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Ogólna charakterystyka prasy wychodźstwa polistopadowego. Koncepcje narodu i narodowości. Kwestia granic przyszłego państwa polskiego, konieczność uwzględnienia czynnika etnicznego przy ustalaniu granicy zachodniej. Ustrój polityczny odbudowanej Polski w Ujęciu publicystów TPD.
Dzieje i zawartość niektórych czasopism emigracji polistopadowej b u dziły i budzą znaczne zainteresowania historyków. Podjęto też kilka prób
przedstawienia historii prasy głównych stronnictw politycznych
Emigracji,

a nawet pokazania całości czasopiśmiennictwa

Wielkiej

wychodźczego

X I X w. 1 Słabiej natomiast wykorzystywano prasę emigracyjną do, zresz-

1 Próbę podsumowania stanu badań nad dziejami czasopiśmiennictwa wychodźstwa polistopadowego przedstawił S. K a l e m b k a w referacie Polska prasa emigracyjna do 1863 roku, [w:] Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury narodowej, t. 1, Warszawa 1967, s. 81—89. Spośród rozpraw o szerzej zakrojonej tematyce wymienić można: J. Z a k r z e w s k i , Czasopiśmiennictwo
polskie na emigracji. Wydawnictwa
awignońskie,
Przegląd Historyczny, t. 4, Warszawa 1907;
J. K u c h a r z e w s k i , Czasopiśmiennictwo
polskie wieku XIX w Królestwie,
na
Litwie i Rusi oraz na emigracji. (Zarys bibliograficzno-historyczny),
Warszawa
1911; W. L a n g r o d , Les journaux de l'émigration polonaise en France (1831—
—1848). Les journaux de langue française; oraz t e g o ż , Les journaux de l'émigration polonaise en France. Les premiers journaux polonais à Paris et en province
(1832—1833), La Pologne Politique. Économique. Littéraire et Artistique, r. 8, Paryż
1927, nr 3 i 6; L. G о с e 1, Początki prasy Wielkiej Emigracji i jej
kryptograficzny
charakter (1832—1833), Kwartalnik Prasoznawczy, (Warszawa) 1957; S. K a l e m b k a ,
Prasa Towarzystwa Demokratycznego
Polskiego. Zarys dziejów wydawniczych 1832—
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tą w ogóle zaniedbanych, badań nad dziejami polskiej myśli politycznej
epoki porozbdorowej2.
Czasopisma wychodźcze służyły przeważnie poszczególnym stronnictwom lub grupom politycznym Wielkiej Emigracji. W ciągu trzydziestolecia 1832—1862 ukazywało się, głównie we Francji, ale też w Belgii
i Wielkiej Brytanii, około 120 czasopism. Spośród nich ponad pół setki
było, wedle pojęć współczesnych, pismami polityczno-społecznymi, z dosyć często rozbudowanymi działami bieżących wiadomości emigracyjnych
i krajowych, a także z działami literackimi, naukowymi, czy kącikami informacji organizacyjnych.
Prżeszło cztery piąte owych organów polityczno-społecznych były wydawane przez ugrupowania demokratyczne różnych odcieni. Najlepiej redagowano i wydawano czasopisma Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, z których najważniejszym był „polemiczny" „Demokrata Polski"
(Poitiers, Paryż, Bruksela, Londyn 1837—1863). Od pierwszych tomów
(roczników) odbijano go w liczbie 600 egz., co dla pisma emigracyjnego
było wysokim nakładem. Nieliczne tylko organy prasowe wychodźstwa dorównywały „Demokracie", a wiele z nich było li tylko efemerydami. Większość zresztą wychodziła nieregularnie, w najlepszym wypadku raz w tygodniu lub dekadzie 3.
Czasopisma polityczno-społeczne stronnictw wychodźczych służyły,
podobnie jak i współcześnie, upowsizechnieniu i obronie, tak wśród czytelników emigracyjnych jak i krajowych, zasad ideowych i polityki tych
związków. Ale równie ważnym ich zadaniem było służenie za trybunę tym
publicystom i działaczom, którzy owe zasady, a zwłaszcza programy polityczne dopiero wypracowywali i formułowali.
Jeśli idzie o proporcje między grupami artykułów o pokrewnej tematyce (artykułów przeważnie dosyć obszernych, czasami kilkuczęściowych)
—1863, Roczniki Biblioteczne, t. 7, Wrocław 1963, z. 1—2; B. C y g l e r , Elzie je i problematyka prasy lelewelowiskiego Zjednoczenia Emigracji Polskiej, Bocznik Historii
Czasopiśmiennictwa Polskiego, t. 6, Wrocław 1967, z. 2; S. S z o s t а к o w s к i, Główne organy prasowe Hotelu Lambert. (Zarys dziejów wydawniczych), Zeszyty Naukowe UMK, Historia VI.
2 Wymienić można — W. F e l d m a n , Dzieje polskiej myśli politycznej w okresie porozbiorowym (próba zarysu), t. 1 (do 1863), Kraków [1913]; S. P i g o ń , Zręby nowej Polski w publicystyce Wielkiej Emigracji, Warszawa 1938; t e n ż e , Problem
ludu-narodu w publicystyce Wielkiej Emigracji, Kraków 1966; P. B r o c k , The Poli6ical Program of the Polish Democratic Society, The Polish Review, Vol. XIV,
New York 1969, No. 2, s. 89—105; No. 3, s. 5—24.
a Patrz S. K a l e m b k a ,
Czasopiśmiennictwo emigracji popowstaniowych XIX
wieku, (maszynopis 3 części przygotowywanego do druku Zarysu historii prasy
polskiej) s. 6 i п.; L. Ś l i w i ń s k i , Demokrata Polski 1837—1841, s. 40 (maszynopis rozprawy doktorskiej), rkps nr 525 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
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drukowanych na łamach emigracyjnych organów prasowych — to przeważały polemiki z czasopismami konkurencyjnych stronnictw oraz rozważania nad przyczynami rozbiorów Polski, a zwłaszcza klęski powstania
listopadowego. Po pewnym czasie pojawiły się, później coraz częstsze, roztrząsania nad najwłaściwszymi drogami wyzwolenia Polski, przyszłym
