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Tytuf szkicu okresla relacj~ ksi~cia do pewnej ideologii. a raczej szerokiego nurtu
doktryn jego epoki. Czartoryski mogf bye swiadom, ie za jego dfugiego iycia sam
liberalizm przebyf rownie dfugq drog~ od form arystokratycznych w wydaniu Monte
skiusza do rodzqcych si~ na a.ngielskiej ziemi doktryn demoliberalnych Johna Stuarta
Milia. Moina wi~c zadae pytanie, 0 ktory okres iycia ksi~cia i 0 jaki liberalizm chodzi.
moina tei rownie zasadnie pytae 0 profil duchowy i swiatopoglqdowy bohatera, 0 jego
stosunek do problemu wfadzy i form ustrojowych, wreszcie 0 relacje jego pog/qdow
i dominujqcych prqdow ideowych tejie epoki.
Wi~kszose badaczy polskiej mysli politycznej przypisafa jui dawno ksi~cia do umiar
kowanego nurtu konserwatyzmu polskiego, kfadqc jednak szczegolny nacisk na jego
dziafalnose emigracyjnq i tworzqc swoisty "typ idealny" jego refleksji politycznej 0 pan
stwie [1]. Nie podwaiam tej kwalifikacji ani nie chc~ rewidowae tych sqdow. Nader
rzadko jednak wspomina si~ w tych wywodach 0 pewnej dynamice duchowej, 0 zmia
nach postawy politycznej, 0 rewizji przekonan, wreszcie 0 tym, z jakiej perspektywy
osoba i dziafalnose Czartoryskiego byfy postrzegane i oceniane. Bye moie na dzisiejszej
konferencji zabrakfo referatu poswi~conego pogf~bionemu spojrzeniu na Czartoryskie
go jako konserwatyst~, co byfoby dopefnieniem moich wywodow. Nie moina jednak
abstrahowae tu od liberalizmu, 0 ktorym pisaf. do ktorego si~ przyznawaf w "Pami~tni
kach" i ktorego w koncu nigdy otwarcie nie odrzucif. Potwierdza to jedynie, ie wszyst
kie postawione na wst~pie pytania powinny bye zadane. Nie jest to jednak teza
o liberalizmie ksi~cia, a jedynie postulat dotyczqcy nieco innej refleksji nad jego po
stawq ideowq.
Konstanty Grzybowski w jednym ze swoich esejow historycznych napisaf. ie ksi¥~
Adam W dobie wspofpracy z Aleksandrem I byf Wertherem, potem Hamletem okresu
Krolestwa Polskiego i powstania Iisto padowego , by w okresie Hotelu Lambert i schyfku
iycia stae si~ krolem Learem [2]. Nie sqdz~, by porownania te byfy cafkowicie trafne,
gdy idzie 0 dobor postaci i przypisane im etapy iycia. Oddajq one jednak OWq ewolucj~
duchowq i przemiany postaw w iyciu Czartoryskiego oraz niezwykfq zfoionose jego
charakteru, tfumionq - zwfaszcza pozniej - tajemniczq wyniosfosci q i milczeniem [3].
W tym tkwi chyba rowniei problem jego stosunku do liberalizmu.
Chcqc wskazae zrodfa i uwarunkowania tego stosunku, odwofae si~ naleiy do tra
dycji narodowej i rodzinnej, wpfywu idei europejskich, zwiqzku z wielkim ksi~ciem,
a potem carem Aleksandrem I, wreszcie do biegu wypadkow politycznych stymulujq
cych i hamujqcych na przemian skfonnosci liberalne w postrzeganiu swiata i mysleniu
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Czartoryskiego. Wystarczy to, by zdae sobie spraw~, jak dalece skomplikowany byf
splot przeiyc. okolicznosci i wydarzen, w ktory zostaf uwikfany od na.jmfodszych lat
swojego iycia.
W bagaiu tradycji, ktorego na pofy swiadomy. na pofy nieswiadomy mfody ksiqi~
miaf ise przez pozniejsze iycie. miescify si~ bardzo roine i czasami sprzeczne wqtki.
Z gf~bokim patriotyzmem i swiadomosciq narodowq mieszaf si~ swoisty egoizm rodo
wy i lata partykularnej i dwuznacznej nieraz polityki Familii. Pod wpfywem wszech
stronnie wyksztakonego ojca i jego przywiqzania do idei oswieceniowych oraz matki 
sawantki. chroniqcej pamiqtki narodowe w sentymentalno-klasycystycznym stylu epoki
(przy jednoczesnej swobodzie obyczajowej ich obojga). ksztaftowaf si~ czfowiek dosko
nale odzwierciedlajqcy w swych zaletach i wadach czasy konca wieku XVIII. Rownie
romantyczny. co rozwainie myslqcy. rownie egzaltowany wewn~trznie, co powsciqgli
wy i chfodny w podejsciu do ludzi: Typowy w tym wzg/~dzie reprezentant pokolenia
po/skich oswieconych. kt6re watmosferze wyrafinowania inte/ektua/no-cywilizacyjnego i ka
tastrofy rozbior6w nie wydawalo wiernych do koflCa rewolucjonist6w ani /udzi spiiowej woli
[4]. Czfowiek wyksztakony. lecz postrzegajqcy swiat przez pryzmat swoich pragnien
i wizji majqcych czasem niewiele wsp61nego z rzeczywistosciq polityczna [5]. Gdy wspo
mniaf bitw~ pod Austerlitz. napisaf 0 Austriakach i Rosjanach. ie zapomnieli 0 wadze
chwili bieiqcej i zajmowali si~ jedynie marzeniem 0 nieprzegapieniu tak pi~knej okazji [6].
a przeciei to samo moina by powiedziee 0 wielu jego poczynaniach. Dzis. gdy wizja
zjednoczenia Europy i ewentualnego czfonkostwa w niej Polski przesfania oczy wielu
historykom gotowym widziee w ksi~ciu pierwszego Europejczyka i proroka Unii. mysl~.
ie historia wyznaczafa mu role nie profetyczne. ale bardzo konkretne i polityczne 
bycia ministrem spraw zagranicznych Rosji. kuratorem okr~gu wilenskiego. prezesem
Rzqdu Narodowego w powstaniu czy wreszcie w prawdziwej autokreacji, czyli Hotelu
Lambert. Zderzenia tych rol z wizjami fadu europejskiego musiafy bye wi~c bolesne.
