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Realizm i idealizm w myśli politycznej 
Adama Jerzego Księcia Czartoryskiego 

Inspiracją do tematu eseju staje się nader często lektura innego dzieła. W tym wypadku była 
to skądinąd cenna monografi a Arkadego Rzegockiego zatytułowana Racja stanu a polska 
tradycja myślenia o polityce (Kraków 2008). Autor tejże pracy wprowadził teoretyczny 
i dychotomiczny podział modeli racji stanu (zbliżony do koncepcji weberowskich „typów 
idealnych” lub „typów integralnych” jak niegdyś pisał R. Ludwikowski), dzieląc ją na 
„klasyczną” i „nowożytną”. „Klasyczna” miała by się opierać na fi lozofi i, religii, moral-
ności oraz myśleniu o państwie, prawie i polityce w tychże kategoriach. Pomieszczona 
w „szerszym łańcuchu bytów” w „szerszym ładzie ustanowionym przez Boga lub naturę”, 
wysuwałaby na plan pierwszy dobro powszechne. „Nowożytna” natomiast wynikałaby 
z „kreacji człowieka... lub umowy społecznej”, mając na względzie niemal wyłącznie interes 
państwa. Nie wdając się tu w szczegółową ocenę tegoż konceptu, niewątpliwie pożytecznego 
dla jasnej konstrukcji monografi i, w części poświęconej syntezie obu modeli na gruncie 
polskim natrafi amy na postać Adama Jerzego Czartoryskiego. Autor stwierdza: „Czytając 
pisma Czartoryskiego, można zauważyć, że mimo działalności prowadzonej na forum 
międzynarodowym, mimo funkcji ministra spraw zagranicznych cara Aleksandra I, nie 
wyrzekł się on podstawowych zasad wypływających z wiary i moralności chrześcijańskiej 
dotyczących także relacji między państwami. W myśleniu i działaniu Czartoryskiego silnie 
obecne są odniesienia do Boga, Opatrzności, prawa naturalnego, uniwersalnych zasad spra-
wiedliwości”. I tu rodzą się wątpliwości i znaki zapytania. Pytania, czy rzeczywiście chodzi 
o „klasyczność” i „nowożytność” racji stanu czy raczej o „realizm” i „idealizm” w dyplo-
macji i politycznym myśleniu księcia. A pamiętajmy też, że Adam J. Czartoryski żył 91 lat.

* * *

Mało jest w historii Polski na przełomie wieków XVIII i XIX osobowości tak skompli-
kowanych wewnętrznie jak Czartoryski. Kiedyś K. Grzybowski napisał, że w młodości 
był Wertherem, w wieku dojrzałym Hamletem, a na starość królem Learem. Nie mnie 
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osądzać trafność owego wyboru postaci literackich, lecz K. Grzybowski nader często 
ostrzegał seminarzystów, by byli sceptyczni wobec swoich mistrzów. Jeśli ten dobór po-
staci jest trafny, to, moim zdaniem, ani werteryzm, ani hamletyzm, ani wreszcie learyzm 
nie opuściły księcia nigdy, aż po kres jego dni. Czy było to cechą jego charakteru czy 
też okresu historycznego i okoliczności, w jakich żył? Świetny znawca epoki i postaci 
Czartoryskiego oraz edytor jego pism, J. Skowronek, napisał nader przenikliwe zdanie: 
„Typowy w tym względzie reprezentant pokolenia polskich oświeconych, które w atmo-
sferze wyrafi nowania intelektualno-cywilizacyjnego i katastrofy rozbiorów nie wydawało 
wiernych do końca rewolucjonistów, ani ludzi spiżowej woli”.

