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rzechowywany w Bibliotece PAN w Krakowie tzw. zbiór Krysiewicza1 zawiera wiele
ciekawych przekazów pochodzących z archiwum Kołłątaja. Część z nich została już
opublikowana. Wśród tych, które dotychczas nie ukazały się w druku, znajduje się rękopis
pod sygnaturą 231 zatytułowany Tron dla próżnej powagi, szlachta do poddaństwa, bajka z powieścią
prawdy o wolnym królestwie, napisana w języku łacińskim przez Sulikowskiego, a teraz na polski
przetłumaczona*2. Bez wątpienia wart jest on zainteresowania.

P

Kilka słów o kształcie i stanie manuskryptu
Rzeczony manuskrypt pisany jest na kartach papieru czerpanego in folio, wypełnionych
redo oraz verso. Czterdzieści siedem stronic zasadniczego tekstu (bez tytułowej i obydwu
wersji Uwiadomienia, o których poniżej) oznaczonych jest oryginalną, ciągłą numeracją.
Każda stronica zasadniczego tekstu ma bardzo szeroki, zajmujący około czwartej części
powierzchni, lewy margines. Prawostronnego marginesu kopista nie uwzględnia. Tekst jest
pisany aż po krawędź karty. Stwarza to niekiedy problemy z odczytaniem: w szczególności
na stronicach nieparzystych, gdzie postrzępienie wystających brzegów niektórych kart czyni,
szczęśliwie zazwyczaj drobne, szkody w tekście.

' O Kojsiewiczu i losach osobistego archiwum Kołłątaja pisze R. Żurkowa w artykule Ferdynand Kojsiew icz —
kolekcjoner i u jd a w c a pism H ugona Kołłątaja, „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii N auk w Krakowie”, t. XI,
1965, s. 71-96.
2 Zob. J. Czubek, Katalog rękopisów A k a d e m ii Umiejętności w K rakow ie, Kraków 1906, s. 39. Czubek nie
zaznaczając tego podaje niepełny tytuł (pomija człon „szlachta do poddaństwa”).
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Rozpatrywany brulion wyszedł w zasadzie spod jednej ręki. Wyjątkiem są: stronica
tytułowa i pierwsza, przekreślona pionową kreską, wersja Uwiadomienia, zanotowane przez
owego sekretarza, któremu w latach 1788-1790 Kołłątaj dyktował swoje pisma , oraz dwa
wyrazy napisane jeszcze inną ręką, znajdujące się w drugiej, nie przekreślonej i ostatecznej
wersji Uwiadomienia. Do sprawy tej powrócę przy rozpatrywaniu autorstwa Tronu dla próżnej
powagi... Liczba skreśleń i poprawek jest umiarkowana i nie wpływa na pogorszenie czytel
ności manuskryptu. Półpłócienna, podniszczona na grzbiecie, oprawa pochodzi z XIX w. —
na wyklejce F. Kojsiewicz m.in. powtórzył swym charakterystycznym, łatwo rozpoznawal
nym pismem skrócony tytuł utworu.

Ważniejsze wzmianki o rękopisie
Pierwszą znaną osobą, która (ze zrozumiałych przyczyn) bliżej zainteresowała się Tronem
dla próżnej powagi..., był właśnie Ferdynand Kojsiewicz. Wspomniany napis na wyklejce
brzmi: „Powieść bezimiennego. Tron dla próżnej powagi z r[oku] 1788. Z rękopismów ks. H u 
gona Kołłątaja”, poniżej umieszczona jest informacja: jWłasność Ferdynanda Kojsiewicza
ofbojga] p[raw] dfoktora], profesora prawa naturalnego i umiejętności politycznych w U ni
wersytecie Jagiellońskim Krakowskim”.
W związku z powyższym należy rozpatrzyć dwie kwestie. Jedna z nich, ogólniejsza,
sprowadza się do pytania, co znaczy tak wyeksponowane przez krakowskiego profesora słowo
„powieść” (występujące przecież w jednym z członów oryginalnego tytułu). Wokół tej spra
wy mogą pojawiać się nieporozumienia, biorące się stąd, że nowe, ukształtowane na dobre
w latach czterdziestych X3X w. znaczenie rzeczownika „powieść” jest niekiedy mylone
z dawnym. W słowniku Doroszewskiego jako podstawowe znaczenie owego wyrazu podaje
się, iż jest to „dłuższy utwór epicki pisany prozą, o wielowątkowej fabule; od połowy XIX w.
najpopularniejsza forma literacka”, a jako przestarzałe i dziś już tylko poetyckie: „opowieść,
opowiadanie o czym; podanie, legenda”345.Inaczej rzecz się ma w słowniku Lindego. Mimo
iż wydany już w XIX w., wśród zaskakująco wielu wyłuszczonych w nim sensów słowa
„powieść” nie znajdziemy żadnego mówiącego o czymś podobnym do „dłuższego utworu
epickiego pisanego prozą o wielowątkowej fabule” znajdziemy za to, iż powieść to tyle co
„fama, sława, imię dobre lub niedobre; der R uf in dem man steht”. Skracając wywody Lindego
można by powiedzieć, iż główne pole znaczeniowe badanego wyrazu jest wyznaczane przez
następujący ciąg: „opowiadanie, rozpowiadanie, ustne opisywanie czego; (...) wieść, gadanie,
pogłoska; (...) to, co mówiono, powiadano, nowina, doniesienie, wyrok, słowo”3. Na tym
gruncie zaczyna kiełkować nowy — powiązany z literaturą —■zakres znaczeniowy naszego