Gdzie wi~c mogfy tkwie ewentualne korzenie liberalizmu ksi~cia Adama? Odpo
wiedz - ie w przeszfosci. jest tylko zdawkowa i fragmentaryczna. Przeszfose bowiem
i czerpana z niej tradycja nie byfy jednoznaczne. Janusz Tazbir w kontrowersyjnym
artykule "Oswiecenie po polsku" napisaf: lburzenie Bastylii przyj~to w kolach wyznawc6w
sarmackiego republikanizmu z nieklamanym entuzjazmem. Jean Fabre piszqc 0 recepcji fran
cuskiego przekladu "G/osu wolnego", przypomnial, ii slownictwo polityczne sz/achty znalo
takie poj~cia jak wo/nose, r6wnose, braterstwo, rzeczpospo/ita, ie by/o oparte na umowie
spolecznej. ( ...) Terminologia sarmackiego republikanizmu ( ...). nieza/einie od swej sz/achec
kiej tresci w abso/utystycznej Francji brzmiala rewolucyjnie - i wlasnie oswieceniowo [7]. Stqd
tylko krok moie dzielie od tezy. ie wczesniej jeszcze mogfa kiefkowae w Rzeczypos
politej swoista forma liberalizmu politycznego (bo chyba nie gospodarczego) ograni
czonego do stanu szlacheckiego. Liberalizmu nie szukajqcego kompromisow ze sfabym
mieszczanstwem Oak np. w przypadku liberalizmu arystokratycznego we Francji) zde
generowanego przez przywilej. wolnq elekcj~ i liberum veto. ale jednak w swym wolno
sciowym jqdrze zbliionego do koncepcji Zachodu. Tam jednak chodzifo przeciei
o ograniczenie absolutyzmu i faktyczne zwyci~stwo buriuazji, tu zaS reforma panstwa
wymagafa samoograniczenia stanu rzqdzqcego i wzmocnienia wfadzy centralnej. Okres
na.jsilniejszego wpfywu idei oswieceniowych - zwfaszcza francuskich i angielskich - na
t~ cz~se szlachty i elity umysfowej kraju. ktora sprzyjafa klimatowi reform. zaznaczyf si~
mi~dzy innymi eksponowaniem poj~cia Iiberalizmu. Czasami rozumiano przezen samq
skfonnose do reform lub rewolucji, czasami republikanizm. czasami swobod~ obycza
jow i stylu iycia (tu raczej moina mowie 0 libertynizmie). jeszcze kiedy indziej wolno-

54

MICHAl:. JASKOLSKI

myslicielstwo, a w sumie bardzo cz~sto wszystkie te znaezenia fqczono razem. Nie byto
to zjawisko w Europie odosobnione. gdyi liberalizm uchodzif wtedy za ide~ jesli nie
burzqcq, to w kaidym razie kontestujqca stary porzqdek i znajdujqcq si~ niemal na
lewicy myslenia spoteeznego.
Mfody ksiqi~ byt poniekqd wfqczony w taki wfasnie sposob widzenia i pojmowania
liberalizmu. Moina sqdzic, ie wiedza, podroie i przeiycia sprawiafy. ii liberalizm nie
byf dla niego tylko sfowem-wytrychem. Ten proces ksztahowania si~ osobowosci roze
graf si~ w stosunkowo krotkim czasie - od Sejmu Wielkiego, uchwalenia Konstytucji
3 Maja. insurekeji kosciuszkowskiej, do przybycia w wieku 25 lat na dwor w Petersbur
guo Potem byto jui zbieranie kolejnyeh doswiadczen iyciowych.
Dwukrotne podroie zagraniczne w latach 1789-1 791 i 1792-1 795 - poznanie
Szwajearii. Holandii. Franeji i AngJii - stworzyfy okazj~ do uksztaftowania si~ swoistej
anglofilii. towarzyszqcej mu przez reszt~ iycia. Naleiy doeeniac ten okres. bo jest to
czas zetkni~cia si~ z ideami wigow i bliiszego zaznajomienia si~ z funkcjonalnq stronq
ustroju angielskiego, poznania idei Foxa i Burke'a. moment wainy z punktu widzenia
ksztaftowania si~ liberalizmu angielskiego i jednoczesnie narodzin nowoczesnego. umiar
kowanego konserwatyzmu [8]. Doswiadczenia te zdeterminujq poglqdy ksi~cia na opty
malny ustroj panstwa i odtqd monarchia konstytueyjna (z pewnymi poiniejszymi mo
dyfikaejami) przetrwa w jego przekonaniaeh ai po ezasy emigracyjne.
Hotel Lambert znaf dwie najwainiejsze, coroeznie obchodzone uroczystosci. Roez
nic~ uchwalenia Konstytucji i wybuehu powstania listopadowego. Kaida z nich miata
inny wymiar i inne cele jej przyswiecaty. Roeznica powstania eementowata oboz emi
gracyjny, przypominafa 0 przyczynie pobytu na obczyznie i skfaniafa do zadumy nad
przysztosciq. Rocznica uehwalenia Konstytucji niesc miafa ide~ istnienia Hotelu Lam
bert, zmieniajqee si~ najbliisze eele polityezne obozu i wciqi aktualizowany jego pro
gram - wszystko legitymizowane przez dziefo roku 1791 [9]. Nie tu miejsee na spor
historykow, ezy Czartoryski do konca pozostaf na pozyejaeh ideowych zakreslonych
przez Konstytuej~ ezy tei szedf dalej. podtrzymujqe jq jako punkt wyjscia dla ewolucji
ustrojowej przysztej Polski. czy wreszcie pozostata ona dla romantycznego niemal po
kres iycia ksi~cia ph;knq marq sennq [10]. Faktem wydaje si~ jednak. ie tresc Konstytucji
tchn~fa dian duchem liberalizmu. choc niewqtpliwie byf to .. Iiberalizm po polsku" (rozu
miany wfasnie jak wyiej). a wi~c na miar~ czasu i miejsea. Tenie liberalizm w wydaniu
trzeciomajowym towarzyszyt mu w refleksjach na temat stynnej rozmowy 0 Ogrodzie
Taurydzkim z wielkim ksi~ciem Aleksandrem, dostrzec go moina rowniei w opisie jego
dziafan i przedsi~wzi~c w ramach Nieofiejalnego Komitetu. w memoriale ,,0 systemie
polityeznym. kt6ry winna stosowac Rosja", wreszeie w formufowaniu ..Zasad do kon
stytueji Krolestwa Polskiego". Czy w6wczas by{ to jeszcze liberalizm nadqiajqcy za myslq
Zachodu. chociaiby w wydaniu Constanta. czy tei. pozostajqc w izolacji polityki zakre
slonej przez Rosj~, a potem Kongres Wiedenski. osuwaf si~ on w stron~ umiarkowane
go konserwatyzmu? Zapewne ta druga odpowiedz jest trafniejsza. gdyi przewainie jest
to los niemal wszystkich idei liberalnych zatrzymujqeyeh si~ w swej ewolucji w danym
momencie historyeznym.
Pozostajqc przy wqtkaeh liberalnych swiatopoglqdu Czartoryskiego. naleiy zwr6cic
uwag~ na ten. ktory mimo wiedzy historycznej wciqi pozostaje w cieniu. Jest nim
sprawa przynaleinosci i dziafalnosci w wolnomularstwie. Wqtek, ktorego przeceniac nie
moina. ale doceniac naleiy. Nie jest to tatwe. bowiem czym innym byfa masoneria
wowczas. ezym innym jest dzis. Wolnomularstwo polskie konca XVII( W.O majqce jui
pewne doswiadczenia i tradycje europejskie. rozwijato si~ wr~cz iywiofowo. obejmujqc
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niemal wszystkich, ktorzy mienili si~ oswieconymi i pragn~li zgodnie z genezCl oswiece
nia angielskiego i francuskiego zmieniac oblicze kraju. Masoneria. niezaleznie od swych
tresci ideowych, byta sposobem bycia i zycia elit oraz tych. ktorzy do nich pretendowa
Ii. 8yfa tez stylem myslenia i postrzegania swiata. Dziafaf tu programowy w sztuce
kr61ewskiej mit i zarazem dogmat budowy nowego czlowieka i nowego swiata. PasujClcy
wr~cz do reform panstwa polskiego w duchu oswiecenia i liberalizmu. Esprit ma<;onni
que, wyraiajClcy si~ w wolnomularskiej zasadzie rownosci czfonk6w i uzyskiwania kolej
nych stopni wtajemniczenia na podstawie indywidualnej wartosci czfowieka oraz lozo
wa zasada tolerancji. sprawiafy. ze warsztaty (Ioze) stanowify dla szlacheckiej wi~kszosci
nieocenionCl politycznie pfaszczyzn~ spotkan z rosnClcCl w aspiracje spofeczne i politycz
ne burzuazjCl oraz prominentnymi uczonymi i artystami. To. co dokonafo si~ znacznie
wczesniej na zachodzie Europy. w Polsce kiefkowafo szybko i smialo [11].