powstaniem i kwestią chłopską. Najpóźniej, bo dopiero od końca lat trzydziestych XIX w., i najrzadziej publikowano artykuły traktujące o modelu ustrojowym Polski wyzwolonej. Znaczna ich część poświęcona była
przede wszystkim jej ustrojowi społecznemu. Zdecydowaną większość stosunkowo nielicznych rozważań futurologicznych o kształcie terytorialnym
i ustroju politycznym odbudowanego państwa polskiego zamieściły w osobnych rozprawach lub na marginesie innych omówień czasopisma TDP,
a zwłaszcza główny jego organ — „Demokrata Polski". Świadczy to, jak
poważnie swe zadania ideowe i polityczne traktowała główna partia demokratyczna Wielkiej Emigracji.
Emigracja polistopadowa, jak zresztą i późniejsze wychodźstwo postyczniowe rozumowały kategoriami ogólnonarodowymi, ponadzaborowymi, opowiadały się za jednością państwową. Pojawiające się tendencje partykularystyczne (Towarzystwo Litewskie i Ziem Ruskich), zwłaszcza w kręgach emigrantów pochodzących z ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, mimo bardzo ograniczonego programu były potępione przez resztę wychodźców.
Punktem wyjścia do rozważań o przyszłym, jednolitym państwie polskim i jego granicach były uwagi w kwestii narodu i narodowości. Przewijały się one marginalnie w dosyć licznych artykułach publicystów
demokratycznych w różnych latach, ale chyba najciekawsze były myśli
na ten temat opublikowane przez kilku demokratycznych działaczy
w 1834 r„ w dwóch czasopismach zbliżonych do TDP — w efemerycznej
„Przyszłości" i w „Postępie".
Adam Gurowski, współzałożyciel Towarzystwa Demokratycznego,
w tym czasie odsunięty już od jego steru, dojrzewający w zgorzknieniu
do zbliżającej się apostazji i głośnego powrotu pod panowanie carskie,
przecież ciągle silny intelektem i wiedzą społeczną, późną jesienią 1833 r.
napisał kilka studiów, które wydał w Paryżu, w styczniu 1834 г., jako
pierwszy i jedyny numer „Przyszłości". W rozprawie O narodowości
w Polsce stwierdzał — „w życiu politycznym większości, to jest mas
polskich, to jest chłopów, pod dobroczynną opieką r ó w n o ś c i ,
jest
rękojmia bytu przyszłego, — jest utrzymanie prawdziwej n a r o d o w o ś с i". Tak więc w Polsce, według Gurowskiego, lud stanowił prawdziwy
naród, czyli jak on nazywał „narodowość". Stanowił go m. in. i dlatego, że
występując w masie działa, również w sprawach państwowych, bezosobo-
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wo a więc bezinteresownie, podczas gdy szlachta za każdy swój czyn patriotyczny chciała nagród, to jest wyróżnień i przywilejów 4 . Gurowski
przy okazji tych rozważań odwołał się, jak zresztą wielu ideologów i publicystów emigracyjnych, do przykładu Francji w okresie wielkiej rewolucji i wojen napoleońskich, kiedy to „pozostał sam lud" i on „narodowość w przeciągu kilkunastu lat przyodział takim blaskiem, jakiego kilkanaście wieków szlacheckich razem zebrane, wydać nie było zdolne" 5.
Na odmiennym stanowisku w kwestii narodowości, rzadkim wśród
publicystów wychodźczych i krytycznie ocenianym przez większość, stanął Piotr Adolf Semenenko — członek Sekcji Centralnej Paryskiej TDP,
a w osiem lat później współzałożyciel i następnie generał zakonu zmartwychwstańców. W dwuczęściowym artykule O narodowości, ogłoszonym
w paryskim „Postępie" latem 1834 г., wychodząc z pewnych koncepcji
Brodzińskiego, Semenenko uznał narodowość za wrodzoną ideę (a więc
„narodowość" — to świadomość narodowa), którą naród stara się stopniowo· urzeczywistnić. Idea narodowości „jest doskonalna", a dalekim kresem owej ewolucji będzie jeden naród światowy o wspólnym języku. Semenenko przeszedłszy od spraw generalnych do szezegółowszych stwierdził, że w Polsce idea narodowości pozostaje utajona, mimo prób najświatlejszych władców jedność narodowa nie została osiągnięta i nic nie
łączy ludu w różnych częściach Polski poza cierpieniami. ,,
Narodowość polska nie wykształciła się jeszcze. Do jej wykształcenia się brakowało centralizacji. Za wcześnie została zwichnięta, za wcześnie ją szlachta na swoje przekręciła kopyto" 6. Następnie Semenenko uznał, iż Słowiańszczyzna, mimo zalet jej ludów, nie odegrała należnej jej, przodującej roli
w dziejach Europy. Przyczyną tego był i jest brak jednego centrum, którym nie mogła być ani szlachecka Pplska, ani despotyczna Moskwa. Nowym ośrodkiem, według Semenenki, który doprowadzi do zjednoczenia,
sfederowania Słowiańszczyzny winien być lud ruski, czyli ukraiński, leżący w centrum, potężny a jeszcze nie wykształcony. Te ciekawe koncepcje demokratyczno-panslawistyczne spotkały się jednak z niechętnym
przyjęciem. Zdecydowana większość demokratycznych publicystów była
przeciwna hasłom federalistycznym, jako nie dającym gwarancji zabezPrzyszłość, nr 1, Paryż 1834, s. 10. Zbliżone poglądy w kwestii przewartościowania szlacheckich pojęć narodu i jego rzeczywistego scentralizowania wyraził
T. K r ę p o w i e c k i w art. Narodowość. (Centralizacja), Postęp, nr 6, Paryż 1834,
s. 82—88.
5 Przyszłość, s. 10. O Tradycjach
rewolucji francuskiej w publicystyce
obozu
demokratycznego
Wielkiej Emigracji pisał S. K a l e m b k a w Zeszytach Naukowych UMK, Historia III, s. 145—175. Natomiast S. P i g o ń szerzej przedstawił to
w pracy: Problem ludu-narodu...
1