Czy Książę mógł być w ogóle rewolucjonistą lub człowiekiem spiżowej woli – nie 
sądzę. Był spadkobiercą rodowej tradycji Familii z jej partykularyzmem politycznym, 
dbałością o chwałę nazwiska i majątek, z zakodowaną wręcz orientacją prorosyjską, jed-
nocześnie niepozbawionym wzniosłego idealizmu, obyty w świecie politycznym Europy 
Zachodniej, anglofi l, zderzony przez wypadki dziejowe z brutalnym cynizmem dworu 
Katarzyny II i Pawła I, jako pokorny petent i zarazem zakładnik. Syn znanego i wpły-
wowego polityka, generała ziem podolskich, czynnego wolnomularza i matki sawantki 
o dość swobodnych obyczajach, był rzeczywiście dzieckiem swej epoki, łączącym cechy 
i sentymentalnego idealizmu (a’ la Puławy), i ówcześnie modnego liberalizmu, aktywny 
do końca życia mason, praktyczny w sprawach majątku rodzinnego, gotów jednak po-
tem położyć go na szalę patriotyzmu i emigracji. Czasem naiwny polityk snujący plany 
odrzucane częściowo przez cara i jego otoczenie, czasem skrajny realista w ocenie po-
lityki rosyjskiej i europejskiej i umiejętnie budujący polską agenturę dyplomatyczną na 
emigracji. Człowiek głęboko wierzący, lecz swoistą „wiarą oświeconych” w młodości 
prawie libertyn pospołu z przyszłym carem i Nowosilcowem. Człowiek czasem pustego 
gestu, a czasem pragmatycznie i konsekwentnie realizowanego czynu. 

Tak więc przyjmijmy, że i środowisko, i okoliczności historyczne w jednakowym 
stopniu ukształtowały osobowość i charakter księcia i stworzyły zeń człowieka o wielu 
maskach. Maskach przywdziewanych na ogół świadomie, czy to dla własnego bezpieczeń-
stwa i dbałości o własne interesy (dwór Katarzyny II i Pawła I) czy dla spełnienia ideałów 
i uczuć (niewątpliwy patriotyzm, a zarazem miłość do arcyksiężnej Elżbiety i przyjaźń 
do Aleksandra, późniejszej pary cesarskiej, swoiste zresztą menage a trois), czy dla speł-
nienia zadań dyplomatycznych i politycznych (ministerium spraw zagranicznych Rosji, 
kuratorstwo okręgu wileńskiego, a potem przewodniczenie Rządowi Tymczasowemu 
powstania listopadowego, a wreszcie sprawowanie przywództwa najbardziej wpływowej 
za granicą części emigracji i mimowolne spełnianie roli króla de facto). Warto tu może 
przytoczyć własne słowa Czartoryskiego, spisane znacznie później, lecz mające zna-
czenie fundamentalne dla jego postawy i poczynań zarówno na początku petersburskiej 
kariery, jak i u schyłku życia: „Lecz chociaż bywały momenta ufności i zwierzania tego 
wczesnego, co było na sercu i co bolało, wszelako potrzeba odtąd nieustannego przemil-
czania prawdziwego sposobu myślenia i wstrzymywania najczęściej jego wyrazu owo 
niepodobieństwo być sobą i wyznania głośno i wyraźnie siebie było dolą nas (tj. Adama 
i jego brata Konstantego – M.J.), najuciążliwszym przymusem i nieszczęściem, które 
na mój charakter i umysłowe usposobienie miało smutny i szkodliwy wpływ. To twarde 
zmuszenie uczyniło mnie ponurym i nad miarę milczącym, w sobie zamkniętym, z sobą 
tylko prawie żyjącym i rozmawiającym... Stałem się zbytnio zastanawiającym się, wa-
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żącym każde zdanie, każde słowo, nim go z ust wydam. Życia mi nie wystarczało, aby 
się poprawić z powziętego w młodości przeciwnym losem nałogu”. Tak narodził się ów 
sławetny „Sfi nks z Hotelu Lambert”, określony przez L. Tołstoja w Wojnie i pokoju jako 
„jeden z najznakomitszych, lecz najnieprzyjemniejszych ludzi”. Polityk, który jeśli pub-
likował swe przemyślenia, to przeważnie anonimowo, a osobiście wypowiadał je w myśl 
słów listu do W. Zamoyskiego: „Czasem nie całą prawdę powiedzieć trzeba”. Takimi 
też były doroczne wystąpienia w rocznice uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz wybuchu 
powstania listopadowego, przeznaczone dla emigracji skupionej wokół Hotelu Lambert, 
do których nie przywiązywałbym nadmiernej wagi, właśnie z racji ich ogólnikowości 
i enigmatyczności.