Tradycja. w ktorej wyrosf ksi¥~ Adam, byta w tym wzgl~dzie jednoznaczna. Jego
ojciec byt wszak czynnym wolnomularzem od czas6w saskich ai po lata Ksi~stwa War
szawskiego i piastowaf najwyzsze stanowiska w hierarchii wolnomularskiej [12]. Matka
byta aktywnCl czfonkiniCl prestizowej lozy adopcyjnej - Wielkiej LoZy Dobroczynnosci na
Wielkim Wschodzie Warszawskim [13]. W slady te rychfo wstClpH Adam Jerzy. a pozniej
jego brat Konstanty Adam [14]. By dopefnic ten wCltek tradycji, dodac naleiy. ze czfon
kiem wolnomularstwa byt takie najstarszy syn ksi~cia. Witold Adam. choc oczywiscie
juz w czasach emigracyjnych [1 5].
Udziaf w zyciu loz masonskich ksi~cia Adama jest. dzi~ki opracowaniom Ludwika
Hassa. nader dobrze udokumentowana. Wystarczy wi~c przypomniec w ogromnym
skrocie jego drog~ wolnomularskCl. Rozpocz~fa si~ na poczCltku lat 90. XVIII w .. kie
dy to zostaf inicjowany w prominentnej politycznie lozy warszawskiej SwiCltynia Izis,
nalezClcej do Wielkiego Wschodu Krolestwa Polskiego i Wielkiego Ksi~stwa Litewskiego.
W 1813 r. loza ta nadafa mu czfonkostwo honorowe. W roku 1815, w rownie presti
zowej 10Zy Tarcza P6fnocy piastowaf godnosc s~dziego. a ponadto od 1816 r. zostaf
dodatkowo czfonkiem nowo zainstalowanej lozy Kazimierz Wielki. pozostajClcej
w obediencji Wielkiego Wchodu Polski. Rok wczesniej. na podstawie zezwolenia Naj
wyzszej Kapitufy. nadano mu czwarty stopien Wielkiej Lozy Kapitularnej w Warszawie.
a w roku nast~pnym stopien siodmy, najwyzszy w rycie stosowanym w Wielkim Wschodzie
Polski. 8yt tez od roku 1820 czfonkiem honorowym lozy Ciemnosci Rozproszone
w Zytomierzu (podlegtej Wielkiej Lozy Astrieja w Petersburgu). Dalsze losy masonskiej
dziafalnosci ksi~cia sCl juz zwiClzane z okresem emigracyjnym. W 1835 r. zostaf
czfonkiem honorowym lozy Canongate Kilwinning nr 2. podlegfej Wielkiej Lozy Szko
cji. W latach 40. nalezaf do jednej z kapituf obrzCldku szkockiego w Paryzu. a w 1847
r. zostaf afiliowany do Polish National Lodge nr 778 znajdujClcej si~ w obediencji
Zjednoczonej Wielkiej Lozy Anglii. W roku nast~pnym byt wspofzafozycielem utworzo
nego przy tejze loiy Polish National Chapter. grupujClcego wielu znanych emigrantow
[16]. Mozna wi~c stwierdzic. ze wi~ksza cz~sc dojrzafego zycia politycznego ksi~cia
przebiegta rownolegle do jego aktywnosci wolnomularskiej.
Wolnomularstwo Czartoryskiego rozpatrywac nalezafoby w co najmniej kilku aspek
tach. Pierwszym i niebagatelnym byt swoisty snobizm pofClczony ze sposobem upra
wiania polityki przez warstwy wyzsze. Przy tradycjach rodzinnych zaangaiowanie Czar
toryskiego w pracach lozowych byto wr~cz nieuniknione. 8yt bowiem nie tylko synem
wolnomularza. czyli tzw. luftonem (majClcym ufatwiony dost~p i drog~ do stopni wol
nomularskich), ale ponadto przemawiafy don gf~boko tresci Konstytucji Andersonow
skich i fascynacja zyciem politycznym Anglii. Krzewienie tych wartosci na gruncie war-
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szawskich salon6w byto stylem epoki i iycia politycznego. I tu pojawia si~ niejako drugi
aspekt masonskiej dziatalnosci ksi~cia. znacznie wainiejszy i gt~bszy. Moiliwose docie
rania do bardzo r6inych os6b. wymiany poglqd6w i wywierania wptyw6w byta zawsze
i jest do dzis modus operandi wolnomularstwa. Poj~cie osmozy nigdy nie byfo obce
masonerii, kt6rej - zwfaszcza w owym czasie - nie spos6b odm6wie skutecznosci dzia
tania. Stwarzane przez niq kontakty i moiliwosci sfuiyty Czartoryskiemu zar6wno w6w
czas. gdy protekcja Aleksandra I wobec 16i (do ich kasacji w 1821 r.) pozwalafa mu t~
dziafalnose prowadzie. jak i w latach emigracji. gdy pozostafy one na tyle waine. by
podtrzymywat udziaf w loiach szkockich. angielskich i francuskich [1 7]. Trzeci aspekt to
pr6ba poszukiwania wpfywu masonerii na oblicze polityczne Czartoryskiego. Przyaktu
alnym stanie badan zapewne wiele moina na ten temat powiedziee.