« Postęp, nr 4, Paryż 1834, s. 56 i poprzednie.
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pieczenia interesów narodowych i wypowiadała się za jednolitym, w miarę scentralizowanym państwem polskim 7.
Szczególnie jaskrawo popularne to stanowisko wyraził znany intrygant, ale i wybitny polemista i publicysta — Józefait Bolesław Ostrowski
na łamach swej niezależnej, paryskiej „Nowej Polski", wówczas, tj.
w 1835 r. zajmującej mniej więcej centrowe stanowisko wśród czasopism
demokratycznych. W związku z odbytym w Paryżu 25 marca 1835 r. obchodem rocznicy wybuchu powstania 1831 r. na wschodnich ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, wykrzykiwał on na łamach swego organu — „nie
ma Litwy! Nie ma Rusi! Nie ma Mazowsza! Wielopola i Małopolski!
Jest Polska jedynie — jej powszechna, jej narodowa, jej historyczna, jej
umysłowa, jej religijna jedność, panująca wszechwładnie nad wszystkimi siłami". Za „niedorzeczne" i „niewłaściwe" uważał Ostrowski poglądy „jakoby istnieć miała litewska narodowość". Według niego w rezultacie Unii Lubelskiej Litwa stała się „Polską i przez rzecz i przez nazwisko" 8.
Nie inne było stanowisko Towarzystwa Demokratycznego, z którym
J. B. Ostrowski pozostawał w stanie wojny. W 1851 г., już po przetrwaniu
doświadczeń Wiosny Ludów, w czasie której dały o sobie znać we wschodniej Galicji separatystyczne dążenia ukraińskie, anonimowy publicysta
„Demokraty Polskiego" (być może Jan Kanty Podolecki) stwierdzał: „Polska dla spełnienia posłannictwa siwego musii być cała. — — Nieprzyjaciele nasi
kiedy spostrzegli, że nie umorzyli ducha narodowego, rzuG-ili pomiędzy nas myśl odrębności narodowej.
Mazurzy, Litwini, Rusini są nieodzowną całością. Ani jednej piędzi ziemi nie może braknąć
Rzeczpospolitej Polskiej — inaczej całość nie będzie całą" 9.
W końcu lat pięćdziesiątych XIX w., w okresie ożywienia politycznego w kraju i na wychodźstwie, ale zarazem pierwszych widoczniejszych
aspiracji narodowych ukraińskich, do kwestii jedności narodowej na ziemiach byłego państwa polskiego wrócił Zygmunt Miłkowski — w tym
Ibid., nr 5, s. 65—73; S. P i g o ń , Zręby nowei Polski, s. 10 i n.
Nowa Polska, t. 3, półarkusz 28—29, Paryż 1835, s. 349, 352; ibid., t. 4, półarkusz 20, Paryż 1839, s. 559—560, Feliks Nowosielski w liście-apelu do zwolenników Czartoryskiego, opowiadając się za Polską „całą i niepodległą", wykonującą
posłannictwo wolności wśród ludów wschodu Europy ostrzegał przed pokładaniem
nadziei w mocarstwach zachodnich, które zaniepokojone wzrostem potęgi Rosji
mogą nawet przyczynić się do odbudowania państwa polskiego, „ale budując Polskę dla położenia tamy Moskwie, zbudują słabą, zależną od innej potęgi, może od
trzech razem skoalizowanych".
7