Jeśli rozważyć bardziej dogłębnie problem rozumienia przezeń kwestii racji stanu oraz 
swoistego dylematu między realizmem i idealizmem jego dyplomatycznych poglądów, to 
należy na nie spojrzeć z punktu widzenia dwóch, moim zdaniem, najważniejszych w tym 
wypadku pism: O systemie politycznym, który winna stosować Rosja. Przedstawione 
i odczytane tegoż roku (1803 – M.J.) cesarzowi Aleksandrowi oraz Szkic o dyplomacji 
(powstały najprawdopodobniej w latach 1824–1828, choć uzupełniany do 1861 roku, 
a wydany w Paryżu i Marsylii pod pseudonimem Phillihellene w 1830 roku; wyd. II 
w 1861 roku). Tu gwoli wyjaśnienia należy dodać, że Szkic... został w całości wydany 
w Polsce w tłumaczeniu Z. Dąbrowskiej (Toruń 2004) na podstawie II wydania francu-
skiego. Istnieje wyraźny spór co do wspomnianej wyżej daty powstania samego dzieła; 
cezury czasowe u różnych badaczy rozciągają się od 1823 po niemal 1830 rok. Sądząc 
z analizy obu wydań, tekst Szkicu... był uzupełniany i aktualizowany przez samego autora, 
na co wskazują wyraźne odniesienia do XVIII tomu monumentalnego dzieła A. Thiersa 
(wydanego w 1861 roku) oraz zarzut braku aliansu politycznego między Anglią i Francją 
w 1831 roku na rzecz sprawy polskiej. Należy więc mniemać, że książę dokonywał tych 
zmian w ścisłej zależności od zachodzących przemian politycznych, uważając swą pracę 
za jedno z najważniejszych swych dzieł.

Oba dzieła powstały w różnych czasach, dotyczyły innych okoliczności i zawierały 
zgoła odmienne treści, nie wspominając o tym, że stanowiły na swój sposób tajne lub 
anonimowe enuncjacje księcia. Aby je jednak docenić i przynajmniej częściowo zrozu-
mieć, należy pojąć także inne jeszcze uwikłania księcia bliższe nam dzięki pamiętnikom 
(szkoda że nieznanym w całości), korespondencji, przekazom pośrednim i przemyśleniom 
tak wybitnych historyków jak S. Askenazy, W. Smolka, M. Handelsmann, M. Kukiel czy 
wspomniany J. Skowronek.

* * *

W dniach 8 do 10 listopada 2001 roku odbyła się w Krakowie interdyscyplinarna konfe-
rencja naukowa „Czartoryscy – Polska – Europa. Historia i współczesność”, zainicjowana 
przez Z. Barana, której głównymi organizatorami stały się: Instytut Nauk Politycznych 
i Stosunków Międzynarodowych UJ, Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych 
Wydziału Prawa i Administracji UJ, Muzeum Narodowe w Krakowie oraz życzliwe 
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środowiska twórcze z Polski, z zagranicy i przedstawiciele samego rodu Czartoryskich. 
Trzydniowe obrady przyniosły plon w postaci pięknie wydanego opracowania w 2003 
roku, pod redakcją Z. Barana, zawierającego materiały pokonferencyjne. Dało to właściwy 
obraz tego naukowego przedsięwzięcia, sięgający od początku rodu po czasy nam współ-
czesne, praktycznie z uwzględnieniem całości jego roli w historii wraz z wypowiedziami 
obecnych na konferencji przedstawicieli rodziny.