Szukanie rei acji pomi~dzy ideami wolnomularskich. liberalizmem a swiatopoglqdem
ksi~cia jest i tatwe. i trudne zarazem. Specyficzna mentalnose. jakq na og6t ksztaftuje
wolnomularstwo. polega mi~dzy innymi na tym. ie tresci masonskie rzadko Sq ekspliko
wane bezposrednio. a z regufy wfaSnie za posrednictwem idei bliskich lub pokrewnych
[18]. Tak byto i z liberalizmem. Wystarczy przypomniee. ie jeden z najbardziej klasycz
nych tekst6w wczesnego polskiego liberalizmu pt. "Co znaCZq wyraienia liberalne?".
wyszedt spod pi6r wolnomularskich. a zostaf wydany w masonskim "Pami~tniku War
szawskim czyli Dzienniku Nauk i Umiej~tnosci" [19]. Mniemae naleiy. ie 6w "duch
wolnomularski" towarzyszyt ksi~ciu od dni mfodocianej inicjacji ai po dojrzafy wiek poli
tyczny. Nigdy prawdopodobnie nie dowiemy si~ do konca. na ile entuzjazm dla liberali
zmu zaszczepiony w duszy mtodszego 0 siedem lat wielkiego ksi~cia Aleksandra byt
wynikiem wsp61noty poglqd6w na masoneri~ i jej post~pOWq rol~. na ile zaS wfasnq
inicjatywq ksi~cia Adama. To, ie w przypadku Aleksandra 1 nie pozostaf on sladem
tlWafym. nie swiadczy jeszcze. ie sam Aleksander do momentu zelWania w 1821 r. (pod
silnq presjq Swi~tego Przymierza) wi~zi z masoneriq i oficjalnq jej kasacjq nie pozostawaf
jej sympatykiem i protektorem (a bye moie i cztonkiem). Wszak to jedna z warszawskich
16i - Jednose Stowianska - w dokumencie swym stwierdzafa: Samo oznaczajqce nazwisko
loZy wskazuje zamiar jej utworzenia w tym rozciqg/ym kraj6w przestworze, w kt6tym Aleksander
z sercem czfowieka. umyslem filozofa a duchem Wolnomularza panuje [20]. 8yfa to oczywi
scie naiwnose i niczym nie uzasadniony entuzjazm. Prawdq jest jednak ito. ie nigdy nie
dowiemy si~ do konca, na ile okolicznosci polityczne wymuszaty na Aleksandrze jego
zachowania. a na ile pozostawaf on tylko zr~cznym manipulatorem.
Na trop owych powikfanych zwiqzk6w idei oswieceniowych, liberalizmu i masonerii
wiedzie nas jeszcze inny przykfad. Jest nim bliski zwiqzek tqCZqcy Czartoryskiego ze
Scipionem Piattolim. Postae tat przewijajqca si~ w wielu wainych momentach naszej
historii, jest tajemnicza i nie zawsze ch~tnie dzis przypominana [21]. Oweks-kapucyn.
mimo sekularyzacji uiywajqcy tytufu ksi~dza i profesora, preceptor dzieci ksi~inej mar
szafkowej Elibiety Lubomirskiej (ciotki ksi~cia Adama). byf jednym z wybitniejszych
mason6w swojego czasu. Wygnany z Wfoch, pilnie obserwowany przez wfadze kosciel
ne, posqdzany 0 dziafalnose wywrotowq niemal w cafej Europie. poznaf ksi~cia w Pary
iu w latach 1786-1787. wywarl na nim wielkie wraienie i zyskaf wpfyw trwajqcy lata.
Po przenosinach do Polski Piattoli wstqpif (bye moie tylko si~ afiliowaf) do loiy Tarcza
P6fnocy, podjqf aktywnq dziafalnose i czynnie uczestniczyt w iyciu politycznym. zwfasz
cza jako sekretarz Stanisfawa Augusta. Po latach ksiqi~ Adam napisze 0 nim w ten
spos6b: Wp/yw [Piattolego - przyp. M. J.] m6g1 bye dla mnie jedynie wifcej nii dobro
czynny. (.. .) Byl to niezwykly erudyta, kt6ry poswifcal sif rozmaitym dziedzinom nauki,
posiadal nadto wielkq latwose redagowania projekt6w i kt6ty zarazem mial serce gorqce,
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czule i zdolne do poswi~cen. Poczqtkowo nie m6g1 zrozumiec stanu Polski; sposobu w jaki by/a
rzqdzona. a jui mysl pracy na rzecz wyzwolenia opanowala go i nie przestawal zajmowac si~
niq zawsze, kiedy tylko m6g1 m;ec nadziej~. ii pomysl 6w zostanie urzeczywistniony. ( ...)
Piattoli mial duiq wyobraini~. Dostarczala mu ona sposob6w wybmi~cia z klopotliwych sytu
acji. lecz odznaczal si~ zarazem zawsze duiq dozq zdrowego rozsqdku, bez;nteresownosciq
oraz latwosciq rezygnowania z szerokich plan6w wobec potrzeb sytuacji [22]. W roku 1804,
kiedy sytuacja ich obu byfa jui zupefnie r6ina (Czartoryski byf carskim ministrem),
ksiqi~ wspominaf: By/em zachwycony, ie mogr; miec w nim instrument r6wnie pewny i
zdolny. Wystarczylo jedynie wyznaczyc podstawowe punkty jakichs rokowan, czy tei systemu,
by rozwinq! je ze wszystkimi moiJiwymi konsekwencjami. By! zazwyczaj ai nadmiemie szczo
dry w proponowanych pomys!ach, wysmienicie zarazem przygotowany. by je redukowac lub
modyfikowac wedle uwag. kt6re mu przyczynili jego przyjaciele [23].
Trudno jest w tak wqskim opracowaniu rozwinqe szerzej ten wqtek. ale wspomniee
naleiy przynajmniej 0 dw6ch znaczqcych wsp61nych przedsi~wzi~ciach. Pierwsze odno
si si~ do lat mfodosci i jest chyba dose typowym dla romantycznych poryw6w. nieco
spiskowych koncepcji ratowania ojczyzny i chyba wfaSnie wolnomularskiego stylu dzia
fania. Powstafy pod koniec 1887 r. (1888?) w Paryiu memoriat przewidywaf powsta
nie wqskiego tajnego Dyrektoriatu oraz Kongresu Patriotycznego. zfoionego z Czartory
skich i innych wptywowych rod6w Polski. przeprowadzenie pod ich kierunkiem wybor6w
sejmowych. proklamowanie konfederacji i wprowadzenie niezb~dnych reform. Kadry
do realizacji tych dziatan miafy w znacznym stopniu opierae si~ wfaSnie na szeregach
wolnomularskich [24].
Drugim przedsi~wzi~ciem. 0 wiele konkretniejszym i ambitniejszym. byto stworze
nie tzw. Aliansu Posredniczqcego. si~gajqcego tym razem wprost w polityk~ zagra
nicznq Rosji roku 1805. Memoriaf Piattolego. wraz z adnotacjami ksi~cia. przytacza
Jerzy Skowronek w cafosci. komentujqc go nast~pujqCo: Ten zwiqzek panstw pod przy
w6dztwem Rosji mial formalnie zaproponowac arbitrai w konflikcie angielsko-francuskim,
a faktycznie sklonic Napoleona do ust~pstw drogq nacisku lub wojny. Praktyczny Wloch dolq
czy/ do swej propozycji rozbudowy niemaJ drobiazgowy plan zbrojnej demonstracji - bodajie
pierwszy tego rodzaju i tak nowoczesnie traktowany element polityki mir;dzynarodowej. Przy
pomocy tej demonstracji miano ostatecznie pozyskac wahajqce si~ panstwa do akcji antyna
poleonskiej, a zarazem wyczerpac wszelkie srodki i sposoby naklonienia w/adcy Francuz6w do
ust~pstw, zanim Europa ruszy do nowego gigantycznego starcia zbrojnego [25]. Dodae nale
iy. ie wspominany wczesniej tzw. plan pufawski byf pr6bq kontynuacji memoriafu
Piattolego. tyle ie sp6znionq i przekreslonq rozwojem wydarzen polityczno-militar
nych. Memorial ten ma zresztq swojq warstw~ ideowq bliskq liberalizmowi. a w swoim
wymiarze gJobalnej polityki europejskiej bliski jest mysleniu masonskiemu.