8

9 Demokrata Polski, t. 12 (faktycznie t. 13), nr 19, Bruksela 1851, s. 73—74. Tak
samo zresztą osiemnaście lat wcześniej pisano w pierwszym organie Towarzystwa — „T.D.P", Paryż 1833, nr 3, s. 90.
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czasie (luty-marzec 1859 r.) jeszcze formalnie członek Centralizacji londyńskiej ŤDP, człowiek poglądów demokratycznych choć nie skrajnie radykalnych, pochodzący przy tym z Podola. Na łamach umiarkowanie
demokratycznego, paryskiego „Przeglądu Rzeczy Polskich" rozwinął on
w artykule Słów kilka o Rusi, zapewne szczerze do nich przekonany, następujące koncepcje: „na obszernej takiej przestrzeni, jaką Polska zajmuje, niepodobieństwem jest, aby lud mówił jednym językiem. Łamie się
on w narzecza z jednego końca kraju w drugi i zmieniając się stopniowo,
zmienia się na koniec tak, że chłop znad Warty nie rozumie chłopa znad
Dniepru". Tak jest i w innych większych krajach Europy, tak też jest ze
zwyczajami i religią. Ale „ani do Rusinów, ani do Litwinów, ani do Mazurów, nie przychodzimy z katolicyzmem, prawosławem ni z unią, dla
przymierzania do nich narodowości polskiej, me przychodzimy z gramatyką i dykcjonarzeim
. Ofiarujemy im wolność polską, którą potrzeba abyśmy wspólnie wywalczyli i dla utrzymania której potrzeba abyśmy
się nie rozdrabniali na rody, ale [ani?] nie rozrywali narodu zcalonego
przez Opatrzność" 10.
Wszystkie te poglądy, zaprzeczające w ogóle istnieniu odrębnych narodów — litewskiego i ukraińskiego lub odmawiające im prawa do suwerenności, oceniając ze stanowiska współczesnego lub nawet wedle stanu
rzeczy z końca X I X w. wypadałoby uznać za skrajnie nacjonalistyczne
Nie negując występowania postaw nacjonalistycznych i „mocarstwowych", trzeba jednak pamiętać, że koncepcje owe oparte były na znajomości poziomu świadomości społecznej i narodowej (właściwie nie istniejącej) chłopów litewskich i ukraińskich w pierwszej połowie ubiegłego
stulecia. Pierwsze manifestacje poczucia odrębności narodowej, zwłaszcza obserwowane z daleka, z emigracji, traktowano jako przejawy partykularyzmu lub rezultat intryg zaborców. Najszerzej zaś pojmowaną jedność narodową uważano za fundament odbudowy wielkiego i potężnego
państwa polskiego. Takie więc tylko państwo, w przekonaniu pisarzy politycznych obozu demokratycznego Wielkiej Emigracji, było w stanie
istnieć i skutecznie opierać się sąsiednim reakcyjnym mocarstwom., a co
więcej — upowszechnić na wschodzie Europy demokratyczne wzorce
ustrojowe i tym samym służyć interesom ogólnoeuropejskim.
Równie jednolite było stanowisko publicystów prasy demokratycznej
wychodźstwa polistopadowego w kwestii granic przyszłego, odbudowanego państwa polskiego. Nie było w tej sprawie poważniejszych różnic poglądów między organami poszczególnych stronnictw, jak też nie następowała ewolucja stanowisk w czasie. Niezmienny stosunek do kwestii gra10

Przegląd Rzeczy Polskich, Paryż, nr z 19 III 1859, s. 20—21.
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nic ściśle wiązał się z przyjętymi poglądami co do koniecznej jedności
wszystkich lub prawie wszystkich grup etnograficznych czy nawet etnicznych, zamieszkujących historyczne ziemie dawnego państwa polskiego.
Jeden z przywódców i ideologów Towarzystwa Demokratycznego Polskiego — Wojciech Darasz, pisząc w części I organu teoretycznego tego
związku „Piśmie TDP" O głównych przyczynach bezskuteczności
dotychczasowych powstań w Polsce, stwierdzał: „narodowość nasiza na każdym
utrzymuje się punkcie, zarówno mieszkańcy znad Odry, jak znad Wisły
i Dźwiny, żywią myśl połączenia się jednym społeczieńskim węzłem" 11.
Zakreślając ogólnie granice przyszłej Rzeczypospolitej, dołączył on do
terytoriów przedrozbiorowych również ziemie nadodrzańskie zamieszkałe
przez Polaków, a więc Śląsk. Przy innych okazjach wspominano o Prusach Książęcych, a więc Mazurach, ale też i o potrzebie dostępu Polski
do Morza Czarnego12. Najczęściej jednak, od pierwszych lat wygnania,
pisano o Polsce „od Karpatu do Dźwiny i od Bałtyku do Dniepru", czyli
w granicach przedrozbiorowych 1S. Podkreślić trzeba, że z czasem wzrastało zainteresowanie obszarami etnicznie i historycznie polskimi na kresach zachodnich i północno-zachodnich oraz potrzebą obrony ich przed
niemczeniem. Konstanty Milewski, lekarz — uczestnik walk rewolucyjnych w 1848 г., w wydanym przezeń jesienią 1850 r. w Paryżu efemerycznym „Wychodżcu", w artykule Kilka słów o Prusach Zachodnich, niegdyś Królewskich, z niepokojem pisał o działalności germanizacyjnej władz
pruskich w tej dzielnicy Polski. W konkluzji stwierdzał jednak — „gdyby przyszłość ją [tzn. prowincję pomorską] nam powróciła, dobre prawodawstwo i silna administracja mogłaby uratować od zagłady jej narodowość i nadać jej ogromną przemysłową i handlową wartość". A wcześniej,
bo na początku 1846 r. redaktorzy głównego organu TDP donosząc za
prasą poznańską o działalności wydawniczej Lomby, Gizewiusza i Mrongowiusza i o druku szwalacha „Wiesława" Brodzińskiego konkludowali — „któirzby więc uwierzył, co przed kilku laty dziwił się, gdy zasłyszał słowo polskie nad Odrą i Bałtyckim Morzem, że dziś robotnik w kopalniach górno-szląskich i rybak nadbałtycki, czytują Brodzińskiego! Ten

11 Pismo Towarzystwa
Demokratycznego Polskiego, cz. I, Poitiers 1837—1839,
s. 48; przedruk w Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Dokumenty i pisma, wyboru dokonał i wstępem zaopatrzył B. B a c z k o , (Warszawa) 1954, s. 216,

