Le jugem ent de Momus en belle humeur sur une répliqué à l’exam en: Fa- 

tCetie 1791 r.



708 EMANUEL R O S T W O R O W S K I

samowładztwa są opłacane 10ł. Jeśliby tę deklarację zrozumieć jako pro
jekt ogólnie przyjętej norm y postępowania podatkowego, to należałoby 
Jana Potockiego uznać za równego M ickiewiczowi utopistę w dziedzinie 
skarbowej. Autor pisma „Reveiller notre nation assoupie“ przewidywał 
jednak stanowienie przez sejm  nowych podatków, a więc „podatek patry- 
jotyczny“ miał być dodatkiem do świadczeń płaconych „za groźnym  uka
zem“ . Tym  niemniej sprawa dobrowolnych ofiar, tak szerzących się przed 
sejm em  i w  pierwszym  okresie jego obrad, miała dwuznaczny charakter. 
Ofiary szczodrze deklarowane przez magnatów, wśród których na tym po
lu prym  wodził Szczęsny Potocki, odwracały uwagę od istotnych spraw po
datkowych, stanowiły już „na pniu“ tytuł do wdzięczności i zasługi, a czę
sto nie by ły  realizowane. Toteż Stanisław August pochwalał ofiarę kraj
czyca, lecz wyrażał wątpliwość czy z tego względu, iż Potocki nie miał 
ziemi, lecz kapitały, „nie urodzi się jakaś trudność“  105. Poseł poznański 
dotrzymał jednak swej deklaracji i zabezpieczywszy sumę na wsi Sobo- 
lówce przeznaczył 10 800 zł rocznie „na powiększenie saperów w  korpusie 
inżynierów koronnych“ 106. Z funduszu tego wystawiono 26 ludzi: sier
żanta, podoficera, 22 saperów i 2 doboszów. Zasługuje na uwagę cel, na 
który Potocki przeznaczył swą ofiarę. Rozbudowa broni technicznych, ni
kłego embrionu korpusu inżynierów liczącego przed sejm em  12 ludzi, sta
nowiła jedną z najpilniejszych potrzeb modernizacji polskiej armii. Jan 
Potocki, który otrzymał w  korpusie inżynierów stopień kapitana, nie
wątpliwie nie pełnił służby i 10 kwietnia 1792 podał się do d y m is ji107.

W obec rozpoczynającej się w ojny pow rócił Potocki do sw ych pom y
słów z r. 1788. Poseł poznański przeprowadził 29 maja 1792 uchwalenie 
prawa (oblatowane 31 maja) w  sprawie zaciągu „ludzi zręcznych i ocho
czych do w ojn y  pod imieniem kurpików“ i wyznaczenia dla nich oficerów  
oraz pod o ficerów 108. Bezpośrednio po tej uchwale wystosował Jan Potocki 
pismo do Kom isji W ojskowej, w  którym  stwierdza: „M yśl moja w  poda
waniu tychże kurpików projektu była urządzić ich nadal sposobem K ro- 
atów cesarskich, ale nagła potrzeba wojska wyciąga inszego urządzenia“ . 
W obec konieczności szybkiej improwizacji odstąpił w ięc krajczyc na razie 
od myśli organizowania Kurpiów na wzór opartych na osadnictwie w o j
skowym granicznych regimentów bałkańskich i projektował zaciąg nie
regularny aby doraźnie wykorzystać „naturalną w  strzelaniu zręczność 
i chęć do b o ju “ puszczańskich chłopów. Podobne jak w  piśmie „N e quid“  
liczył Potocki na użycie funkcjonariuszy urzędu wiejskiego jako kadry 
podoficerskiej. „Kurpiki przywykli do posłuszeństwa swoim  wójtom , po
winni od onychże być komenderowani. Pułkownik według potrzeby prze
łoży kapitana lub innego oficyjera nad kilką wójtam i i nad tym  nieregu
larnym ludem do prowadzenia onych“ . Z przewidzianej „do nieregular

104 O fiara podana N aj. K rólow i Imcj, i Prześw. Racteie Nieustającej od ur. Jana- 
Potockiego krajczyca koronnego  (druk ulotny).