By zakonczye 6w wqtek wolnomularski w swiatopoglqdzie ksi~cia Adama. warto
dodac. ie i .. Esej 0 dyplomacji" nie obcy byf ani liberalizmowi (i to w zupefnie nowo
czesnym jego wydaniu), ani tei idealistycznym celom wolnomularskim - budowie no
wego fadu i porzqdku moralnego dla Europy. ezy wszystko to stawiafo ksi~cia w kon
flikcie pomi~dzy deklarowanq religijnosciq (zwfaszcza pod koniec iycia) a koscielnym
zakazem przynaleinosci do masonerii? Sqdz~, ie tylko poniekqd. Owczesna powszech
nose przynaleinosci elit europejskich do masonerii z pewnosciq nie moie bye usprawie
dJiwieniem owego dwoistego widzenia swiata. lecz przede wszystkim wiernosci tzw'
Pierwszemu Obowiqzkowi Konstytucji Andersona, kt6ra stanowifa dian wystarczajqcq
legitymacj~ przynaleinosci do wolnomularstwa [26]. Istotny dla wqtk6w liberalnych
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w swiatopoglqdzie Czartoryskiego pozostaje zwiqzek z Aleksandrem I i jego pozniejsze
konsekwencje. Nie b~dziemy tu omawiae wydarzen znanych historiografii polskiej
i wiele razy analizowanych. Problem, ktorego zaledwie pragn~ dotknqe, tkwi raczej
w warstwie psychologicznej i obyczajowej.
Zwiqzek ten posiadaf bowiem swoje do. a byfa nim rosyjska specyfika relacji do
liberalizmu. Trzeba tu odroinie dwa bieguny jego postrzegania. Pierwszy byf wfasciwy
warstwom oswieconym. nastawionym okcydentalistycznie. wsrod ktorych jego rozu
mienie w niczym nie odbiegato od standardow zachodnio-europejskich i, co wi~cej,
zdecydowanie zmierzato w kierunku reformy cafego ustroju Rosji. Biegun drugi byf
o wiele bardziej powierzchowny. wewn~trznie zr6inicowany. wahaf si~ pomi~dzy po
strzeganiem liberalizmu jako skfonnosci ku jakiejkolwiek reformie a widzeniem w nim
wyfqcznie destrukcji, rewolucji lub wr~cz demontaiu cafego imperium. W ramach tego
postrzegania stawaf si~ on najcz~sciej politycznie obrailiwym epitetem. Pomi~dzy tymi
biegunami tkwHa cafa gama (podobna do polskiej) sposobow rozumienia liberalizmu 
od wolnomyslicielstwa po libertynizm obyczajowy [27]. Znaczenie tei miaf stosunek
do cel6w. ku ktorym miafo zmierzae panstwo. Dla liberafow (i to nawet swiadych)
kaida reforma dotyczqca chociaiby administracji centralnej byfa zwiastunem wchodze
nia w er~ konstytucyjnq. Takie postrzeganie reform istniafo za panowania Aleksandra I
niemal do 1821 r., mimo ewidentnych oznak. ie wi~kszose z nich nie prowadzifa do
zmiany ustroju, a jedynie usprawnienia funkcjonowania samodieriawia.
Rozmowa w Ogrodzie Taurydzkim wiosnq 1796 jest w swej tresci 0 tyle wiarygod
nat 0 ile wiernie po latach. wedfug skrotowych zapiskow. potrafif odtworzye je sam
ksi¥~. Wydaje si~ jednak. ie w tym momencie naprzeciw siebie stan~li ludzie nie tylko
roiniqcy si~ wiekiem. ale tei 0 odmiennym poziomie wiedzy politycznej i ideowej. Poza
poczuciem wzajemnej sympatii fqczye ich mogfa wyfqcznie wspolnota niektorych poglq
dow oraz kompletny brak wpfywow politycznych.
Czartoryski byf na pofy zakfadnikiem. na pofy pokornym petentem, Aleksander zaS
potencjalnym nast~pcq tronu (po ojcu takie nast~pcy). ale odsuni~tym catkowicie od
polityki. a po cz~sci od gfownego nurtu iycia dworskiego. PamiEitae jednak naleiy. ie
w owych siedmiu latach roinicy wieku tkwif zupefnie inny sty I wychowania. swiatopo
glqdu. charakteru. wreszcie - co chyba jest sprawq zasadniczq srodowisk. w ktorych
wyrosli. KsiqiEi Adam miaf za sobq doswiadczenia oswieconego i wszechstronnego
wychowania. podroiy zagranicznych, obserwacji obrad Sejmu Wielkiego. dzieta Kon
stytucji 3 Maja. Targowicy. insurekcji kosciuszkowskiej. ostatecznie zagfady Rzeczypo
spolitej. spustoszenia i sekwestru dobr rodzinnych. wreszcie wspomnianych doswiad
czen wolnomularskich. Po stronie Aleksandra stata empiria leiqca w bystrej obserwacji
imperialnej i jakie skutecznej polityki jego babki. cynizmu i rozpasania obyczajowego
dworu petersburskiego, wreszcie, i co moie najwainiejsze. sHy i sfabosci systemu jedno
wfadztwa. A jednak te roinice. w tym czasie i w tej chwili. wydawafy si~ wobec siebie
komplementarne. Wyiszose wiedzy i doswiadczen Czartoryskiego tkwHa bowiem raczej
w sferze ide; ; teorii polityki, stajqc si~ pozornq wobec brutalnego realizmu praktyki.
w kt6rej wyrosf przyszfy Aleksander l. Dafo to znae 0 sobie w przysztosci. W tym
momencie jednak istniafa wspolnota poglqdow. kt6rej mianownikiem mogfa bye po
prostu ch~c osiqgni~cia zmian tych zmian, ktore cz~sto i ch~tnie okreslano mianem
liberalizmu. Czartoryski posiadaf tu niewqtpliwie przewag~ intelektualnq i moina z du
iym prawdopodobienstwem zafoiyc. ie cz~se spotkan. ai po zamordowanie Pawfa I.
miafa charakter lekcji liberalizmu dla przyszfego imperatora.