Demokrata Polski, t. 16, s. 135—142; t. 19, s. 224, Londyn 1854 i 1859; S. P i g o ń , Zręby nowej Polski, s. 8.
12

Północ, nr 7, Paryż 1835, s. 28; a także Demokrata Polski, t. 4, nr 11, Paryż
1841—Í842, s. 84; t. 12, nr 19, s. 73; J. K. P o d o i e c k i, Wypór pism z lat 1846—
—!l851, wyboru dokonał i wstępem opatrzył A. G r o d e k , Warszawa 1955, s. LVIII.
18
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żywy przykład kładziemy przed oczy tym wszystkim, którzy nie przestają dotąd rozwodzić się po pismach niemieckich, że lud mazurski
w Prusach i lud w Górnym i Dolnym Szląsku, nie rozumie już czystej
polszczyzny, i że najpierwszym warunkiem ku jego oświeceniu musi być
zaparcie się mowy swoich ojców!" 14.
Podsumowanie niejako trzydziestoletnich rozważań pisarzy politycznych Wielkiej Emigracji w sprawie granic Polski wyzwolonej znalazło
się w Adresie emigracji polskiej do narodu angielskiego, zamieszczonym
w przedostatnim numerze „Przeglądu Rzeczy Polskich", ledwo o półtora
miesiąca poprzedzającym wybuch powstania styczniowego, będącego przecież praktyczną próbą urzeczywistnienia owych długotrwałych i zaciętych
dyskusji programowych tułaczy polistopadowych.
W dokumencie owym uroczyście i stanowczo stwierdzano, że „naród
polski przyjmował ustępstwa, konstytucje, ale upominał się zawsze słowem i bronią o całą ojczyznę i zupełną niepodległość.
Jeżeli zbrodnia dokonana na Polsce ma być naprawiona, musi być naprawiona w całości.
Dziś zwłaszcza, kiedy carat stara się dowieść, że Litwa i Ruś
należały z prawa historycznego do niego i były odebrane Polsce, Polska
nie może na jotę spuścić ze swych żądań
. Mniejsza Polska od tej
jaka istniała przed rozbiorami, nie byłaby silną do utrzymania zyskanej
niepodległości". I dlatego „naród polski, bacząc na świętość swych praw,
na warunki nieodzowne do zdobycia i utrzymania samodzielności i niepodległości, zamierza podnieść walkę t> odbudowanie Polski od Karpat do
Dniepru, od Bałtyku do Czarnego Morza" 15.
W sprawie ustroju politycznego odbudowanego państwa polskiego demokratyczne czasopisma emigracyjne wypowiadały się na ogół ogólnikowo, przy okazji innych rozważań, przyjmując za rzecz pewną i oczywistą,
że będzie to republika. I w tej kwestii stosunkowo najczęściej wypowiadały się organy prasowe Towarzystwa Demokratycznego. We wstępie do
„Pisma TDP" Wiktor Heltman sformułował niejako metodykę owych rozważań, stwierdzając że koncepcje przyszłego ustroju społecznego i politycznego państwa polskiego winny być wyprowadzone ze „światła dzisiejszego wieku", czyli przodujących ideologii postępowych oraz doświadczeń
najbardziej rozwiniętych społeczeństw zachodnich, „a w szczególności
[z] idei demokratycznej" „jako ze źródła narodowego" 1β, w czym odzywały

14 Wychodziec, cz. I, Paryż 1850, s. 50; Demokrata Polski, t. 8, nr (26), Paryż
1845—1846, s. 104.
15

Przegląd Rzeczy Polskich, nr z 7 I, Paryż 1863, s. 9—11.