3 Zob. Z. Zielińska, Kołłątaj i orientacja pruska u progu Sejm u Czteroletniego, Warszawa 1991, s. 58.
4 S ło w n ik ję z y k a polskiego, red. W. Doroszewski, t. 6, Warszawa 1964, s. 1250.
5 S. B. Linde, S ło w n ik języ k a polskiego, t. 4, Lwów 1858, s. 423.
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terminu. Linde jako jedną z ilustracji w przywołanym haśle podaje sformułowanie: „Bajki
i powieści Krasickiego”6. Nie można jednak zapominać, iż w dobie oświecenia termin „po
wieść” w dziedzinie literatury odnoszono do „różnych małych form fabularno-narracyjnych,
takich jak powiastka (np. Powieści wschodnie Krasickiego, Powies'ci moralne]. F. Marmontela),
czasem też do noweli, anegdoty, opowiadania, a nawet bajki”78.
Dość swobodnie, daleko od precyzji rozważań genologicznych teoretyka literatury, rozu
mie słowo „powieść” autor Tronu dla próżnej powagi..., występuje ono w tym tekście osiem
razy. Przywołajmy typowe przykłady. Odmalowując sylwetkę Karola Stanisława Radziwiłła
zwanego Panie Kochanku nasz autor pisze: „Dowcip jego przyrodzony skłoniony cały na
wymysły kłamstwa, jego powieści w posiedzeniu przewyższają i moją bajkę, i bajki Ezopa,
i samą poważnych wieków mitologiję” (s. 113) ; z kolei porwanie senatorów z 1767 r. ko
mentuje w następujący sposób: „Dzieło swym przytrafieniem niezwyczajne i zdaje się być
niepodobnym, lubo przecie było w istocie i gdyby bajka moja nie była powieścią prawdy,
można by ją wziąść za samą przez się bajkę” (s. 117); zaś krytykując zachowanie Stanisława
Augusta w trakcie jednego ze sporów sejmowych stwierdza: „Ten cały postępek króla wart
zastanowić uwagę wśrzód nawet bajecznej powieści” (s. 129). Krótko mówiąc — tytułując
swój utwór „bajka z powieścią prawdy” autor podkreśla, iż opowiada w nim o rzeczywistych
wydarzeniach9. Kiedy więc ktoś nie znający tekstu czyta w haśle „Nowego Korbuta" poświęco
nym Kołłątajowi w bez żadnego komentarza, że Tron dla próżnej powagi... jest powieścią10, to
najprawdopodobniej nabierze błędnego przekonania co do oblicza owego dzieła.
Kwestia druga, szczegółowa odnosi się do datacji. Trzeba ją przesunąć na rok 1789.
Ostatnie wydarzenie polityczne, o jakim wspomina się w manuskrypcie, to uchwalenie ofiary
dziesiątego grosza (26 III 1789 r.) po obaleniu Rady Nieustającej: „stanęły wyroki związku
sprzymierzonego, przez które zniesiono trwałą radę, ustanowiono podatki i pieniądze na
wojsko” (s. 129).
W Bibliografii polskiej Estreicherów znajduje się opis książeczki zawierającej polski prze
kład dziełka Jana Dymitra Solikowskiego Apocalipsis1^. Przekład ów dokonany przez Zyg
6 Ibidem.
7 Z. Sinko, Powieść, [w:] Sło w n ik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991, s. 453.
8 N um ery stron w nawiasie okrągłym odnoszą się do niniejszego wydania Tronu dla próżnej p o w a g i...
9 Antycypując rozstrzygnięcia dotyczące autorstwa, chciałbym stwierdzić, iż u Jezierskiego „powieść prawdy”
jest przeciwstawiana „powieści bajecznej”, a różnica znaczeniowa między tymi wyrażeniami ma zabarwienie
epistemologiczne. Jako ilustrację dobieram taką oto parę cytatów z Rzepichy: „Cała ta osnowa powieści
w kronikach naszych, po części stosowana w kronikach czeskich o Krakusie i jego potomstwie, może być
powieścią prawdy (...)”; „Powieści bajeczne u gminu pospólstwa są najcelniejszym zamiarem ich rozmów;
opowiadają oni przypadki z samych niepodobieństw złożone, a z takim łatwowierności przekonaniem, że im
się wydaje, jakby opowiadali najistotniejszą prawdę” (F. S. Jezierski, Rzepicha, m atka królów, żona Piasta,
Warszawa 1794, s. 28, 51).
10 Bibliografia literatury polskiej „ N o n y K orbut”, t. 5, Warszawa 1967, s. 130, poz. T-17.
" W tej alegorycznej rozprawce autor zastanawia się nad programem naprawy Rzeczypospolitej doby sejmów
egzekucyjnych. Rzecz cała zaczyna się od przybycia narratora na znaną z O bjaw ienia św. Jana (Ap 1, 9) wyspę
na Morzu Egejskim: „Gdym po Morzu Greckim żeglował, będąc zniesiony od wiatru na wyspę Patmos,
wysiadłem na ląd, a co się trafiać zwykło tym, którzy w nieznajomej krainie zostają, najprzód przypatrować
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munta Włyńskiego ukazał się po raz pierwszy w Krakowie w roku 1767 pod tytułem Sen na
jawie albo widowisko Stanisława Orzechowskiego... W odniesieniu do tego wydania w Bibliografii
stwierdza się, co następuje: „Ten przedruk natchnął Kołłątaja do napisania pisma pt. Tron dla
próżnej powagi, slachta do poddaństwa. Jest to alegoria*1213wypadków poprzedzających Sejm
Czteroletni. Dochodzi do przymierza z Prusami. W Uwiadomieniu jest podana informacja,
jakoby to był rzekomo stary rękopis Sulikowskiego sławnego ‘Widowiskiem’ Orzechowskiego”^ .
Dokładniej zagadnieniem autorstwa zajmę się poniżej. Teraz chciałbym zwrócić uwagę na
pewien szczegół, godzien jednak rozpatrzenia. Otóż Z. Włyński we wszystkich wydaniach
Snu najawie (ostatnie ukazało się w 1826 r. we Wrocławiu w drugim tomie Dzieł Orzechow