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Trzeba tu uczynic dygresj~. bez ktorej omawiany problem nie b~dzie do konca jasny
- chodzi 0 powszechnie znany fakt. ie spoiwem stosunku Czartoryskiego do Aleksan
dra (bo chyba nie odwrotnie) byta wielka i si~gajqca ai po grob w dosfownym tego
sfowa znaczeniu - mHosc do jego iony Elibiety. Mitosc pod okiem Aleksandra. za jego
wiedzq i wolq. niemal z jego inicjatywy. mitosc odwzajemniona. Nie miejsce tu. by
oceniac charakter i osobowosc wielkiego ksi~cia. Zwi'lZek taki miescif si~ niewqtpliwie
w stylu epoki i atmosfery dworu petersburskiego. Determinowat on takie dziafania
Czartoryskiego. zachowanie wobec Aleksandra ai po kres jego iycia i panowania.
a jednoczesnie byt narz~dziem wr~cz nieograniczonej manipulacji ze strony przyszfego
cara. Spisana u schytku iycia .. Relacja intymna 0 znajomosci z wielkq ksi~inq Elibietq"
rzuca wi~cej swiada na charakter ksi~cia Adama i motyw jego post~powania nii pozo
stafa cz~sc pami~tnikow. Przytocz~ tu tylko kilka fragmentow. by moina zrozumiec
wag~ tych wyznan: W ten sposob min~o siedem najszcz~sliwszych lat mega iycia ( ...) nigdy
jui takie czasy nie wrocily. (...) Musz~ przyznac. ie bez owych tak silnych wi~zow. bez tych
uczuc, kt6re mnq zawladn~y. nie zostalbym tak dlugo w Rosji. Nie mialbym sit na oddanie si~
odleglej nadziei. ii b~d~ poiyteczny mojemu krajowi, bqdi tei idei. aby pomoc Aleksandro
wi w jego marzeniach i wprowadzaniu ulepszen (. ..) nie pozostalbym przy Aleksandrze
i wszystkimi sposobami usilowalbym raczej powrocic do Polski. gdzie inne wypadki wyznaczy
Iyby lini~ mojego post~powania. (...) Przez cale moje iycie niemal zawsze wiodlem dwa
iywoty: pierwszy przykladny, jawny. podobnie jak wszyscy. Drugi natomiast rozpoczqlem
z chwi/q przybycia do Rosji, caly zloiony z bezkresnych marzen, uczuc nie wszystkim dost~p
nych. (.. .) Owo drugie iycie sprawialo, ie cz~stokroc wydawalem si~ niezrozumialy (. . .) spra
wialo, ie pot~piano mnie i kazano sqdzic. ie jestem oschly, tudziei zafrasowany, zaambara
sowany. a to bez wyrainej znanej przyczyny [28]. Dlatego tei stuszna wydaje si~ ocena
charakteru ksi~cia jako po cz~sci romantyka. Aleksander romantykiem nie byt.
Idylla taurydzka miata swoje nast~pstwa i dalekosifiine skutki. Gf6wnymi punktami
wspolnej dalszej drogi obu przyjaciot stafy si~ nie tylko liczne poufne spotkania i dys
kusje [29] ale w konsekwencji. po objficiu tronu przez Aleksandra dziatalnosc Nieofi
cjalnego Komitetu [30]. wreszcie niebywaty dla Polaka awans na ministra spraw zagra
nicznych Rosji. Tu jednak wydaje si~ znacznie wainiejszy wptyw ksi~cia na przyszfego
cara. Historycy niejednokrotnie podkreslaIi konsekwentne przekonywanie Aleksandra
do idei stworzenia ograniczonego systemu parlamentarnego. wprowadzenia podziafu
wtadzy. gruntownej reformy administracji. prawa. sqdownictwa i oswiaty. Dziafalnosc
Komitetu zamarta wkrotce. a liberalne deklaracje skfadane Czartoryskiemu pozostawafy
w znacznej mierze deklaracjami wytqcznie prywatnymi.
Trudno tu opisywac ewolucj~ owego zwi'lZku. nie moina jednak chyba catkowicie
negowac prawdziwosci intencji i sktonnosci liberalnych Aleksandra I. Sytuacja wewn~trzna
i okolicznosci historyczne sprawHy. ie sqd Czartoryskiego wyraiony w pami~tnikach
(oczywiscie ex post) jest trafny i pozbawiony zfudzen: Jednak panowanie Aleksandra stalo
si~ w koncu swietnym dla Rosji, a mlody i ekscentryczny, czuciem i wyobrainiq uniesiony
liberalista. chwiejqcy s;~ zrazu, niepewny dzialan i niewymiarkowanych celow. poiniej przez
wypadki nauczony i faworyzowany stat si~ podbijaczem. zwyci~zcq ale takie podejrzliwym,
zabobonnym i surowym autokratq [31]. Aleksander I to pierwszy i ostatni car majqcy
przynajmniej w mfodosci skfonnosci do liberalizmu: potem Rosja podqiafa jui tylko
nieuchronnie w kierunku panowania Mikofaja II.
Kontrapunktem tego skqdinqd fascynujqcego zwi'lZku staf si~ rok 181 5. Konstytu
cja Krolestwa Polskiego. ktorej zasady przygotowaf ksiqi~ Adam. choc nie zasiadaf
w Komitecie Konstytucyjnym. dafa ustroj. ktory nie bez racji Konstanty Grzybowski
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okreslif jako wysepk~ liberalizmu na morzu absolutyzmu. Oezywiscie nie wszystkie pomy
sfy Czartoryskiego zostafy zrealizowane. ale ksztaft konstytueji mog{ rodzic nadzieje na
rozwoj rZqdow i idei liberalnyeh (na co liczyli ehociaiby .. kaliszanie" z bracmi Niemo
jowskimi na ezele). gdyby nie brutalny fakt obeenosci i pozyeji wielkiego ksi~cia Kon
stantego. TakZe wiara w to. ie przekroezenie granic Krolestwa zmieni monareh~ abso
lutnego w monareh~ konstytueyjnego okazafa si~ bezpodstawna. Jednak oezywistym
sygnafem konea uktadu istniejqeego pomi~dzy Czartoryskim i Aleksandrem stafa si~
tajemnicza i dramatyczna rozmowa tui przed wyjazdem eara z Warszawy. Nie Sq tu
ehyba najwainiejsze motywy eara. leez fakt przekreslenia nadziei ksi~cia na obj~cie
stanowiska namiestnika [32]. To by{ ehyba prawdziwy koniee przyjaini, choc nie lojal
nosci wobec eara. bo ta trwafa ai do jego smierei.
Naleiy jeszeze skrotowo poruszyc kwesti~. ktora jest przyezynq wielu kontrowersji
w zakresie ocen profilu ideowego ksi~cia Adama. Jest to sprawa perspektywy. z jakiej
oeeniano jego przekonania polityczne. A tych perspektyw jest kilka i one wfaSnie naj
ez~sciej okreslafy ..szufladki" ideowe. w ktoryeh starano si~ go pomiescic.
Wspomniano jui. ie wi~kszosc polskich badaezy jednoznaeznie przypisafa Czartory
skiego do grupy umiarkowanyeh konserwatystow. zwfaszeza biorqc pod uwag~ jego
dziafalnosc emigraeyjnq. Alisci "ustawienie" Czartoryskiego jako konserwatysty odnosi
fo si~ do ezasow znacznie wczesniejszyeh - gdy byf kuratorem wilenskim i sprawowaf
funkeje rzqdowe w Krolestwie. Wpfywafy na to nie tyle jego faktyezne przekonania.
co prorosyjska orientaeja. dawne dziafania antynapoleonskie i wreszcie istnienie libe
ralnej opozyeji, a wi~e gtownie "kaliszan". Na tie wyznaweow nauk Constanta. ktorymi
byli Niemojowsey (tylei klasyeznie szlacheeey w sposobie iycia. co hafasliwi i mafo
skuteezni w dziafaniu polityeznym) osoba Czartoryskiego. podobnie jak Ksawerego Druc
kiego-Lubeckiego wyrainie przesuwafa si~ na prawo [33]. To dafo w poiniejszyeh oee
naeh naukowyeh pierwszy asumpt do wfqezenia Czartoryskiego w poezet konserwaty
stow polskich.