16
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się echa historiozoficznych koncepcji lelewelowskich o rodzimości gminowładztwa, a więc ludowego demokratyzmu u dawnych SłowianI7.
Publicyści Towarzystwa Demokratycznego' podkreślali zresztą, iż ustrój
demokratyczno-republikańsiki muisi być wprowadzony w Polsce niepodległej nie tylko ze względu na jego „historyczność" u nas, ale i ze względu
na to, że odpowiada on „dążnościom rozwojowym Europy" i jest jedynym,
z pomocą którego Polska będzie mogła odgrywać pierwszorzędne znaczenie na kontynencie, a zwłaszcza wśród swych pobratymców słowiańskich 1S.
Interesujące rozważania w tej kwestii znalazły się w artykule Demokracja
jako warunek
bytu Polski, nadesłanym do redakcji „Demokraty Polskiego" jesienią 1842 r. przez Ludwika Mierosławskiego, pozostającego wówczas jeszcze poza szeregami TDP.
Mierosławski swoje rozważania o niezbędności ustroju demokratycznego dla Polski rozpoczął od ogólnej refleksji o potrzebie znajomości historii przez polityków, przede wszystkim dla „odkrycia tego porządku
normalnego, tej formuły ruchu", czyli prawidłowości rządzących rozwojem społeczeństw. Bo „
potrzeba umieć uczyć się historii i nie szukać w niej przykładów, ale analogii — nie dochodzić prawdy przez η aś l a d o w a n i e , ale przez p o r ó w n a n i e . Historia nauczać powinna
nie tylko tego co było, ale także tego co będzie, tego co nastąpić musi
prawem porządku normalnego".
Ustrój demokratyczny w Polsce wyzwolonej był więc dla przyszłego
generała rewolucji europejskich i dyktatora — koniecznością, nieuniknionym rezultatem działania prawidłowości procesu historycznego. „Demokracji polskiej nikt nie wynalazł, to
nie koncept rozbieralny, ale przemożna konieczność obojętna na nienawiść jak na miłość ludzką". W związku z koncepcjami ustrojowymi ideologów i propagandzistów Hotelu
Lambert, lansowanymi od około 1839 г., Mierosławski zauważał, że gdyby
w Polsce była silna burżuazja możliwy byłby u nais ustrój przejściowy,
tzn. monarchia konstytucyjna, „aż dopóki by z kolei mieszczaństwo nie
przekazało puścizny swojej rzewnemu ludowi". Ale wobec braku silnego
i narodowo wyrobionego mieszczaństwa ustrój demokratyczny jest dla odbudowanego państwa polskiego jedynym właściwym19. Mierosławski swe
przekonanie co do konieczności ustroju demokratycznego w Polsce wyprowadzał niewątpliwie zarówno z historiozofii Lalewela, przyswojonej
M. H. S e r e j s к i, J. L e l e w e l , Z dziejów postępowej myśli historycznej
w Polsce, (Warszawa) 1953, s. 87 i inne; N. A s s o r o d o b r a j, Założenia teoretyczne historiografii Lelewela, (referat powielony), Warszawa 1955.
18 Demokrata Polski, t. 4, nr 24, s. 185—187; t. 5, nr 31, Paryż 1842—1843, s. 241—
—245 — artykuł pióra L. M i e r o s ł a w s k i e g o .
» Demokrata Polski, t. 5, nr 12, s. 89, 90.
17
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zresztą przez zdecydowaną większość ideologów i publicystów demokratycznych, jak i ze studiów i rozważań, również własnych, nad powstaniem
listopadowym. Natomiast pogląd o monarchii konstytucyjnej, jako "formie
ustroju państwowego szczególnie właściwej dla systemu rządów wielkiej
burżuazji, był uogólnieniem stosunków obserwowanych w ówczesnej Francji i Wielkiej Brytanii, uogólnieniem nieco jednostronnym, ale dla stosunków panujących w Europie w pierwszej połowie XIX w. słusznym.
Chyba najbliższy poglądów wielu, może większości demokratów emigracyjnych, zwłaszcza tych umiarkowanych lub niechętnych zacietrzewieniu ideowemu, na sprawę przyszłego ustroju Polski był Jozefat Bolesław Ostrowski w anonimowym jak zwykle artykule (najpewniej jego
pióra), ogłoszonym wiosną 1834 r. pod wymownym tytułem — Czemu
„Nowa Polska" nie pisze jeszcze swojej doktryny?. „Ibuś" wystąpił w nim
przeciw doktrynerstwu i perfekcjonizmowi w dziedzinie przewidywania
i szczegółowego „urządzania" politycznej i społecznej przyszłości narodowej, zostawiając to dla suwerennego ludu w czasie powstania i po wyzwoleniu. Oczywiście i on twierdził kategorycznie, że „
przyszła forma społeczności polskiej będzie rzeczpospolita", w której będzie musiała
obowiązywać „bezwarunkowa równość praw, bezwarunkowe zrównanie
wszystkich członków społeczności". Przy okazji J. B. Ostrowski ostrzegał
jednak przed wypaczeniem rewolucji i systemu demokratycznego. Zapewne sumując swą wiedzę o rewolucjach i powstaniach w Europie w ostatnich kilkudziesięciu laitach stwierdzał, iż „nie pojmuje powszechnych
dążeń ktokolwiek by mniemał, że samowładztwo rozumu, że dobroczynny
przymus, że mordercza inicjacja,
że przez dyktaturę i przez abnegację indywidualnej woli, przez złożenie świętości i wolności człowieka,
może nastąpić to co charakterystycznie mianujem — rewolucją przez sam
lud" 20.
W przeciwieństwie do wstrzemięźliwości większości publicystów emigracyjnych 21 ideologowie TDP podjęli na łamach ich prasy także rozważania o kształcie ustroju politycznego przyszłego państwa polskiego, choć
i oni rzadko sięgali do tej bądź co bądź futurologicznej tematyki.
Wiktor Heltman w drukowanym w lutym 1841 r. w „Demokracie Polskim" artykule Organizacja emigracji i organizacja kraju przy okazji
Nowa Polska, t. 2, półarkusz 37—38, Paryż 1833—1834, s. 143, 144.
Ciekawe, że dosyć obszernie na temat kształtu przyszłej Polski wypowiedział
się ks. Adam Czartoryski w przemówieniu rocznicowym wygłoszonym w Paryżu
29 listopada 1844 г., proponując stosunkowo nowoczesny model ustrojowy — Mowy Księcia 'Adama Czartoryskiego od roku 1838—1847, Paryż 1847, s. 63—68. Fragmenty tej mowy przytoczono w S. K a l e m b k a , Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo polityczne w latach 1832—1862, (Warszawa 1971), s. 26~7—270.
20
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rozważań nad charakterem wychodźstwa politycznego snuł również ogólniejsze rozważania nad tym czym jest naród („narodem są ludzie i ziemie,
ludzie bez ziemi są tułaczami i nic więcej" a „celem narodu jest przede
wszystkim być, zachować, utwierdzać swoje istnienie"), a także o potrzebie i konieczności posłuszeństwa i podporządkowania się jednostki władzy, zwłaszcza tej demokratycznie wybranej, która ma zresztą w swym
ręku odpowiednie środki przymusu i w razie potrzeby bezwzględnie z nich
korzystać powinna, również w zakresie ściągania podatków 22.
Ale najwięcej, o kształcie władzy państwowej w Polsce odbudowanej
wedle koncepcji Towarzystwa Demokratycznego, napisali najprawdopodobniej dwaj czołowi jego pisarze polityczni i działacze — Wojciech Darasz i Wiktor Heltman na łamach „Pamiętnika TDP", czyli tomu III „Pisma Towarzystwa Demokratycznego Polskiego". Nie były to zresztą ich
osobiste wynurzenia na ten temat, ale podsumowanie, dokonane w imieniu Centralizacji Towarzystwa, dyskusji prowadzonej w szeregach związku nad ósmą i dziewiątą kwestią polityczno-socjalną 23.
Prawdopodobnie Wojciech Darasz, w anonimowym tekście podsumowania, ogłoszonym drukiem w początku 1843 г., zastanawiał Się nad władzą prawodawczą w przyszłej Polsce. Naród winien ją powołać i objawić
swoją rolę. Wybory do niej powinny być powszechne, mające miejsce co
dwa lub trzy lata, niezależne i najlepiej bezpośrednie. Władza prawodawcza miała być, wedle koncepcji TDP, odpowiedzialna, odwoływaLna, jednoizbowa (około tysiąca reprezentantów). Posłowie winni być przedstawicielami interesów całego społeczeństwa, a nie tylko swego okręgu. Decydującym czynnikiem przy ich doborze winny być walory intelektualne,
a nie chęć utrzymania proporcji między reprezentantami poszczególnych
grup społecznych lub zawodowych. Konstytucję powinien przygotować
i przegłosować cały naród, a w miarę potrzeb należy ją unowocześniać.
Oczywista wszelkie uchwały ciała prawodawczego muszą być zgodne
z ustawą zasadniczą. Przy okazji mocno podkreślano konieczność wyraźnego i zdecydowanego rozdziału władz. Darasz przewidywał także ustanowienie trzeciej władzy, nazwanej „zachowawczą", która miałaby kontrolować praworządność sejmu i rządu. W wypadku konfliktu między parlamentem a władzą „zachowawczą" rozstrzygałby go nowowybrany sejm 24.
W rok później, na łamach tegoż „Pamiętnika TDP", ukazały się roz22