skiego) utrzymywał, iż omawiane dziełko wyszło spod pióra Orzechowskiego, natomiast
autor Tronu..., wie, iż twórcą Snu najawie albo widowiska był Sulikowski (Solikowski). Może
to wskazywać na jego dobrą znajomość poszukiwań bibliograficznych prowadzonych w bib
liotece Akademii Krakowskiej14. Autorstwo Sulikowskiego (Solikowskiego) ogłosił po raz
pierwszy krakowski bibliotekarz, drukarz i wydawca Abraham Jakub Penzel15.
się z daleka i wszystkiemu dziwić, potym, widząc wszystko wokoło bezpieczno, począłem bliżej postępować.
Alić, przez gaik pobudynki jakieś ogrodzone płotami z tatarskiego ziela, dziwnej wysokości i roboty, niby przez
mgłę pokazywać się poczęły, do których ja, chcąc się rzeczy dowiedzieć, umyśliłem dojść” (Sen na ja w ie ...,
Kraków 1767, s. 2). Zabudowania ogrodzone płotem z tataraku to Rzeczpospolita oblężona przez liczne
zastępy gotowych do szturmu, uzbrojonych po zęby wrogów. W dalszym ciągu utworu pojawia się m.in.
korowód alegorycznych postaci, niektóre z nich aż ociekają moralizatorstwem i dobrymi radam i... Utw ór ten
ma monograficzne opracowanie (K. Kosiński, J a n a D ym itra Solikowskiego W izerunek utrapionej Rzeczypospolitej
P olskiej..., Warszawa 1933). Tam też znajduje się drobiazgowe streszczenie dziełka uwzględniające zarówno
wszystkie zachowane rękopisy i wydania oryginału łacińskiego, jak i edycje przekładu polskiego. Ostatnio
pismo szerzej omawiał E. Kotarski, Publicystyka Ja n a D ym itra Solikowskiego, Toruń 1970, s. 73-82.
12 Rzecz jasna, nawet pobieżna lektura Tronu... pozwala się natychmiast zorientować, iż — wyjąwszy ramę
i przeważnie łatwe do rozszyfrowania kryptonimy (np. „naród nazwany od miasta” czy „od stolicy” to
Moskwa) — jest to utwór dosłownie opisujący i analizujący rzeczywiste wydarzenia. Gdyby chcieć jakoś
zaszufladkować B a jkę z powies'ciq praw dy, można rzec, iż jest to esej historyczno-polityczny wzbogacony
pseudoalegorycznymi ozdobnikami.
13 K. Estreicher, Bibliografia polska, wyd. S. Estreicher, t. 29, Kraków 1933, s. 39; uwagi te są formułowane na
marginesie bibliografii twórczości Jana Dymitra Solikowskiego, s. 36-47.
14 Przypomnijmy, że Jezierski zastępował Jacka Idziego Przybylskiego na stanowisku prefekta Biblioteki
Szkoły Głównej Koronnej. Jerzy Samuel Bandtkie w swej książce o dziejach Biblioteki Jagiellońskiej przytacza
list Przybylskiego, w którym czytamy: „Nominowany bibliotekarzem tutejszej biblioteki po mianej w War
szawie pochwale Jana III w setną rocznicę jego zwycięstwa pod Wiedniem, objąłem rząd w miejscu dfnia]
1 października 1784, w dni kilka odebrawszy od Komisji Edukacyjnej pozwolenie wyjechania za granicę
w celu widzenia bibliotek i muzeów starożytności we Włoszech, w Szwajcarii, we Francji i w Niemczech.
Wyjechałem z pensyją aktualnego bibliotekarza, a śp. Jezierski kanonik krak[owski] był moim substytutem
za pensyją osobno mu wyznaczoną i z mojej pensyi nic mi nie wytrącano. W półtora roku wróciłem i wciąż
byłem na urzędzie bibliotekarza (...)” (J. S. Bandtkie, Historia biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
1821, s. 115-116).
15 Dokonał tego w 1786 r., w wydanym i zadedykowanym przez siebie Hugonowi Kołłątajowi dziełku Jana
Brożka D e litterarum in Polonia uetustate. Penzel odnalazł w 1780 r. w Bibliotece Jagiellońskiej kopię należącą do
rodziny rękopisów, z których jeden był podstawą drukowanego wydania Apocalipsis. W odróżnieniu od wydań
drukowanych, w rękopisie z Biblioteki Jagiellońskiej znajduje się przedmowa do króla Zygmunta Augusta
datowana 5 sierpnia 1564 r. i podpisana przez Solikowskiego, co było główną przesłanką, z której Penzel
wywiódł swój wniosek o autorstwie Solikowskiego. Ustalenie tojeszcze wXIX w. nie wszystkim bibliografom
było znane, np. Feliks Bentkowski w H istorii literatury polskiej (t. 2, Warszawa-Wilno 1814, s. 82) tradycyjnie
przypisuje autorstwo Orzechowskiemu. Podobnie wydawca B ib lio teki... Józefa Andrzeja Załuskiego, Józef
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O Tronie... napomykał również Edmund Rabowicz, najpierw na marginesie szkicu o rę
kopiśmiennych „wydaniach” pamfletu Kat krakowski^, później w haśle Kuźnica Kołłqtajowska
w Słowniku literatury polskiego oświecenia, gdzie powiada, iż utwór został napisany przez Kołłątaja i nie tylko jest powieścią, ale i stanowi „kontynuację fabularną Historii Krasickiego” . To
stwierdzenie jest raczej dziełem twórczej wyobraźni aniżeli ścisłego rozbioru tekstu.
Na koniec trzeba wspomnieć o pracy Zofii Zielińskiej Kolłqtaj i orientacja pruska u progu
Sejmu Czteroletniego. Tron dla próżnej powagi... jest tu wzmiankowany na tle organizacyjnej
i koncepcyjnej działalności politycznej Kołłątaja i kręgu jego współpracowników, tu po raz
pierwszy w literaturze stawia się pod znakiem zapytania autorstwo: „Nie mamy żadnych
dowodów i nie stawiamy hipotezy, że autorem pisma był Kołłątaj” .