Wspomniano jui wezesniej. ie stawiajqe tez~ 0 konserwatyzmie ksi~eia bazowano
gtownie na jego dziafalnosci em igracyjnej, ale i w tym wypadku mamy do czynienia
przynajmniej z podwojnq perspektywq postrzegania jego sylwetki ideowej.
Pierwsza z nich to perspektywa samej emigraeji. ezyli grupy. ktora nie odzwiercie
dlafa pefnego przekroju spofeezenstwa polskiego, ale skupifa ludzi aktywnie zaangaio
wanyeh polityeznie. poddanyeh w dodatku presji bytu emigraeyjnego nie wolnego od
za p6inych zal6w. pot~pienczych swar6w. Hotel Lambert (wraz z jego wewn~trznym zroi
nicowaniem) i osobq Czartoryskiego byf rzeezywistq prawicq emigracji. ale czy do konea
konserwatywnq? Sam Czartoryski. jako polityk i dyplomata programowo powstrzymy
waf si~ od przypisywania si~ do jakiejkolwiek ideologii. oficjalnie hofdujqc jedynie
swym dawnym poglqdom. ktore moina co najwyiej okreslic jako anaehronicznie libe
ralne. Mniej zresztq wiadomo 0 tresei ideowej jego kontaktow z liberafami angielskimi.
jak ehociaiby z Jeremy'm Benthamem. a przeciei byf to jui liberalizm zupefnie inny nii
ten, ktory Czartoryski poznaf w lataeh mfodzienezyeh podroiy. Ale w oezaeh dziafaczy
demokratyczno-radykalnyeh uehodzic mogt jedynie za arystokratycznego konserwaty
st~ i wfaSnie ta oeena przeszfa do wielu opraeowan. nie tylko podr~cznikow szkolnych.
ale i prac naukowyeh z zakresu historii mysli polityeznej.
Inna natomiast byfa perspektywa widzenia Czartoryskiego przez pryzmat krajowy.
Tu emigrant Czartoryski nie cieszyf si~ bynajmniej w kofaeh konserwatywno-arystokra
tyeznyeh opiniq bliskiego im ideowo czfowieka. Wprost przeeiwnie. jego samego i Ho
tel Lambert postrzegano nader cz~sto jako zagroienie dla ufoienia modus vivendi
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z wtadzami zaborowymi. jako potencjalne zagroienie nowym powstaniem. jako czto
wieka pragn'lcego wprawdzie niepodlegtosci. ale na innych warunkach gospodarczo
spofecznych nii te. w kt6rych iyfa arystokracja wszystkich trzech zabor6w. Daj'lc skraj
ny i jaskrawy przykfad, trudno jest postawic w jednym szeregu konserwatywnym Henryka
hr. Rzewuskiego i ksi~cia Adama [34]. Dla wielu polskich arystokrat6w i szlachty (nie
zawsze artykufuj'lcych swoje przekonania polityczne) z perspektywy kraju Czartoryski
byf liberafem. i to liberafem niebezpiecznym. jesli rzeczywiscie Hotel Lambert (ale jui
nie Czartoryski) wygenerowaf lini~ umiarkowanego konserwatyzmu 0 szerokich hory
zontach intelektualnych i politycznych. to jego reprezentantami byli niew,\tpliwie stan
czycy i ich nast~pne pokolen ia.
W konkluzji nasuwa si~ mysl, ie postac taka jak Adam jerzy Czartoryski nie poddaje
si~ fatwym klasyfikacjom i nie odpowiada "typom idealnym" doktryn. jest bowiem
zbyt niejednoznaczna. skomplikowana. a czasem nieprzenikniona. Dla nas pozostaje
otwarte stwierdzenie Churchilla: Taka jest mqdrosc przeszlosci, poniewai wszelka mqdrosc
nie oznacza mqdrosci nowej.
Tekst powyiszy jest rekonstrukcjq referatu autora wygtoszonego w pierwszym dniu konferencji uzupef
nionego potem wypowiedziami w dyskusji w dniu drugim i trzecim.
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macji. koronnym dziele ksi~cia Czartoryskiego

z 1830 r.
[6] A.J. Czartoryski. Pami~tniki..., ed. cit.. S. 429.
[7] J. Tazbir, Oswiecenie po po/sku, "Znak" 1992. nr
451, S. 75-76.
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[8] Nie jest waine czy Fox. czy Burke wywarli nan
wi~kszy

wpfyw. Wainy wydaje si~ moment
podnoszenia racji moralnych w polityce impe
rialnej Anglii (w zwiClZku z tOCZqcq si~ debatq
nad naduiyciami w Kompanii Wschodnio-In
dyjskiej) oraz stosunku do wydarzen we Fran
cji i Polsce. Wszak wtasnie Burke proroczo wr~cz
stwierdzaf w przededniu uchwalenia Konsty
tucji 3 Maja: ..Wszystkoscie pozaczynali. a nic
konczyc nie chcecie.... a z tego tylko ta korzysc
wyniknie. ie zbior ksiqg prawnych mole zjadac
b~dq i owe wasze prawa kardynalne - przy
szedfszy wojsko zagraniczne. te popaliwszy lub
pomazawszy. inne prawa. a podfug woli i do
godnosci swojej pisac Was przymusi". Po ko
lejnym rozbiorze Polski. Burke stwierdzaf. ii
rozbior ten dokonaf pierwszego wielkiego wy
fomu w nowoiytnym. politycznym systemacie
Europy. nie byt stopniowym podkopywaniem
zorganizowanego skfadu naszej rzeszy europej
skiej. ale od razu przytoieniem topora do sa
mych podwalin. tak silnym. ie catej budowie
zagrozifo upadkiem. cyt za: S. Kozmian. Angfia
i Polska. Poznan 1862. s. 221. Pod tymi sfowy
mogf si~ zap ewe podpisac Czartoryski snujqc
w wiele lat pozniej mysl przewodniq Eseju.
[9] Profil wystqpien ksi~cia na uroczystosciach
organizowanych przez Towarzystwo Historycz
no-literackie moina przesledzic w: MoYv)! ksi~
cia Adama Czartotyskiego od roku 1838-1847.
Paryi 1847.

MICHAl JASKOLSKI

ksi~
kaidy ma prawo do wfasnych poglqd6w.
cia Adama Czartoryskiego wobec dziedzictwa Kon
bardziej wskazane jest nakfanianie do postrze
stytucji 3 Maja. [w:] Konstytucja 3 Maja w trady
gania Religii. co do kt6rej wszyscy ludzie Sq
cji ; kulturze polskiej. t6dz 1991. s. 126 i n.
zgodni. Polega ona na tym. aby bye dobrym.
[1 "I] L. Hass. Wolnomularstwo w Europie srodkowo
szczerym. skromnym i honorowym. nieza
wschodniej w XVIII i XIX w.. s. 59-60.
leinie od tego. jak si~ czfowiek nazywa i jakie
jest jego wyznanie. Wynika z tego. ie maso
[12] Pore L. Hass. Sekta farmazonii warszawskiej. War
neria jest osrodkiem zjednoczenia i sposo
szawa 1980. s. 93. 112. 120. 189 in.. 194
bem na zawiqzanie szczerych przyjazni mi~
195.
dzy osobami. kt6re w innych okolicznosciach
[13] Pore tamze. s. 201.
nie mogfyby utrzymywac bliskich stosunk6w
[14] Por. tamze. s. 328.