Demokrata Polski, t. 3, nr 31, Poitiers 1840—1841, s. 243, 242.
Problematykę kwestii polityczno-socjalnych oraz przebieg dyskusji nad nimi przedstawił w skrócie S. К a 1 e m b к a, Towarzystwo
Demokratyczne
Polskie
w latach 1832—1846, Toruń 1966, s. 165—170, 2-11—217.
24
Pamiętnik
Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, Paryż 1843—1844,
s. 1—28.
23
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ważania, najprawdopodobniej Wiktora Heltmana, podsumowujące i uogólniające w imieniu Centralizacji dyskusję członków Towarzystwa nad
kwestią dziewiątą, dotyczącą kształtu i funkcji władzy wykonawczej
w przyszłej Polsce.
Według czołowego teoretyka i działacza TDP głównym zadaniem władzy wykonawczej jest wprowadzenie w czyn woli narodu, sformułowanej przez władzę prawodawczą. Władza wykonawcza musi jednak być
silna. Sprawujący ją będą co 4—5 lat wymieniani, będą odpowiedzialni,
a w razie przekroczenia kompetencji będzie się ich odwoływać. Towarzystwo i jego przywódcy uważali, że naczelna władza wykonawcza winna być
jednoosobowa i bezpośrednio obierana przez ogół obywateli. Wzorowano
się tu na systemie amerykańskim — dzieło Aleksego Tocqueville'a o demokracji w Stanach Zjednoczonych było szczegółowo recenzowane na
łamach „Pisma TDP" przez Darasza 25 . Sprawujący to najwyższe stanowisko mógłby wyznaczać funkcjonariuszy niższego rzędu, z wyjątkiem
gmin, w których dla zapewnienia większej aktywności społecznej, urzędnicy byliby wybierani przez ludność 26 . Oczywiście za najwłaściwszy
ustrój Polsiki niepodległej uważano formę republikańską i demokratyczną 27.
Tak więc ideolodzy TDP, oficjalnie reprezentujący wolę ich organizacji, na łamach organu teoretycznego związku przedstawili model
ustrojowo nowoczesnej Polski, model na owe czasy bardzo śmiały, a zarazem przemyślany. Przy opracowywaniu go korzystano z doświadczeń
republik rewolucyjnych końca XVIII w., sięgano cło tradycji parlamentaryzmu polskiego, a przede wszystkim do dorobku ówczesnej polskiej
i obcej postępowej myśli politycznej.
Któryś z publicystów (Darasz lub Worcell?) Towarzystwa Demokratycznego wrócił do sprawy kształtu ustrojowego Polski wyzwolonej pod
koniec Wiosny Ludów, ogłaszając w maju 1849 r. artykuł Czego chce
Demokracja Polska, będący w tej kwestii swego rodzaju deklaracją programową.
W owym credo stwierdzano:
Demokracja chce równości politycznej wszystkich obywateli.
Wyborów powszechnych — to jest, że każdy jest wyborcą i wybranym być może.
25