Pytanie o autorstwo
Lektura Tronu dla próżnej powagi... nasuwa poważne wątpliwości co do autorstwa Kołłątaja.
Moim zdaniem autor utworu ma usposobienie stylistyczne zupełnie odmienne od reforma
tora Akademii Krakowskiej. Nie ma jednak potrzeby wkraczania na grząski teren wyklucza
jącej analizy stylistcznej, jest bowiem dobry kandydat na twórcę rzeczonego tekstu. Formu
łuję przypuszczenie, iż rozpatrywane dzieło to praca Franciszka Salezego Jezierskiego.
Chciałbym tu pomieścić króciutką dygresję metodologiczną. Po pierwsze, główny ciężar
argumentacji będzie spoczywać na materiale przykładowym czerpanym z dzieł, których
przypisanie Jezierskiemu jest dobrze uzasadnione. Przede wszystkim wchodzą tu w grę
publikacje wymienione przez Kołłątaja w przedmowie do Niektórych uyrazów porzqdkiem
abecadła zebranych19 oraz, rzecz jasna, sam ów dykcjonarz. Po drugie, dążąc do ułatwienia*16789

Muczkowski, mimo, iż stwierdza we wstępie: „umieszczonymi pod tekstem przypisami sprostowałem
uchybienia, które się weń wcisnęły”, to pozostawia bez komentarza konstatację, że autorem S n u na ja w ie jest
Orzechowski (zob. J. A. Załuski, Biblioteka historyków, praw ników , polityków i innych autorów polskich lub o Polsce
piszą cych ..., wyd. J. Muczkowski, Kraków 1832, s. 117). O odkryciu Penzla dokładniej poinformował Józef
Maksymilian Ossoliński w Wiadomościach historyczno-krytycznych do dziejów literatury p o lsk ie j..., t. 3 cz. 2, Kraków
1822, s. 252-253,259. Po Ossolińskim popularyzował je ks. Ignacy Chodynicki w swym D ykcjonarzu uczonych
Polaków (t. 3, Lwów 1833, s. 164, hasło: Solikoiuski J a n D y m itr). Informacje o Penzłu: S ło w n ik pracow ników
k sią żki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa 1972, s. 668.
Jerzy Starnawski w komunikacie Kto pierw szy w skazał praw dziw ego autora „Apocałipsis”? pomieszczonym
w „Przeglądzie Humanistycznym” (1959 nr 6, s. 115-117) doniósł, iż jeszcze przed Penzlem do podobnych
wniosków doszedł przed 1747 r. gdański bibliofil i bibliotekarz Walenty Schlieff. Swego odkrycia dokonał na
podstawie rękopiśmiennej k o p ii Apocałipsis, która była jego własnością i do dziś znajduje się w Bibliotece PAN
w Gdańsku. Stwierdzenie Schłieffa nie zostało jednak opublikowane. Na ten temat zob. też: J. Starnawski,
D zieje w ied zy o literaturze polskiej (do końca w ieku X V I I I ) , Wrocław 1984, s. 144.
16 E. Rabowicz, „W ydania” rękopis'mienne Kata krakowskiego, „Archiwum Literackie”, t. 5: Miscellanea z doby
oświecenia, Wrocław 1960, s. 415-416.
17 Tenże, K uźnica Kołłątajowska, [w:] S ło w n ik literatury polskiego oświecenia, s. 266.
18 Z. Zielińska, op. cit., s. 58.
19 H. Kołłątaj, Przedmoiua [w:] F. S. Jezierski, N iektóre w yrazy porządkiem abecadła zebrane, Warszawa 1791,
s. XV-XVIII.
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kontroli moich wywodów, będę w przypadku dzieł wznawianych cytował określone wydanie
danego utworu, powodując się raczej dostępnością niż dobrocią edycji. W cytatach ze staro
druków modernizuję pisownię bez każdorazowego odnotowywania tego zabiegu.
Na rzecz domysłu o autorstwie kanonika przemawia wiele solidnych, jak się wydaje,
argumentów. Dwuwyrazowy autografJezierskiego (poniżej w przypisie nr 48 podaję dokła
dną lokalizację) dowodzi, iż miał on w ręku niniejszy rękopis, a ponadto może sugerować,
że sam decydował o kształcie ostatecznej redakcji dziełka.
Ma ono kompozycję ramową. Kompozycja ramowa, nie stosowana przez Kołłątaja, jest
jednym z tych chwytów pisarskich, którym zręcznie posługuje się Jezierski. Dla przykładu
— powiązane z motywem rękopisu dwukrotnie znalezionego — otwarcie obramowania
Rzepichy...: „Gdy część Kujaw weszła pod panowanie pruskie, wyjeżdżając z tamtego kraju
niektórzy obywatele przeprowadzali swoje sprzęty, i w tym przewożeniu znalazłem (znać, że
wypadłe) nad gościńcem rękopismo zawierające pamiętnik Rzepichy pod nazwiskiem Matka
królewskiego rodu. Pierwsze pisma tego wiersze wyrażały, że Olbracht sekretarz mistrza krzyżackigc
będąc na wyprawie przeciwko pogaństwu mieszkającemu w ziemi chełmskiej, opanowawszy
dom jeden w tamtym kraju, pod fasą stojącą w komorze znalazł tablicę nalepioną woskiem i kilka
kawałków skórki cielęcej żółtawej, na której napisana była Historyja matki rodu królewskiego —
i tę przepisał. Ze zaś wyrazy dawnej słowiańszczyzny trudniłyby rozumienie czytającego,
stosowałem się w moim przepisywaniu do tłumaczenia się podług sposobu dzisiejszego, oswojeńszych dobierając wyrazów i czasem teraźniejszymi, czasem dawnymi posługując się wobrażeniami”2021.Z konstrukcją ramową spotykamy się również w przypadku Gowórka21 oraz w tłuma
czeniu okrzyczanej rozprawki politycznej E. J. Sieyesa Q u’est ce que le tiers etat?22

20 F. S. Jezierski, R zep ich a..., s. 40—41.
21 Tenże, G ow órek herbu R a w icz wojewoda sandomirski. Powieść z w idoku we s'nie, Warszawa 1789.
22 E. J. Sieyes, D uch nieboszczki Bastylii czyniący uwagi nad karą więzienia, niewoli i nad stanem pospólstwa francuskiego
w dzisiejszej odm ianie rządu. Z francuskiego przetłum aczony p r z e z autora „Rzepichy”, Warszawa 1790. To właśnie
kompozycja ramowa, w którą oprawił tłumacz tekst Sieyesa, budziła zastrzeżenia Kołłątaja: „Pismo to autor
(chodzi o Jezierskiego — B. T.) nie dość szczęśliwie poddał pod uwagi ducha Bastylii rozwalonej, położywszy
na początku metafizyczne z Lejbnica przypuszczenie o monadach. Wszakże opuściwszy dodatki autora można
w nim naleźć wiele prawd stosownych do sprawiedliwości i ludzkości, które sobie zamierzyło francuskie
pismo” (H. Kołłątaj, Przedm ow a [w:] F. S. Jezierski, N iektóre tu y ra zy ..., s. XVII). Kołłątaj dbał w swoich pismach
przede wszystkim o treść polityczną i doktrynalną, mniej uwagi poświęcając ich kształtowi artystycznemu.
Stąd też puścizną Kołłątaja interesują się najbardziej historycy dziejów politycznych i historycy idei, a nie
historycy literatury. Za Kołłątajem ponawia przyganę Smoleński: „Przekład broszury Sieyesa pomnożył
Jezierski dodatkami, które nie podniosły wartości głośnego pamfletu. Tłumacz lubiał się w opowieściach
swoich wyręcząć kimś obcym: wkładał je w usta ukazującego się z grobu Gowórka, wcielał to w autobiografię
Kutasińskiego, to w znaleziony na gościńcu pamiętnik Rzepichy. Dla przedstawienia poglądów Sieyesa użył
lejbnicowskiej monady” (W. Smoleński, K u źn ica Kołłątajowska [w:] tenże, W ybór p ism , Warszawa 1954, s. 323).
D e gustibus et coloribus... Spoglądając z odleglejszej perspektywy czasowej ośmielam się jednak sprzeciwić
Kołłątajowi i Smoleńskiemu.
Zauważmy na marginesie, iż rozmowna monada Jezierskiego jest pomysłem literackim i w sposób istotny
różni się odjednego z podstawowych pojęć metafizyki Leibniza. Kanonikpisze: ,J\4onades taknazwane ostatnie
w naturze odrobiny materyi nie mogące się więcej dzielić na części, jako nauczał Strato Lampsacenus, a które
ostatnie jestestwa elementarne ciał, powieda Lejbnicjusz, że mają posiadanie wyobrażenia rzeczy, mają
zdolność uwagi czynienia i sądzenia o nich z bezpieczeństwem prawdy, mogą powracać wyobrażenia swoje
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W Tronie dla próżnej powagi... jest wiele sformułowań, zdań, a nawet dłuższych fragmen
tów, które mają swe odpowiedniki w różnych opublikowanych pismach kanonika. Takich
przypadków jest tak dużo, iż na dobrą sprawę mamy tu do czynienia z embarras de richesse.
Dokonuję więc wyboru starając się o jak największą reprezentatywność przykładów.
W Tronie... czytamy (s. 92): „Jest jedna prowincyja, której dom panujący dziedzicznie
posiada części kraju w sześciu narodach, osoba panująca powinna być jak dykcyjonarz w sześciu
językach rozmawiając z swymi poddanymi. Kiedyż taki monarcha nauczy się dobrze myśleć, gdy
się musi uczyć tak wiele mówić?”. Motyw podobny pojawia się w innym dziele: „Monarcha
panujący nad ludem w sześciu narodach musi mieć wyrazy składające się z sześciu języków,
a zatym bardzo trudne do zrozumienia. Józef II będąc z ojca Francuza, a z matki Niemki
urodzony, panujący zaś nad Niemcami, Czechami, Węgrami, Polakami, Włochami i Niderlandem, skomponował podatek pod wyrazem urbariusz”~ . Krytyka Józefa II i józefmizmu*2324 (także
polityki fiskalnej i agrarnej) jest kontynuowana w dalszym ciągu Tronu... (s. 125).
Podobieństwa, które będę tu przywoływał, zwykle są po prostu autocytatami najczęściej
zawierającymi konieczne — mniejsze czy większe — przekomponowania, zawsze jednak
zachowującymi jedność myśli i stylu. Krótko mówiąc: widać rękę mistrza.
Zwróćmy uwagę na niniejszy akapit Tronu...: (s. 93) ,Wprowadzona królowa do stolicy
narodu z bliskich granic przyległego królestwa obróciła na siebie oczy ludu i poddanego
sobie, i obcego. Co tylko od natury i fortuny można mieć wdzięków, przymiotów i cnót, w to
wszystko królowę tę wyposażyła dobroczynna opatrzność. Podchlebną zabierał naród nadzie
ję i nie darmo, że jaki obcy książę przez śluby małżeńskie z królową zrobi pożytki znaczne
królestwu. Za życia ojca była przyrzeczona panu jednej ziemi i sama skłonność jej serca
przyjemnie zgodziła się na to. Lecz w domach monarchów nie masz zawodniejszych intere
sów jak interesa miłości, poświęcają oni tę prawdziwą rozkosz serca ambicyi, albo (jak jej
przerabiają nazwisko) dobru publicznemu. Tak się tu stało. Na odgłos królowy pan jednego
wielkiego księstwa z narodu grubego, ale wojennego i przyległego królowy państwom ko-