[1 5] Pore L. Hass. Wolnomularze polscy w kraju i na
mi~dzy sobq". Cyt. za: Andersons Constitutions
of the Free Masons edition of 1723. New York
swiecie 1821-1999. Warszawa 1999. s. 91.
1905. Z tego wi~c punktu widzenia masone
[16] Tamze. s. 90-9l.
[17] Wiele swiatfa na powiqzania loiowe przed
ria pozostawafa ruchem deistycznym. propa
gujqcym tolerancj~ religijnq. W obrz~dowo
1821 r. i potem rzucajq wnikliwe badania
sci masonskiej Biblia otwarta na Ewangelii
L. Hassa. Wolnomularstwo .... ed. cit.
sw. Jana spoczywafa jako jedno z tzvv. Wiel
[18] Moina tu zacytowae starq angielskq zasad~
kich Swiatef na Oftarzu Przysiqg.
"once mason ever mason" (kto raz zostaf
[27] Nie bez zjadliwosci i racji zarazem (w czasach.
masonem na zawsze masonem pozostaje).
gdy dalsza droga Rosji byfa jui jasna i oczy
[19] "Pami~tnik Warszawski". 1816. t. IV. Szerzej
wista) scharakteryzuje Adam Mickiewicz w III
komentuje i omawia ten tekst. tudziei poli
cZ~Sci Dziadow dworak6w. kt6rzy popadli
tyczny kontekst jego wydania L. Hass. Sek
w niefask~ cara:
ta .... s. 419-422.
Ani si~ zarinq. ani zachorujq:
[20] Tamze. s. 422.
Wyjadq na wies do swych pafacykow
[21] Przykfadowo. cytowane wczesniej zbiorowe.
I piszqc stamtqd: ten do szabelana.
jubileuszowe dziefo poswi~cone uchwaleniu
Ow do metresy. ow do damy dworu
Konstytucji 3 Maja: Konstytucja 3 Maja. ed.
Uberalniejsi piszq do furmana
cit.. wspomina nazwisko Piattolego w kilku
Nim stoik wroci w sfuzb~ tryumfalnie
mafo istotnych fragmentach. zupefnie jak
gdyby abstrahujqc od jego udziafu w redakcji
[28J A.J. Czartoryski. Pami~tnik .... S. 202-204.
[29] Ksiqi~ Adam u schyfku iycia napisze 0 nich:
Konstytucji. Znaczenie osoby Piattolego jest
oczywiScie doskonale znane w historiografii
"Nagadawszy si~ 0 Francj i. 0 rewol ucji.
o Polsce. m6wilismy 0 mifoSci i 0 odczuwa
polskiej i obcej. stqd peryferyjne jej umiesz
niu pi~kna". Tamze. S. 199. Kolejnosc tema
czenie wydaje si~ nieco dziwne.
t6w wydaje si~ znamienna.
[22] A.J. Czartoryski. Pami~tnik .... s. 420-423.
[30] Interesujqcy z punktu widzenia wczesniej
[23] Tamze. Pami~tac naleiy. ie po Targowicy. gdy
Pattoli opuscif granice kraju. zostaf areszto
szych wywod6w wydaje si~ skfad owego
grona .. mfodych przyjaci6f" cara - obok Czar
wany przez Austriak6w i uwi~ziony w There
toryskiego. Nowosilcow i Koczubej byli czyn
sienstadt Uosephstadt?). odzyskaf wolnose
nymi i aktywnymi masonami. zas Stroga
dzi~ki interwencji ksi~inej kurlandzkiej Anny
Doroty. jak r6wniei dzi~ki Czartoryskim.
now wywodzif si~ z rodziny gf~boko
W Petersburgu uzyskaf tytuf radcy stanu i w la
zaangaiowanej w wolnomularstwo jeszcze
z czas6w Katarzyny II (czfonkowstwo jego
tach 1805-1808 czynnie wsp6fpracowaf
nie jest dostatecznie udokumentowane). Jako
z ksi~ciem Adamem.
swoistq ironi~ historii. ale i nauk~ przyjqc
[24] Por. J. Skowronek. Wst~p [do:] A.J. Czartory
ski. Pami~tnik .... S. 9. L. Hass. Sekta .... S. 231
naleiy ich dalsze losy. Nowosilcow stajqc si~
czofowym polakoiercq. skrajnym reakcjonistq
232. Istniejq tu zresztq mi~dzy ocenami obu
i wrogiem tajnych organizacji oraz samego
autor6w pewne rozbieinoSci.
Czartoryskiego. z Iiberafa pozostaf jedynie
[25] Por. J. Skowronek. tamze. S. 24.
libertynem. zas Koczubej staf si~ w r. 1922.
[26] Obowiqzek ten brzmi: "Mason powlnlen
z tytufu swej przynaleinosci. przestrzegae Pra
na mocy carskiego ukazu. faktycznym likwi
datorem wolnomularstwa rosyjskiego. Rok
wa moralnego: i jesli dobrze rozumie zasady
Sztuki nie b~dzie nigdy bezmyslnym ateistq
wczesniej dokonafo si~ to w Kr61estwie Pol
ani libertynem nie uznajqcym iadnej Religii.
skim. Skfad Komitetu faktycznie nie ulegf
W dawnych czasach Mason i we wszystkich
zmianie. wchodzili do niego w dalszym ci q
krajach musieli praktykowac Religi~ ich kraju
gu tylko Czartoryski.Nowosilcow i Stroga
czy narodu. jaka by ona nie byfa: obecnie
now.

[10] Pore A. Barszczewska-Krupa. Stronnictwo
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Pam;~tnik ... , s. 285.
Skowronek wskazuje ewentualne dwa po
wody: albo decyzj~ 0 pozostawieniu na state
w Warszawie wielkiego ksi~cia Konstantego,
albo przedstawienie dostarczonych przez No
wosilcowa materiaf6w obciC\Zajqcych ksi~cia
w ramach jego dziatalnosci dyplomatycznej.
OsobiScie uwaiam. ie pierwszy z tych powo
d6w jest bardziej prawdopodobny. Por.
J. Skowronek. Wst~p [do:] A.J. Czartoryski.
Pam;~tnik .... s. 37-38.

[31] A.J. Czartoryski.
[32]

J.

neguj~ tu patriotyzmu Niemojowskich.
ani teoretycznej moiliwosci aplikacji doktry
ny Constanta do warunk6w konstytucyjnych
Kr6lestwa, ale wyb6r praktyki politycznej nie
przystajqcy do rzeczywistosci ich otaczajqcej.
[34] W moim przekonaniu ten btqd popetnia wie
lu polskich badaczy konserwatyzmu. pr6bu
jqC dzielic konserwatyzm na r6ine jego od
miany nie dostrzegajqc podstawovvych r6inic
dzielqcych chocby reakcjonizm rodem z de
Maistre'a od Burke'anskiego uj~cia tradycji.

[33] Nie