Pismo Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, t. 2, Poitiers-Paryż 1840—
—1841, s. 207—247.
,e
Szerzej o tym pisał S. L e ś n i e w s k i , Gmino, w Polsce odrodzonej wed$ug
projektów Toivarzystwa Demokratycznego Polskiego z lat 1840—1841, [w:] Studia
historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, t. 2, Kraków 1938, s. 483—516.
" Pamiętnik Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, Paryż 1843—1844, s. 113—
—139.
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Sejmu w jednej izbie, bo tam gdzie jest równość prawa i jedność celu, musi
być równość i jedność u steru.
Władzy wybieralnej, czasowej, odpowiedzialnej. — —>
Demokracja Polska zostawia gminom ich zarząd wewnętrzny, Wybór rad gminnych, a zależnymi je czyni od władzy naczelnej tylko w tym wszystkim, co ma
styczność z ogółem kraju. Według rozumienia Demokracji gminy są to promienie
zbiegające się razem i tworzące ognisko narodu. — —•
Demokracja chce wolności sumienia, wolności objawienia myśli, wolności stowarzyszeń, chce publicznej edukacji kosztem narodu.
Chce poclatku postępowego od dochodów, służby wojskowej obowiązującej
wszystkich 28.
Chce sądów polubownych i przysięgłych — wymiaru sprawiedliwości bez kosztów, dla każdego przystępnej.
Przez stowarzyszenia w gminach wiejskich i miejskich, przez stowarzyszenia
rolnicze i /przemysłowe, wspólną działalnością złączone, chce zabezpieczyć pewność jutra i niezależność osobistą obywateli jednych od drugich w ich stosunku
co do pracy, handlu, przemysłu.
Jednym słowem, Demokracja Polska chce Rzeczypospolitej demokratycznej,
a tym sposobem zaprowadza równość polityczną i harmonizuje nierówności społeczne ss .
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DIE VORSTELLUNGEN ÜBER DIE "GRENZEN UND VERFASSUNG
DES UNABHÄGIGEN POLENS IN DER DEMOKRATISCHEN PRESSE
DER GROSSEN EMIGRATION (NACH 1831)
(Zusammenfassung)
Die politischen Emigranten, die nach der Niederlage des Novemberaufstandes
1830/1831 nach dem Westen gegangen sind, werden als Große Emigration bezeichnet.
Sie hat eine wesentliche Rolle in der Entwicklung der nationalen Kultur gespielt,
insbesondere im Bereich der Ideologie und des politischen Gedankengutes. Dabei war
die Presse von außerordentlicher Bedeutung. Während der dreißigjährigen Periode:
1832—1862 wurden im Exil, hauptsächlich in Paris, rund 120 Zeitschriften und andere periodische Drucke herausgegeben, darunter mehrere von nur kurzer Ersehei28

O służbie w armii narodowej tak pisano w Demokracie Polskim, t. 5, nr 23,
s. 182.: „
kiedy w teraźniejszym stanie Europy wojska liniowe są potrzebne,
chcielibyśmy mieć je złożone z najszlachetniejszych, najmoralniejszych indywiduów
narodu.
Chcielibyśmy, aby każdy uważał sobie za zaszczyt, nie za hańbę nosić
mundur nraodowy.
W dalszą przyszłość sięgając myślą chcielibyśmy w każdym obywatelu widzieć żołnierza, w każdym żołnierzu obywatela. Chcielibyśmy, aby
po szkołach
, aby tam już wykładano pierwsze zasady sztuki wojskowej".
29
Demokrata Polski, t. 12, nr 21, Paryż 1849, s. 85.
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nungsdauer. E t w a SO davon hatten politisch-ideologischen charakter. Sie erschienen,
m a n c h m a l auch recht unregelmäßig, als Wochen-, Zehntage-, Zweiwochen- u n d
Monatsschriften. Etwa vier Fünftel waren demokratisch u n d republikanisch (in verschiedenen Schattierungen) orientiert.
Den meisten Platz auf ihren Spalten widmeten diese Zeitschriften den Fragen
des politischen u n d ideologischen K a m p f e s innerhalb des Exilpolentums, sowie den
Überlegungen über die Ursachen der Teilungen Polens i m 18. J a h r h u n d e r t u n d der
Niederlage des Novemberaufstandes. Einige aber, u n d hierzu gehörten vorwiegend
die m i t der Hauptorganisation der L i n k e n i m E x i l der Demokratischen Polnischen
Gesellschaft (Towarzystwo Demokratyczne Polskie) verbundenen, haben sich auch
m i t dem A u f b a u des ersehnten künftigen polnischen Staates befaßt.
Nach den Anschauungen der politischen Schriftsteller der Großen Emigration
sollte Polen in seinen Grenzen aus der Zeit vor den Teilungen wiederhergestellt werden, unter eventueller Eingliederung Schlesiens u n d Ostpreußens. N u r ein derart
gestaltetes Polen wird imstande sein, als souveräner Staat zu bestehen, dem die Aufgabe zufällt, demokratische Ideen im Osten Europas z u verbreiten. Die meisten demokratischen Schriftsteller sprachen sich f ü r einen zentralisierten Staat aus. Sie
wollten eine parlamentarische R e p u b l i k m i t einem aus n u r einer K a m m e r bestehenden Parlament, m i t einem in allgemeinen W a h l e n gewählten Präsidenten, m i t
einer periodisch auszuwechselnden Regierung u n d einer „Erhaltungs"-Behörde (eine
A r t Verfassungskontrollorgan). Die Rechtsprechung sollte unentgeltlich erfolgen, das
Schulwesen u n d der Wehrdienst f ü r alle Bürger obligatorisch sein. A u f der untersten Verwaltungsstufe sollte es starke selbstverwaltete Gemeinden geben, m i t den
von der Staatsadministration u n a b h ä n g i g gewählten Beamten an der Spitze. F ü r
die Mitte des 19. J a h r h u n d e r t s waren es recht moderne u n d zugleich gut durchdachte Gedanken, die in der Gesamtkonzeption sowohl die geschichtlichen E r f a h r u n g e n
u n d politische Ideen anderer Staaten, als auch polnische nationale Traditionen auszuwerten versuchten.