105 Stan.August do D ebolego 14 V  1788, Z'b.Poip.417.
100 Volum ina legum  t. IX , s. 109.
107 J. G i e r  g  i e  l e w i c  z, Zarys historii korpusów inżynierów  w  epoce  

Stanisława Augusta, W arszawa 1933, s. 17-18.
108 Volumina, legum. t. IX , s. 455— 456. D o autorstwa pro jek ta  sejm ow ego przy 

znaje się Potocki w  piśm ie do K om isji W ojskow ej z 1 VI 1792, A G A D  tzw. M etryka 
Litewska VII/134, k. 266.
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nego zaciągu“ liczby 6 kapitanów i 6 poruczników można wnosić, że kor
pus miał liczyć 6 kompanii. Ponadto „chcąc... na użytek dalszy, jako i dla 
aktualnej form acyi zachować choć w części form ę militarną“ propono
wał Potocki utworzyć jedną regularną kompanię strzelecką oraz dla służ
by zwiadowczej chorągiew strzelców konnych 109. Ów projekt „względem  
zaciągania kurpików na strzelców“ był rozpatrywany 2 czerwca na po
siedzeniu Straży 110 i odesłany z powrotem  do Kom isji "Wojskowej w  ce
lu „pomiarkowania żądań tegoż jw . Potockiego stosownie do prawa w  tej 
mierze zapadłego“ m .

W toku dalszych uzgodnień między posłem poznańskim a Komisją 
W ojskową pierwotny projekt został zm odyfikowany i opracowany bar
dziej szczegółowo. „Korpus Kurpików “ miał składać się z 2 kompanii re
gularnych (348 głów) i 6 kompanii nieregularnych (1 302 głowy) —  razem 
ze sztabem korpusu 1 655 łudzi. Kompanie regularne, szczuplejsze lecz
o większej ilości oficerów  i podoficerów  (w kompanii na 156 gem ejnów 
przypada: kapitan, porucznik, podporucznik, chorąży, feldfebel, sierżant, 
fur jer, chirurg, 7 kaprali, 2 doboszów i woźnica) stanowiły kadrę uzbrojo
ną, wyekwipowaną i opłacaną przez skarb tak jak wojsko etatowe. Podsta
wową masę korpusu stanowiły kompanie nieregularne (w  kompanii na 200 
gem ejnów  przypada: kapitan, porucznik, chorąży, 10 kapralów, 3 korni- 
stów i woźnica), które „w łasnym  kosztem mają być ubrane i uzbrojone bez 
oznaczenia żadnego oddzielnie na to funduszu“ . Żołnierze i oficerowie 
kompanii nieregularnych mieli otrzym ywać żołd w  czasie „użycia onych 
do powinności w ojennej“ . Tak pomyślany etat „Korpusu Kurpików“ sta
nowił interesującą zapowiedź jeśli m oże nie taktycznego to struktural
nego amalgamatu kadry regularnej i nieregularnej masy wolnych strzel
ców. Jan Potocki w  punktach uzgodnionych z Komisją W ojskową podej
mował się wystawić korpus do 31 lipca. Zachodziły trudności ze strony 
kanclerza Jacka Małachowskiego i Kom isji w  sprawie żądanych przez 
Potockiego pieniędzy na zaciągi (zamiast 40 zł na głow ę przyznano mu 
6 zł) i zadatku na erekcję korpusu lł2. W edług inform acji K o r z o n a  
Komisja W ojskowa nie otrzymała od króla rezolucji na przesłany 13 
czerwca projekt um owy z Potockim  m . Nie wiem y czy form owanie kor
pusu weszło w  stadium realizacji, gdyby jednak nawet by ły  podjęte ja 
kieś dalsze nieznane nam kroki, to 23 lipca akces Stanisława Augusta 
przerwał wszelkie m obilizacyjne poczynania.

Gdy król przystąpił do Targowicy Jan Potocki powitał ten akt z w y
rozumiałą rezygnacją. „Fortuna publiczna przepadła —  pisał krajczyc

100 Jan Potocki do K om isji W ojskow ej, 1 VI 1792, tzw. M etryka Litewska VII/134, 
k. 266.

no P rotokół Straży z 2 VI 1792, Rips.Czart.2890, s. 474.
111 Jacek M ałachow ski do K om isji W ojskow ej, 2 V I 1792, tzw. M etryka Litewska

VII/134, k. 262.
112 Pism o K om isji W ojskow ej do Straży z 13 V I 1792. Jako załączniki do tego 

pisma: „Etat K orpusu K urpików “  oraz „Punfeta ułożone z jw . p. Janem  Potockim  
posłem  poznańskim, podejm u jącym  się erygow ać korpus pod im ieniem  kurpiików...“ , 
tzw. M etryka Litewska VII/173, k. 417-420. P om yliw szy krajczyca z jeg o  im ienni
kiem, Janem  Potockim , brygadierem  kaw alerii narodowej K o r z o n  (op.ciit. t. V. 
s. 143-144), a za nim  K o t w i c z  (op. cit., s. 13) błędnie przypisali temu pierw sze
mu in icjatyw ę form ow ania w  r. 1792 pułku kozackiego.