przeszłe, mogą domyślać się o przyszłych przez stosunek w nich własności upatrzone. Na tych przymiotach
swoich monades składają całą naturę widomą i przez ten sposób ułożył Stwórca rozróżnienie jednego od
drugiegojestestwa w granicach przyrodzenia” (E.J. Sieyes,D u ch n ieb o szczkiB a stylii..., s. 1). Jezierski uzupełnia
tu Leibniza Gassendim — łączy monadologię z atomizmem. Leibniz jednoznacznie stwierdzał: „atomy
materialne są sprzeczne z rozumem” (G. W. Leibniz, N o n y system dla itryjaśnienia natury substancyj... [w:] tenże,
W yznanie wiary filo z o fa ..., opr. S. Cichowicz, Warszawa 1969, s. 178); „każda cząstka materii nie tylko jest
nieskończenie podzielna, jak to przyjęli starożytni [rzecz jasna chodzi o teorie nieatomistyczne, jak np.
koncepcja wielkiego antycznego prekursora Leibniza, Anaksagorasa — B.T.] lecz jeszcze poddana aktualnemu
podziałowi bez kresu” (Zasa d y f l o z o f i czyli monadologia [w:] op. cit., s. 311). Monady według niemieckiego
filozofa to nie „odrobiny materyi”, a „punkty metafizyczne” ( N o n y syste m ..., s. 178).
23 F. S. Jezierski, N iektóre uyra zyp o rzą d kiem abecadła zebrane, [w:] tenże,Pism a uybrane, oprać. Z. Skwarczyński,
Warszawa 1952, s. 288.
24 W tej kwestii da się chyba zaobserwować pewne różnice poglądów między Jezierskim a Kołłątajem. Marian
Skrzypek w studium J ó z e fn iz m w polskim oświeceniu („Przegląd Humanistyczny” 1994, nr 2, s. 51) zwraca
uwagę na józefińskie inspiracje w myśli politycznej byłego rektora Akademii Krakowskiej: ,Wpływ józefinizmu na Kołłątaja wyraził się najpełniej w jego dziele Prawo polityczne narodu polskiego”.
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ronnym, wysyła poselstwo żądając jej zamęścia, obiecując kraje swoje oddać narodowi
i religiją przyjąć, porzuciwszy zabobony z całym swym ludem. Niezbyt przyjemna wiado
mość dla serca królowy zaprzątnionej miłością inną, ale natomiast przychylna jej nabożeń
stwu i jej chwale, pozyskując razem z mężem lud prawowiernej religiji i naród nowy pod
daństwu swojemu. Umowa zostaje zawarta między królową i książęciem przez pośrzednicze
poselstwo, i czas małżeństwa wyznaczony został. Zjechał książę wielkiego narodu do stolicy
królestwa ochędożną okazałością ozdobionym dworem, widzi wspaniałość królowy, i stwier
dziwszy poddanie księstwa narodowi, przyjmuje religiję, wchodzi w związki małżeńskie
i bierze na głowę koronę kraju. Rzadkie wydarzenie trafi się komu tak szczęśliwego dnia, aby
razem przyjąć wiarę od wszystkich narodów oświeconych wielbioną, przy tym koronę
wielkiego narodu i oraz najukochańszą kobietę za żonę”.
Powyższy wyimek porównajmy z następującym: „Do tych własności tronu łaskawa
Opatrzność nadała Jadwidze obficie wszystkie dary, jakie tylko od fortuny i natury pozyskać
mogła. Do ozdób przyrodzonych urody i młodości przyłączyło i utwierdziło wychowanie
wybór cnót i najlepszych przymiotów. Sprzęty domu jej królewskiego były dziełem, gustem
i wydatkiem nabyte od jej ojca, jednego w wieku swoim z największych monarchów w Eu
ropie. Wszystka ta okazałość sprawując wspaniały widok, obracała oczy na królowę i jej
własnego, i obcego ludu. Zabierali Polacy niepróżną nadzieję, że małżeństwo królowej miało
wyjednać korzyści dla ich narodu. Jeszcze za życia ojca, Jadwiga była przyrzeczona w mał
żeństwo Wilhelmowi książęciu rakuskiemu i własna skłonność jej serca zgodziła się na to.
Lecz nie masz zwodniejszych przedsięwzięciów dla osób panujących, jak w interesach
miłości; przenoszą oni nad tę prawdziwą rozkosz serca ambicyją (albo, jakją pod inszym udają
imieniem, dobro publiczne). Takie też i tu nastąpiło wydarzenie.
Na odgłos młodej, pięknej i bogatej królowej, Jagiełło, wielkie książę litewskie, wysyła
poselstwo z prośbami i obietnicami swoimi. Prośba żądała królowy w małżeństwo; obietnice
nadawały zjednoczenie Litwy do krajów Korony, przyjęcie wiary chrześcijańskiej i uczynienie
darowizny ze wszystkich skarbów domu książęcego. Niezbyt przyjemna wiadomość tego
poselstwa dla serca królowy zajętej inszą miłością, ale natomiast przychylna jej nabożeństwu,
jej chwale i pożytkowi narodowemu. Przyjęte więc poselstwo, przyrzeczone małżeństwo,
stwierdzone obietnice z obudwóch stron. Jagiełło przybył do Krakowa i otrzymał przedsię
wzięte żądania. Rzadko kogo obdarza taką pomyślnością Opatrzność, jakiej ten książę do
świadczył wjednym czasie, przyjmując świętość prawdziwej religiji, uwielbionej od wszystkich oświeconych narodów, koronę wielkiego narodu i najukochańszą kobietę za żonę” . To
typowy przypadek tej formy autocytatu, o której wspominałem powyżej.
Mnóżmy dalej przykłady. O panowaniu Michała Korybuta powiada się (s. 99): „Syn,
wybrany na królestwo bez zamysłu żadnego o tym, był najuboższym królem ze wszystkich25

25 F. S. Jezierski, W zm ia n ka krótka o zjednoczeniu Księstwa Litewskiego z Królestwem Polskim w duchu wolności i równości,
[w:] Kołłątaj i inni. Z publicystyki doby Sejm u Czteroletniego, wyb. i oprać. Ł. Kądziela, Warszawa 1991, s. 178-179.
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panujących w tym narodzie; panowie łącząc razem uszanowanie z urąganiem ofiarowali mu
darem sprzęty potrzebne do kredensów, wozowniów, stajen i tam dalej. Stan króla w takich
okolicznościach został naczyniem pychy i zuchwalstwa panów, jedni łączyli się z dworem jak
gdyby dając protekcyję nędznemu majestatowi, i tą drogą aby mieli swoje znaczenie w kraju,
drudzy przeciwnie otwarcie gardząc królem, w sercu zaś zazdroszcząc mu, pod świetnymi
pozorami obrony praw powstali przeciw królowi”. W rozprawce O bezkrólewiach w Polszczę...
o tych samych wydarzeniach: „Michał Wiśniowiecki był panem ogołoconym z dostatków
(...), a zatym nie mając wsparcia od fortuny, bez żadnych zamysłów i wcale niespodzianie
został królem. Ci sami panowie, którzy w sercu swoim zajęci byli zazdrością jego dostojeń
stwa, składali mu podarunki w sprzętach, pojazdach i innych oporządzeniach. Była to w pozorach uprzejmości ofiara dumy poniżającej majestat . Porównajmy zamieszczony w obu
tekstach lakoniczny opis śmierci króla (s. 100): „w przyległym mieście jednej prowincyi nagle
osłabiony na zdrowiu żyć, cierpieć i królować przestał”; O bezkrólewiach w Polszczę. ..: „raptownie we Lwowie żyć, cierpieć i królować przestał” .
Wypowiadane w Tronie... opinie o schorzeniach sądownictwa unisono współgrają z tymi,
które pomieszczone są w publikacjach Jezierskiego. Oto egzemplifikacja: (s. 104) „powstał
nowy stan ludzi, mniej używany w dawniejszych wiekach, namnożyło się prawników,
pi[e]rców, mecenasów, patronów, szalbierzy i tam dalej; tych, najmożniejszych domów
panowie utrzymywali wielkim kosztem, nadając dobra dożywociem albo wypuszczając
zyskownym kontraktem dzierżawy. Chowali panowie tych prawników tak jak chowają psów
od myśliwstwa, i jako te psy dla zabawy pańskiej wyśledzą i poruszą zwierza, tak ci ichmość
wyszukali i przystawili interes, jakiej natury tylko który pan żądał mieć z jakim obywatelem
(...)”. W Rzepisze... czytamy: „wezwał do swego domu wojewoda prawników, pierców,
rzeczników, wykrętarzów, tego to stanu osób, który tyle wyrabia pożytków w społeczeń
stwach ludzkich względem rzetelnego sporu w sądach, względem odzyskania własności,
względem zachowania między sąsiadami spokojności, ile robi użytku szarańcza w zbożu
przez bytność swoją w naturze” . Inna próbka: (s. 124) „Osoby zaś, których fawory opuściły
u dworu, mieszkając w domach swoich, albo z szczodrej łaski królewskiej nabytych, składali
stronę przeciwną dworskiej, na obradach ziemiańskich obierając posłów wrzaskliwych na
króla i obierając sędziów do najwyższego sądu szulerów, pijaków, hultajów, tylko że zawsze
sobie przychylnych”; Niektóre wyrazy...: „rzadka to nowalia w swoim przytrafieniu dobrze
dobrani sędziowie do najwyższego sądu; zwyczajnie duch zuchwalstwa i przemocy bogatych
obywatelów obiera po prowincyjach za sędziów, deputatów: marnotrawników, szulerów,
pijaków, napastników”- . Nie trudno doszukać się zbieżności w opiniach o Piotrkowie:
(s. 111) „magistratura najwyższego sądu poczyna się, w jednej połowie królestwa mając
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29

Tenże, O bezkrólewiach w Polszczę i wybieraniu k ró ló w ..., Warszawa 1790, s. 33-34.
Ibidem, s. 34.
Tenże, R ze p ic h a ..., s. 174.
Tenże, N iektóre u y r a z y ..., wyd. cyt., s. 276.
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wyznaczone na to za stolicę małe obrzydliwe miasteczko”; Niektóre wyrazy...: „objęcie murów
pokazuje Piotrków miastem małym (...), ta zaś część od pijarów zostaje widokiem obrzydliwego spustoszenia” . Słowa powyższe pisze człowiek wywodzący się z rodziny prawniczej,
który i sam prawnikiem bywał .
Zadum a nad porwaniem senatorów wyrażana jest prawie bliźniaczo w następujących
miejscach: (s. 116-117) „w tym wydarzeniu poseł i m inister cudzy przestąpił i zdeptał
prawo narodów. Wśrzód obrad krajowych z przybytku praw kazał dwóch biskupów,
wodza mniejszego wojsk i posła wziąść gwałtem i z wzgardą prowadzić w niewolę przez
cały przeciąg kraju wolnego narodu, aż do państw swojej monarchini. Dzieło swym
przytrafieniem niezwyczajne i zdaje się być niepodobnym, lubo przecie było w istocie
i gdyby bajka moja nie była powieścią prawdy, można by ją wziąść za samą przez się bajkę,
osobliwie zrobiwszy sobie następujące uwagi: W stolicy wolnego narodu było do trzy
dziestu tysięcy obywatelów, z których każdemu powiedziawszy słowo zelżywe, każdy się
gotów strzylać, bić i zabić o to, przecież gdy z pośrzodka ich zabrano senatorów, z ostatnią
obelgą narodu nie było nikogo, żeby się jął do broni przeciw okrutnym swoim gwarantom,
mogąc ich znieść szczupłe wojsko i mogąc odebrać swoich więźniów prowadzonych
przez sto mil kraju pod strażą stu koni najnikczemniejszej jazdy, osobliwie, że tenże sam
naród w krótkim czasie zrobił o to sprzymierzenie się, doświadczając oręża w boju
o swoją krzywdę”; Niektóre wyrazy...: „Cóż dopiero mówić o wydarzeniach osobliwszych
w swojej nadzwyczajności, jako to zgwałcenie prawa narodów w takim przypadku, że
poseł moskiewski, będąc w stolicy polskiej podczas zjazdu sejmu wśrzód obrad krajo
wych, był w stanie wyrządzić obelgę całej Rzeczypospolitej, przestąpić prawa narodów,
biorąc w niewolę dwóch biskupów, hetmana i posła, i prowadzić ich więcej stu mil kraju
polskiego we dwie kopy kozaków, nie mając o to żadnej przeszkody, i gdy potym tenże
naród polski zrobił sprzymierzenie upominając wojną o krzywdy swoje. Wystawiwszy
więc takie wyobrażenie w historii dla potomności, że w roku 1773 było Polaków w War
szawie 30 000 takich, z których każdemu powiedziawszy zelżywe słowo, każdy o to gotów
strzelać się, i że pośrzód takich Polaków poseł moskiewski z Warszawy wziąć kazał trzech
senatorów i posła i nikt o to nie upomniał się skutecznie naówczas, i przy tym wszystkim
znowu też same Polaki zrobili konfederacyją i bili się o to z Moskwą” “.
Podobnie brzmi krytyka ówczesnego rzemiosła artystycznego: (s. 118) „Ozdoba
mieszkania królewskiego była zbiorem pstrocizny ułożonej z cacków nietrwałych, wyzła-3012