113 T. K o r z o n ,  op. cit. t. V, s. 144. K o r z o n  opierał się na nie istniejących
obecnie aktach- K om isji W ojskow ej.



71 0 EMANUEL R O S T W O R O W S K I

do Stanisława Augusta —  a W. K. Mość uratowałeś choć fortuny ludzi 
prywatnych, do których niewątpliwie, ci, co teraz krzyczą, są nie mniej 
przywiązani od innych. Jestem pewien, że wkrótce wszyscy oddadzą 
W. K. Mci sprawiedliwość“ Jan Potocki zajął więc wobec Targowicy po
stawę ow ych „patryjotów “ holenderskich, którzy w  r, 1787 sprzeciwili 
się otwarciu tam. Klęskę 1792 roku przyjął z fatalizmem. „W  istocie nie 
ustąpiliśmy Rosjanom —  pisał —  lecz przeznaczeniu i naturze rzeczy 
(à Ici nature de choses), które tak chciały. Gdyśmy rozpoczynali, duch ga
binetów (le génie des cabinets) b y ł zwrócony przeciw  zbyt wzrastającej 
potędze rosyjskiej; obecnie duch ten kieruje się przeciwko Francji 
i nam“ . W czasie gdy przyw ódcy „Stronnictwa Patriotycznego“ we 
wspólnocie losu Polski i Francji dostrzegali drogowskaz dla swej dal
szej emigracyjnej i insurekcyjnej działalności, Jan Potocki deklarował: 
„W  żaden sposób nie ibędę się już mięszał do niczego i z mej samotni bę
dą wychodzić jedynie książki i rysunki“ . Autor „Badań nad historią Sar- 
m acji“ , „Historii pierwotnej ludów Rosji“ i „Rękopisu znalezionego 
w Saragossie“ pozostał w ierny tej zapowiedzi i rok 1792 definitywnie 
zamknął jego krótkotrwały zawód polityczny. W lipcu 1792 Jan Potocki, 
przewidując pogodzenie się „opinii publicznej“  z Targowicą, zatracił tak 
trafne do tej pory wyczucie pulsującego nurtu nastrojów i dążeń poli
tycznych. W  jego rezygnacji zawierała się jednak i głębsza ocena prze
granej wojny.

Potocki nie wierzył w  szczupłą armię regularną. Jak wiemy, jego 
koncepcja w ojskowa —  to współdziałanie z możliwie licznym  wojskiem 
przygotow anego do w ojny partyzanckiej narodu pod bronią. Sejm  
Czteroletni nie przysposobił tego rodzaju siły zbrojnej. W cytowanym 
wyżej liście do króla pisał krajczyc: „A  zresztą nie wierzę w 50 000 ludzi 
i sądzę, że staniemy się współwłasnością (copropriété) trzech m o
carstw“ 114. Znacznie później, gdy jego pesymistyczna przepowiednia za
głady państwa od lat była spełniona, wspominał on, że w  r. 1792 „opór 
b y ł jedynie hołdem złożonym prawidłom  honoru w ojskow ego“ 113. Jan 
Potocki stał na uboczu, gdy Insurekcja Kościuszkowska wcieliła w  ży
cie hasło narodu pod bronią, był jednak jednym  z pierwszych w Polsce 
rzeczników tego hasła. Roztoczona przez krajczyca w r. 1788 wizja po
wszechnej chłopskiej partyzantki strzeleckiej, choć panowie mieli być 
„naturalnemi komendantami swoich chłopów“ , a postulat „zachowania 
w olności“ przez rozciągnięcie je j „aż do ostatniego w  Rzeczypospolitej 
człowieka“ został wysunięty w  mglistej i ogólnikowej formie, stawia Po
tockiego w  szeregu prekursorów w ojskowo-społecznych koncepcji po
wstania.