30 Ibidem, s. 236.
31 „Ksiądz Jezierski był synem pisarza ziemskiego łukowskiego, obywatela między prawnymi biegłego, a od
majętnych szanowanego. Profesja ojcowska wskazała mu najpierwej drogę naśladownictwa, został więc
regentem ziemskim łukowskim (...). Wybrany z kapituły krakowskiej na deputata Trybunału Koronnego,
sprawował ten urząd z powszechnym dla siebie szacunkiem i potrafił na nim zjednać nie tylko miłość
współsędziów, ale nawet osób pod sąd Trybunału przychodzących” (H. Kołłątaj, P rzedm ow a [w:] F. S. Jezierski,
N iektóre w y r a z y ..., Warszawa 1791, s. IV, XIII-XTV).
32 Ibidem, s. 180-182; dla formalności przytoczmy tu właściwą datę porwania senatorów: 13-14 X 1767 r.
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cane drewienka, szkiełka, jedwab (...), pokazały się w mieście stołecznym magazyny zbytków
i wymysłów, gdzie zagraniczne drzewa, szkła, kruszcze, kamienie, gliny przepłacano
kosztownie, dogadzając fantazyi i wziętości pod imieniem wygody w mieszkaniu i w po
trzebach”; Niektóre uryrazy...: „wzięły się natomiast inne sposoby fałszywej wspaniałości,
drewienka kosztowne, szkiełka rżnięte, alabastry, gliny, zostały ozdobnymi pstrocinami
pałaców, pod imieniem częstokroć fałszywym sprzętów angielskich, cały ich szacunek
zawisł od fantazji m odnej” . Ukazanie -w Tronie... Stanisława Augusta jako prom oto
ra złego smaku spowodowane jest, rzecz jasna, tendencyjną antykrólewskością drugiej
części tego utworu.
Zobaczmy, co pisze się o lichwie i wekslach: (s. 121) „marnotrawstwem obracając kółko
swojej fortuny panięta musieli sobie utworzyć prawo lichwy pod imieniem wekslów”;
Niektóre wyrazy...: „przed lat kilkonasto lichwa wzięła na siebie maskę wekslu, odmieniła imię
i udała się za bardzo słuszny interes, obdarła młodych marnotrawców majątki, słowem lichwa
34
nic innego nie jest, tylko kółka fortuny obracające pieniądze .
W tym momencie chciałbym zakończyć przywoływanie przesłanek przemawiających za
autorstwem Jezierskiego. Przysparzanie argumentów nie wzmocniłoby już wywodu w spo
sób istotny. Pora na podsumowanie.

Sprawa autorstwa. Zakończenie
Odgadywanie autorstwa tekstów anonimowych to niejednokrotnie bardzo problema
tyczna procedura. Deficyt przekonywających argumentów jest tu wcale nierzadkim utrapie
niem. Zastanówmy się przez chwilę, dlaczego udało się wydobyć tak wiele trudnych do
zlekceważenia racji na rzecz tezy, iż twórcą rozpatrywanego rękopisu był Jezierski. Myślę, że
tropem prowadzącym do sensownej odpowiedzi może być wyrażona w przedmowie do
Niektórych wyrazów... uwaga Kołłątaja. Wyliczywszy osiem pism Jezierskiego , Kołłątaj
stwierdza: „Te dzieła wyszły za życia autora w ciągu lat dwóch; wszystkie z okoliczności sejmu
teraźniejszego”334536. Najbardziej twórczy pod względem literackim etap w życiu pisarza trwał
bardzo krótko i toczył się pod dominującym wpływem przełomowego wydarzenia społecz
nego i politycznego, jakim był Sejm Wielki. jWulkan gromów kuźnicy” przybywa do War
szawy w 1788 r. jako człowiek dojrzały (liczy sobie prawie pięćdziesiąt lat) o niezwykle

33 Ibidem, s. 302.
34 Ibidem, s. 208-209.
35 Za Kołłątajem podaje ten wykaz Estreicher (Bibliografia polska, t. 18, Kraków 1901, s. 541); jako nieuzasad
nioną należy traktować jego opinię, iż po śmierci kanonika „Kołłątaj zebrał jego rękopisma, po większej części
owoce wspólnej pracy i wydał w powyższym dziele” (ibidem; Estreicher ma na myśli N iektóre u y ra zy ).
Doprawdy, współautorstwa Kołłątaja, szczególnie w Niektórych u y r a z a c h . trudno się doszukać. Czym innym
jest współautorstwo, które każdorazowo winno być udokumentowane, czym innym wspólnota poglądów
politycznych — całkiem naturalna u działających w jednym ugrupowaniu publicystów.
36 H. Kołłątaj, P rzedm ow a [w:] E S. Jezierski, N iektóre u y r a z y ..., wyd. cyt., s. XVII.
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bogatym doświadczeniu osobistym, 6 października tego roku głosi kazanie na otwarcie sejmu;
ze światem żegna się w lutym 1791 r. Ten niedługi okres natężonej aktywności twórczej
wystarcza mu, by zająć znaczące miejsce w dziejach kultury polskiej. Stało się tak dlatego, iż
jego pisma, choć ściśle związane z bieżącą chwilą polityczną, bardzo często w jakiś osobliwy,
niełatwy do zanalizowania sposób wymykają się spod jej przemożnej — wydawałoby się —
presji, wkradają się w świat estetycznych i intelektualnych wartości ponadczasowych. Z tej
właściwości prozy Jezierskiego zdawali sobie sprawę już jego współcześni. Pisał Kołłątaj:
„chociaż w ciągu dzieł jego wiele dostrzec można zaniedbania, są jednak w nich tak rzadkie
i zadziwiające myśli, że ich nawet odległa potomność z ukontentowaniem czytać będzie” .
Pod pewnym względem Tron... jest utworem do cna uwikłanym w taktyczną rozgrywkę
konkurencyjnych ugrupowań w początkach Sejmu Czteroletniego3738. Z chwilą, gdy zawiera
ne są nowe przymierza, następuje jego zupełna polityczna dezaktualizacja39. Jeśli jednak
weźmiemy w nawias doraźną polityczność owego tekstu, ujrzymy przede wszystkim szkico
we studium, w którym autor próbuje uchwycić najistotniejsze momenty decydujące o dzie
jach Polski, analizuje przemiany obyczajów, zastanawia się charakterem narodów i władców
państw ościennych, pomieszcza aforystyczne dygresje o istocie wolności40, zastanawia się
nad powstawaniem i upadkiem mocarstw41. Poprzestańmy tylko na tych przykładach. W Tro