Jan Potocki nie by ł konsekwentnym człowiekiem  czynu, zajm uje na
tomiast szczególne m iejsce w  historii myśli politycznej schyłku ХЛШІ 
wieku i w  dziejach naszej kultury na przełomie X V III i X IX  stulecia. 
Ten arystokrata by ł jak mało kto, a bodaj że nikt spośród jego sfery 
przeniknięty wiarą w  prostego człowieka, w  jego „naturalną cnotę“ , 
w  mądrość praktyki ludowej. Uczeń Rousseau’a widział obrońców  w ol
ności w  pasterzach korsykańskich, traperach amerykańskich, czy kur

114 J. Potocki do Stan.Augusta, de gulio 1792 (tł. franc.), Rps.Czart.929, s. 311-315.
115 Sophiow ka  —  р о е т е  polonais par Stanislas Trem becki, s. 134. ·
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piowskich puszczakach. Sym boliczne wprost znaczenie ma tu cytowane 
wyżej przeciwstawienie „mieszkańca amerykańskiego“  spoglądającego 
obojętnym  okiem na „palący się dom  z kory i nieobrobionych dylów “ , 
mieszczaninowi holenderskiemu, nie mogącemu się rozstać z swemi tuli
panami oraz „fraszkami złotemi i srebrnemi“ . W  dziennikach podróży 
Jana Potockiego dochodzi do głosu jego głęboko humanistyczny stosunek 
do różnorodnych „egzotycznych“  ludów, z którymi się stykał, dzielił ich 
tryb życia i strój, a dla których kultury żyw ił sympatie i wysoki szacu
nek, bez cienia megalomanii „(białego człowieka“ . Öw życiow y demokra- 
tyzm Jana Potockiego znajdował wyraz w  takich „dziwactwach“  jak 
sadzanie obok siebie w  karecie służącego Turczyna. Te „dziwactwa“ , 
szczera bezpośredniość w  obserwowaniu i interpretowaniu zjawisk, ory
ginalny talent literacki oraz polot uskrzydlonej wyobraźnią i fantazją 
myśli filozoficznej sprawiają, że autor „Rękopisu znalezionego w  Sara
gossie“ pozostał jedynym  polskim, a właściwie polsko-francuskim pisa
rzem Oświecenia, którego proza przetrwała półtora wieku nie jako do
kument historyczny, lecz jako wciąż żywa lektura.

P rzegląd H istoryczn y — i
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Ремесленников среди шляхты-мещан немного. Афишировать этого рода занятия 
ввиду запретны«, уложений увражающих лишением дворянства не приходилось.

В тесной связи с переходом шляхты в  города оставались смешанные в со
словном отношении брани. Прежде ©сего встречаются случаи, когда дворянки вы
ходили за щедворяи; очень часто за городских а иногда даже и сельских ремеслен
ников, среди них более мельников, после портных, сапожников и т.д. Известны 
также случаи, хотя и очень редкие, когда дворянки выходили замуж за крестьян 
и то неоднократно крепостных. Семейные узы с плебеями в шляхетских семьях, 
прежде всего мелкошляхетских не принадлежат « исключениям. Во многих слу
чаях мы встречаем их значительное сгущенке. Такие браки были иногда уделом 
нескольких сестер. Дворянки выходвшие замуж за плебеев наследовали после 
родителей таким же образом как и те, которые вышли замуж за дворянина. 
Что касается наследования земли, то преимущественно оне теряли ее в пользу 
дворянских родственников. Случалось, однако, что такой землей владела долгое 
время и нешляхта.

Несравненно реже от браков дворянок с плебеями случались браки шляхты 
с недворян.ками. Такие браки в среде зажиточной великопольской шляхты при
надлежат к чрезвычайно редкими исключениям. Таких браков избегали в связи 
с определенными ограничениями по отношению к рожденному от них потомству 
закрывающими доступ к  некоторым званиям {ип’р. духовным). Прежде всего 
однако главную роль играл миф о расовой обособленности „благородных", от
сюда же стремление избегнуть несомненной социальной деклассированности, 
внешним признаком которой именно и были такие браки. Следует помнить что 
в Великой Польше нехватало крупного патрициата по подобию краковского в XVI 
столетии, который с успехом соперничал в имущественном и культурном отно
шении не только с зажиточной шляхтой, но иногда даже и с  магнатами.

Вслед за браками дворянок с нешляхтой путем приёма их потомством не 
только дворянского титула но и материнских фамилий, предпринимались часто 
попытки проникновения в дворянское сословие элементов плебейских. Поселение 
шляхты и 'смешанные в сословном отношении браки не являлись спецификой 
XV столетия, но продолжались нормальным порядком по XVIII столетие до 
упадка Речи Посполитой. С середины XVII столетия исчезает однако титул 
„nobiles ас fam ati” как признак живущей по городам шляхты. С одной стороны 
это исходит из присущей источникам того времени девальвации титулов, с 'дру
гой же приходящие быстро в упадок города не доставляют шляхте выгод возме
щающих формальное принятие итого пзлутородского титула.

Э м а н у э л ь  Р  о  с т в о р о в с к и 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕБЮ Т ЯНА ПОТОЦКОГО В 1788 Г.

Ян Погоцки (176Ü—‘1815), известный путешественник, знаменитый исследова
тель славянских древностей и писатель, сыграл во время Чеггырехлетнего Сейма 
очень мало известную до настоящего дня политическую роль. Было лишь из
вестно, что состоял депутатом сейма, основал в Варшаве т. наз. „Свободную 
Типографию”, положил начало первому в Польше политическому клубу и напе
чатал несколько до сих пор мало исследованных произведений. Кроме того были 
на ходу современные анегдоты изображающие его „чудачества” и „эксцентрич
ности”. Будучи человеком, подвергающимся периодически состоянию нервного
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возбуждения и депрессии, он не располагал данными, чтобы стать на продолжи
тельное время политическим деятелем. Действовал порывами, которые сопро
вождались экстравагантными выходками, которые однако не омрачали его ума 
и не уменьшали достоинств Потоцкого, как ценного свидетеля своего времени. 
Автор ставил себе целью показать оживленную политическую и публицистиче
скую деятельность Потоцкого накануне созыва сейма весной и летом 1788 г.

Годы предшестствовавшие его политическим выступлениям Потоцки провел 
в эгзотических путешествиях и научных исследованиях за границей. Судьба этого 
человека определялась иначе чем судьба типичного представителя польских маг
натов. Он не владел поместьями, но жил рентой с денежных капиталов, был 
тесно связан с интелектуальной жизнью Парижа, а в своих путешествиях со
прикасался с самыми разнообразными средами и научился высоко ценить обы
чаи и мудрость народа. Глубоко проникнутый идеологией Просвещения питал 
культ „общественного мнения” , которое по его воззрениях стихийным образом 
прокладывает путь прогрессу и „ослабляет ступени тронов” . Он желал, чтобы 
в Польше крестьяне получили личную свободу, чтобы представители мещан были 
допущены в сейм и чтобы восстановить суверенную роль сейма фактическое зна
чение которого было очень ограниченное в период Постоянного Совета, так как 
король стремился создать личный образ правления при поддержке посла Екате
рины II Штакельберга. Непосредственно перед приездом в Польшу Потоцки 
в 1787 г. путешествовал по Голландии и был очевидцем прусской интервенции 
для защиты Оранского дома против восстания голландских мещан (т. паз. пат
риотов). Вся симпатия Потоцкого была на стороне „патриотов’, а прусская ин
тервенция наглядно показала ему опасность, грозящую Польше со стороны 
Пруссии. Положение дел в дореволюционной Франции подсказало ему мысль 
проявить 13 Польше инициативу реформы и проложить путь к созданию действи-' 
тельво парламентарного правительства, посредством соглашения короля с „но
таблями” .

В польских условиях „нотабли” это члены магнатской опозиции намерева
ющиеся (особенно с 1785 г.) свергнуть правительство Постоянного Совета (соб
ственно говоря короля и Штакельберга) с помощью вооруженных конфедераций, 
вспомссаемых иностранными государствами. Ввиду русско-турецкой войны и рус
ско-прусского дипломатического напряжения стремления эти были ювязаны 
с опасностью возобновления обстановки времен Барской конфедерации — граж
данской войны, соединенной с иностранной интервенцией. Потоцки оставался 
вплоть до того времени за границей, слабо разбирался в существующих на ро
дине отношениях и питал много иллюзий на счет патриотизма „нотаблей”, с ко
торыми впрочем был связан по родству. Но он решительно отклонил мысль ка
кой бы то нибыло конфедерации, как орудия внутренних политических распрей 
и утверждал, что революцию следует „начать с Варшавы”, т.е. оказать давление 
на короля и его окружение, чтобы они объединились с ^народом”. В этом отно
шении Потоцки был близок к программе Коллонтая, который провозглашал ло
зунг „кроткой революции” , желал предотвратить конфедерацкие безпорядки 
и провести в „сеймовой Варшаве” политический переворот отнюдь не против 
власти короля, а напротив увлекая с собой короля и. придавая ему характер 
конституционного монарха. По-сколько однако Коллонтай являлся противником 
антигосударственных стремлений олигархии и обращался к среднепоместной 
шляхте и к мещанству, цостолько Ян Потоцки идеализировал польских магнатов 
(б особенности Щенсного Потоцкого), а .в  „нотаблях” готов был видеть посред
ников между троном и „шляхетским народом”.
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Аристократический либерализм Потоцкого являлся воззрением ие имеющем 
покрытия в польской действительности. А потому Потоцки в своих практических 
мероприятиях, как политик действующий исключительно на свой собственный 
счет, не являлся поборником магнатов. Он очень усердно, а -подчас даже назой
ливо, старался склонить на свою сторону Станислава Августа и повлиять на пе
ремену его мнений. Король старался усмирить порывы Потоцкого, которого 
считал „enfant -terrible”, подобно его магнатским .родственникам. -Выражалось 
неоднократно соболезнование, что Потоцки „руководствуется лишь собственной 
головой” , а между тем он сам считал себя „жрецом алтаря общественного мне
ния” и сохранял очень большую независимость по отношению к тогдашним поли
тическим группам и кликам.