37 Ibidem, s. XVIII.
38 Zofia Zielińska określa Tron... jako „Pismo o godzącym w monarchę tytule, pomyślane jako propagandowy
oręż w rozgrywce ze stronnictwem królewsko-prymasowskim sub specie przewidywanego starcia zbrojnego
i wkroczenia do Polski wojsk pruskich” (K ołłątaj i orientacja p ru sk a ..., s. 58). W pracy tej autorka m.in. zwięźle
przedstawia grę polityczną stronnictw prowadzoną w owym czasie.
39 Edmund Rabowicz zauważa o Tronie... co następuje: „U tw ór—jak się zdaje — szybko się zdezaktualizował
(zawierał krytyczne aluzje do prorosyjskiej polityki Stanisława Augusta) i chyba dlatego nie został wydany”
(K uźnica Kołłątajowska [w:] S ło w n ik literatury polskiego oświecenia, s. 266). Określenie „krytyczne aluzje” to,
oczywista, eufemizm. Pisze Jezierski o czasach barskich (s. 20): „Król wolnego narodu siedząc spokojnie
w stolicy kraju nadsłuchiwał powodzeń wojsk narodu nazwanego od stolicy, a każde rozlanie krwi jego
poddanych było czczone powinszowaniem ministrowi od monarchini przebywającemu przy jego dworze”,
przykłady można mnożyć. Oczywista, że pismo atakujące króla nie mogło być wydane ani w trakcie przegru
powania konstelacji na polskiej scenie politycznej, ani po nim. Zobaczmy,jak po zarysowaniu się porozumienia
między Stanisławem Augustem a przywódcami sejmowymi Kołłątaj (ówczesny patron polityczny Jezier
skiego) zwinnie zmienia swą ocenę stosunku króla do Moskwy: „Ile razy król wyciągał ręce do narodu, aby
na łonie jego skutecznie o dobru powszechnym mógł zaradzać, tyle razyjego adwersarze łączyli się z Moskwą
przeciw niemu. (...) Cóż w takim wypadku wypadało królowi czynić? (...) Oto wrócić się do Moskwy,
siedzieć cicho i poprzestać projektów oddalających Moskwę od influencji w interesa polskie” (C o też się dzieje
z nieszczęśliwą ojczyzną naszą? Wiadomość poświęcona praw dzie i przyszłości [w:] Kołłątaj i in n i..., s. 131).
40 Np. jWolność zdaje się być własnym przymiotem ludzi, każde społeczeństwo żyjące w związku prawa ma
stosowne powody dążyć do wolności, jednakże nierówno. Nie mówiąc o ludziach dzikich, narody pasterskie
nie przywiązane do ziemi, mając korzyść z naturalnej tylko jej rośliny, powinny być skłonne dowolności przez
samo położenie i zamiar swojego wspołeczeństwa; narody rolnicze, że bardziej obciążone mocą siły prawa,
są dalsze od zażywania wolności, narody zaś kupieckie przywiązane do bogactwa i zysków tak mają serce złą
czone z nimi, że, byle się przy nich utrzymać, każdemu rządowi podlegać mogą” (s. 92). Wolność jest tu
rozumiana bardzo ogólnie, w połączeniu z ekonomiczną typologią społeczeństw, krótko mówiąc, w wymiarze
ogólnoludzkim; natomiast sformułowanie „naród wolny” jest bardziej szczegółowe, oznacza najczęściej
szlachtę polską mającą prawo obierać króla.
41 Np. „Tego to narodu odległe miasto nadawało przykładem inszych księstw, zowiących się od miast
stołecznych, nazwisko własnemu krajowi. Historyja w dawniejszych wiekach nie wspomina go, i lub o ten
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nie dla próżnej powagi... widzimy, jak doraźna publicystyka polityczna przeradza się w dociek
liwe i błyskotliwe eseistyczne rozważania o człowieku, społeczeństwie i historii. Tę metodę
opisywania świata ludzkiego będzie Jezierski rozwijał i doskonalił. Najpełniej uda mu się ją
zrealizować w dziele, które zostało opublikowane już po jego śmierci — w Niektórych wyra
zach porządkiem abecadła zebranych.
Nie miejsce tu na szczegółowsze roztrząsania walorów artystycznych i ideowych dorobku
kanonika. Istnieje na ten temat dość obszerna literatura4-". Wróćmy do zagadnienia autorstwa.
Myślę, że w świetle powyższych wywodów przekonująco zabrzmi teza, iż występowanie
wielu zbieżności czy nawet autocytatów w utworach powstałych w takich okolicznościach,
w tak krótkim przedziale czasowym — jest rzeczą całkiem naturalną i zrozumiałą.

Uwaga o kwestiach edytorskich
Zarys historii Polski i krajów ościennych oraz poczet władców wspominanych w utworze
są na ogół przejrzyste i nie wymagają szerszego objaśniania, w przeciwieństwie do niektórych
postaci doskonale znanych dawnym czytelnikom, ale ukrytych za nie od razu czytelnymi dziś
omówieniami. Te osoby zostały wskazane w przypisach.
Pisownia i interpunkcja została zmodernizowana w taki sposób, by nie zmienić żadnych
istotnych własności osiemnastowiecznej wymowy, fleksji i składni. Stosowałem się w tej
mierze do ogólnie przyjętych i skodyfikowanych w druku obyczajów4243. W szczególności
uwzględniłem dodatkowe reguły zaproponowane przez Janusza Maciejewskiego44.
Zasadnicze tezy niniejszego wstępu zostały wygłoszone podczas zebrania Zespołu
Literatury Oświecenia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ostatniego za
życia kierującego nim prof. Zdzisława Libery (zm. 25.03.1998). Słowa życzliwej zachęty ze
strony Profesora ośmieliły mnie do publicznego przedstawienia hipotezy na temat autorstwa
utworu.

naród dziś jest jednym z najpotężniejszych i najrozleglej szych na świecie państw, lubo dzielność męstwa
i rozumu pokazał na ziemi i na morzu, przecież wiadomość o nim przed pięciu wiekami, mówi naszego wieku
jeden filozof, że tyle jest niedostępna, jak gdyby kto chciał mieć historyję tygrysów i lampartów opisaną
dokładnie.
Jako dziwić się należy rządom opatrzności patrząc się na historyją natury, tak równie zdumiewać się potrzeba
nad historyją wspołeczeństw ludzkich, widząc jedne powstające, drugie zaś upadające państwa” (s. 97).
42 Zwięzły przegląd tej literatury i interesująca analiza metody pisarskiej Jezierskiego są zawarte w szkicu
Teresy Kostkiewiczowej Publicystyka Franciszka Salezego Jezierskiego z lat 1 7 8 8 -1 7 9 1 : z zagadnień literackiej
persw azji [w:] taż, Oświecenie. Próg naszej współczesności, Warszawa 1994, s. 220-235.
43 Instrukcja wydaw nicza dla źródeł historycznych o d X V I d o p o ło u ryX IX w ieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953', Z asady
wydaw ania tekstów staropolskich. Projekt, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1955; edycja niniejsza zalicza się
w zasadzie do rodzaju określonego tu jako typ B.
44 J. Maciejewski, Z asady edycji okolicznościowej literatury politycznej X T /II1 w ieku, „Napis”, seria III, 1997,
s. 185-192.