Большое впечатление в Варшаве и заграницей произвело острое выступле
ние Потоцкого про-ти-в Пруссии. В апреле 17® г. -предусматривая нападение 
с это-й стороны, Потоцки выдвинул проект общего вооружения крестьян и раз
работал план оборонительной па-ртшантской войны, имеющий народный харак
тер. Борьба эта должна была вестись по образцу стрелков, для которых -составил 
инструкцию. Он намеревался снарядить стрелковый о-тряд и сам оделся в мун
дир, который должен был служить образцом стрелковой военной формы. Высту
пление Потоцкого заставило Берлинский двор издать успокоительные деклара
ции. Одновременно Потоцки высказываясь за союз с Россией, как за „союз 
естественный”, выступал однако против вмешательства царского посла во внут
ренние дела Речип-оополитой и попал в резкий конфликт со Штак-ельбергом. 
Таким образом Потоцки в -своих взглядах был близок к „нейтралистам”, кото-рые 
стремились к самостоятельности и желали опираться на внутренние силы. Это 
направление до созыва сейма представляли люди связанные с Коллонтаем и Ма
лаховским.

Потоцки во многих отношениях являлся предвестником Патриотической Пар
тии, которая во время -сейма -приняла форму конституцией,ной -парламентской 
дворянско-мещанской партии. Остался однако человеком лично независимым 
и поборником свободы общественного мнения, кузницей которого должна была 
служить его „Свободная Типография” . Во время -сейма он манифестировал свою 
политическую независимость, ведя борьбу с руководителями Патриотической 
Партии по делу уступки Гданьска Пруссии.

Очень много внимания до созыв-а сейма он по-свящал вопросам обороны 
Реч-ипосполито'й и пожертвовал часть своих доходов для нужд армии. Во время 
сейма он оборудовал саперный отряд в инженерном «орпу-се. Ввиду надвигаю
щейся войны 1792 г. Потоцки возобновил свои -планы обороны 1788- г. и намере
вался организовать -корпу-с стрелков, состоящий из Нуриев—-крестьян, населяю
щих пограничные маз-свецко-пру-с-ские пущи.

Обильное- творчество Потоцкого — писателя составленное весной 1788, г. со
хранилось лишь частично в виде памфлетов, распространяемых в списках: Ста
нислав Август не разрешил Потоцкому их печатать.
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les emfants nés de ces mariages; il s’agissait aussi d’un préjugé de déférence de 
race entre les „bene na ti” e t les autres couches sociales et, en conséquence, du 
déclassement social indubitable dont les unions de ce genre étaient le symptôme. 
On ne doit pas oublier que la Grande Pologne m anquait de ce grand patriciat des 
villes qui, à l’instar de celui de Cracovie au XVI siècle, rivalisait de richesse et 
de culture, non seulement avec la noblesse moyenne, mais parfois même avec les 
grands seigneurs.

Les unions de femmes nobles avec des roturiers étaient souvent suivies de 
tentatives de pénétration d’éléments plébéiens dans le milieu de la noblesse; les 
enfants de ces mariages adoptaient non seulement des titres en usage dans ce 
milieu, mais souvent aussi le nom de famille de la mère:.

L’établissement des familles nobles dans les villes et les mariages socialement 
mixtes continuaient à se produire avec la même intensité jusqu’au XVIII siècle, 
et jusqu’a la fin de la République Polonaise. Cependant, dès le milieu du XVII 
siècle, le titre  de „nobiles ac fam ati”, désignant les nobles résidant en ville, dis
paru t du vocabulaire. Ce fait est dû, d’une part à une certaine dévaluation des 
titres, qui caractérise les documents du temps, d’autre p a rt à la décadence rapide 
des villes qui ne pouvaient plus fournir à la noblesse les avantages repayant 
l'adoption de ces titres mi - bourgeois.

E m a n u e l  R o s t w o r o w s k i  

LES DÉBUTS POLITIQUES DE JEAN POTOCKI EN 1788

Jean Potocki (1761—1815), voyageur connu, explorateur éminent des antiquités 
slaves e t romancier, rem plit un rôle politique très peu connu jusqu’ici, pendant la 
Diète de Q uatre Ans. On savait qu’il avait été député, qu’il avait fondé a Varsovie 
une „Imprimerie Libre” e t organisé le premier club politique en Pologne, enfin 
qu’il avait publié des écrits qui, jusqu’ici, n ’ont pas été étudiés de plus près. On 
se racontait aussi des anecdotes datant de ces années, à propos des originalités et 
des excentricités de Jean Potocki. Sujet à des excitations nerveuses e t des 
dépressions périodiques, il n ’était pas prédisposé à mener une activité politique de 
longue haleine. Il agissait par sursauts accompagnés d’accessoires extravagants, qui 
cependant n’obscurcissaient pas la clarté de son esprit et qui ne diminuent pas la 
valeur de Potocki comme témoin précieux de son temps. L’auteur a pour but de 
présenter la vive activité politique et littéraire de Jean Potocki qui précéda immé
diatem ent la Diète c. à d. au printemps et en été 1788.

Potocki passa les années qui précédèrent son début politique, en voyages 
exotiques et en études scientifiques à l’étranger. La destinée de cet homme se 
développait d’une manière toute différente du cours que prenait généralement la 
vie de l’aristocrate polonais typique. Ne possédant pas de terres, il vivait des 
rentes rapportées par des capitaux, dem eurant en rapports intimes avec la vie 
intellectuelle de Paris et, pendant ses voyages entrant en relations avec des 
milieux très divers, il apprenait à apprécier 'hautement les moeurs et la sagesse 
populaires. Pénétré de l’idéologie libérale du Siècle des lumières, il avait le culte 
de ,,l’opinion publique”, persuadé qu’elle représentait la force élémentaire qui 
fraye le chemin au progrès, e t „mine les marches des trônes”. Il désirait que l’on 
attribuât en Pologne la liberté personnelle aux paysans, le droit de suffrage à la 
bourgeoisie, e t que l’on restituât ses droits souverains à la Diète, dont l’importance 
éta it presque nulle à l’époque du Conseil Perm anent (tendance du roi au pouvoir
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personnel avec l’appui de l’ambassadeur Stackelberg). Immédiatement avant son 
retour en Pologne, Potocki voyagea en Hollande en 1787 et fu t témoin de l’in ter
vention prussienne en faveur de la Maison d’Orange contre l ’insurrection de la 
bourgeoisie hollandaise. Ses sympathies étaient engagées du côté des „patriotes” et 
l ’intervention prussienne lui révéla le danger qui menaçait la Pologne de la part 
de la Prusse. La situation en France, à la veille de la révolution, lui suggéra l’idée 
d ’initier une réform e en Pologne et d’y ouvrir le chemin a un régime de gouverne
ment réellement parlem entaire, par voie d’une entente entre le roi et les notables.

Dans les conditions politiques prévalentes en  Pologne, les „notables” n’étaient 
autres que les magnats de l’opposition qui (surtout depuis 1785) entretenaient 
l ’intention de renverser le gouvernement du Conseil Perm anent (en réalité celui 
du roi e t de Stackelberg) au moyen de confédérations armées, appuyées par des 
puissances étrangères. Vu la guerre russo-turque, la tension en tre  la Russie et la 
Prusse, ces tendances créaient le danger d’une répétition de la Confédération de 
Bar, c. à d. d’une guerre intestine accompagnée d’une intervention étrangère. 
Comme Potocki é tait jusqu’alors demeuré à l’étranger, il n ’avait pas une idée 
précise de l’état de choses en Pologne et gardait bien d’illusions au sujet des inten
tions patriotiques de ces „notables”, avec lesquels d’ailleurs il était uni par des 
liens de famille. Il rejeta cependant l ’idée de faire servir les confédérations comme 
instruments de luttes politiques internes e t proclama l’opinion qu’il fau t „commen
cer la révolution par Varsovie” c. à d. exercer une pression sur le roi et sur son 
entourage pour qu’ils “s’unissent à la nation”. Sous ce rapport Potocki se rapprochait 
de Kołłątaj qui proclamait le mot d’ordre d’une „révolution bénigne“, désirant 
éviter les troubles produits p ar les confédérations e t réaliser, pendant la durée de 
la Diète, une révolution politique non pas contre le roi mais en l’en tra înant dans 
le mouvement, pour lui donner le caractère d’un monarque constitutionnel. 
Cependant, alors que Kołłątaj s’opposait aux tendances anarchiques de l’oligarchie 
e t s’adressait à la  noblesse moyenne et à la bourgeoisie, Jean Potocki idéalisait la 
haute aristocratie (Szczęsny Potocki surtout) et voyait dans les notables les in ter
médiaires entre la couronne et „la nation nobiliaire”.

Le libéralisme aristocratique de Potocki ne répondait en Pologne à aucune 
réalité, et, dans l’action pratique, en politicien qui n ’agissait que pour son compte 
personnel, il n ’était pas l’avocat des intérêts de l’aristocratie. Il s’efforcait avec 
énergie e t même avec insistence de gagner le roi Stanislas Auguste à sa cause et 
de lui faire changer d’attitude. Le roi essayait en revanche de freiner l’impétuosité 
de cet „enfant terrible”. On se lam entait de ce que Potocki agit à sa tête, tandis 
que lui -  même se considérait comme „le grand prêtre de l’autel de l’opinion 
publique“ et gardait une indépendance presque entière vis à vis groupes et des 
■coteries.

La manifestation énergique de Potocki, dirigée contre la Prusse, créa beaucoup 
d’émoi tan t à Varsovie qu’à l’étranger. Prévoyant une .invasion prussienne, il 
avança notamment, au mois d’avril 1788, le projet d’arm er tous les paysans et il 
élabora le plan d’une guerre de partisans, défensive e t de caractère populaire; ce 
devait être une lutte à la mode des francs-tireurs, pour lesquels il' écrivit une 
instruction. Il avait l ’intention de m ettre sur pied une compagnie de tireurs et il 
adopta lui-même un costume devant servir de modèle pour l’uniforme de cette 
troupe. Cette entrée en scène de Potocki engagea la cour de Berlin à publier des 
déclarations tranquillisantes. En même temps, et tout en se prononçant pour une 
entente avec la Russie, comme „alliée naturelle”, il s’opposait aux interventions 
de l’ambassadeur de Russie dans les affaires intérieures de la Pologne, en tran t ainsi
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en conflit avec Stackelberg. Il se reprochait donc des partisans de le neutralité 
qui tendaient à assurer l’indépendance de la Pologne e t voulaient s’appuyer sur 
les forces propres du pays. Avant la Diète de Quatre Ans cette politique était 
représentée .par Kołłątaj e t Małachowski.

Potocki était donc, sous bien des rapports, le précurseur du „Parti des Patriotes”' 
qui évolua au cours de la Diète e t devint le parti de la monarchie constitutionnelle 
parlem entaire s’appuyant sur la noblesse e t la bourgeoisie. Il demeura cependant 
un homme personnellement indépendant, défenseur de la liberté d’opinion, dont 
son „Imprimerie Libre” devait être la forge. Pendant la Diète il manifesta son 
indépendance en combattant' l ’attitude du P arti Patriote en ce qui concernait 
la cession de Gdańsk à la Prusse.

P rê tan t une attention particulière aux problèmes de défense nationale, il offrit 
une partie  de ses revenus pour l’armée avant la réunion de la Diète. Pendant la Diète 
il réalisa ce sacrifice pécuniaire en renforçant les troupes techniques très négligées 
(il organisa notamment dans le corps du génie un détachement de sapeurs). En vue 
de la guerre qui menaçait en 1792, il en revint à ses plans de défense conçus en 
1788, avec l’intention d’organiser à ses frais une troupe de chasseurs parmi la  popu
lation paysanne (Kurpie) habitant la région des grandes forêts de la Masovie, limi
trophe de la  Prusse orientale.

La production littéraire de Potocki, si riche en  1788, ne s’est conservée qu’en 
p artie  sous la forme de pamphlets manuscrits. Le roi Stanislas Auguste empêcha 
la publication imprimée de ces écrits. Tous ces opuscules étaient composés en 
français e t leur liste est la suivante:

1) „Ne quid detrim enti Respublica capiat” — plan de lutte des partisans contre- 
la Prusse.

2) „Des choses dont un chasseur a besoin dans la forêt” — fragment d’une 
instruction de service pour les chasseurs à  pied.

3) „Essai de logique” — pam phlet contre les confédérations.
4) „Réveiller notre nation assoupie“... — appel au roi pour qu’il réunisse une 

conférence de „notables” e t perm ette une Diète libre.
5) „Civilité puérile e t honnête“ — pam phlet contre l’ambassadeur Stackel

berg.
Nous possédons en outre des mentions de quelques autres écrits:
1) un écrit en faveur de l’alliance avec la Russie, mains contre l’ambassadeur — 

(titre inconnu).
2) „Les Trembleurs” — une critique de l’attitude craintive du roi.
3) Enfin la „Voix du Polonais zélé“, dont le sujet est inconnu.