Siłą rzeczy jedną z najważniejszych części referatów i komunikatów stała się dzia-
łalność polityczna księcia Adama, naświetlona w wielu aspektach i na różnych etapach 
jego życia, nie zawsze apologetycznie, ale w sumie obiektywnie, sine ira et studio. Od 
postawy wobec imperium rosyjskiego, przez jego idee liberalne, a zarazem głęboką 
religijność, działalność jako kuratora wileńskiego, emigrację, Hotel Lambert i wszelkie 
niuanse jego polityki. Nie obeszło się też od wskazań na wręcz profetyczną rolę księcia 
jako prekursora zjednoczonej Europy. 

Szczególne jednak znaczenie z punktu widzenia tematu tegoż eseju miał świetny 
erudycyjnie artykuł znawcy przedmiotu Andrzeja Nowaka pod tytułem Adam J. Czar-
toryski i problem imperium, stojący treściowo najbliżej omawianej tu problematyki. 
W przedstawionych poniżej refl eksjach nie ma zresztą próby polemiki z autorem tegoż 
referatu. Zgadzam się bowiem z podstawowymi jego tezami i konkluzjami, co nie zmienia 
faktu, że przywołane przezeń oceny dzieł Czartoryskiego są ferowane ex post z pozy-
cji pełnej znajomości następstw historycznych, aż po czasy współczesne. Zacytowanie 
wielkiego autorytetu, czyli P. Schroedera, że koncepcje Czartoryskiego były „kombinacją 
fi lantropii, ambicji, arogancji i ignorancji, które uczyniłyby Rosję potencjalnie równie 
niebezpieczną dla Europy jak Francja” są w gruncie rzeczy sądami kogoś, kto zna dalszy 
bieg dziejów. Oczywiście autor-historyk ma do tego pełne prawo. Może należy jednak 
spojrzeć też z nieco innej perspektywy. Przecież dzieła te powstały w bardzo określonych 
momentach historycznych i życiowych Czartoryskiego, które uwarunkowały i nadały 
konkretny tok myśleniu autora, które, co więcej, były oparte na więziach natury osobistej 
i ściśle określonej pozycji politycznej. To, co może być dziś określone mianem utopii lub 
idealistycznej wizji, wcale nie musiało być nimi w 1803 roku, czy latach dwudziestych 
i następnych XIX wieku.

Rok 1803 to data znacząca. Od słynnej rozmowy w Ogrodzie Taurydzkim w 1796 
roku, zawiązującej przyjaźń z przyszłym carem upłynęło 7 lat. Czartoryski był u szczytu 
swej kariery politycznej już nie tylko jako członek ścisłego gremium Nieofi cjalnego 
Komitetu (oprócz cesarza, on, Nowosilcow i Koczubej), ale jako „towarzysz ministra” 
(wiceminister) spraw zagranicznych, a faktycznie szef tego resortu. Z jednej strony mo-
że jeden z najbliższych przyjaciół Aleksandra I, przynajmniej we własnym mniemaniu, 
głęboko wierzący w liberalizm cesarza, jego chęć reformowania Rosji, ustanowienia 
nowego, sprawiedliwego porządku europejskiego oraz restauracji państwa polskiego. 
Jednocześnie, z drugiej strony, wysoki dostojnik rządu, nadający bieg polityce i dyploma-
cji, a dla rosyjskiej elity władzy i salonów „polski przybłęda”, „Polaczyszka”, dążący do 
zgubnych reform „liberał”, pragnący podważyć panujący system. Czy w tym kontekście 
przedstawiony cesarzowi projekt kierunków polityki zagranicznej Rosji, czyli System..., 
był rzeczywiście tylko utopią? Nie sądzę, był raczej alternatywą dla kierunków polityki 
zagranicznej wobec Napoleona oraz potencjalnych sojuszników lub wrogów Rosji. Al-
ternatywą oczywiście bardzo oświeceniową, opartą na „Projekcie wieczystego pokoju” 
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Kanta, niepozbawioną swoistego idealizmu, ale jednocześnie bardzo konkretną, chłodną 
w ocenach, o doskonale wyważonych proporcjach odnośnie do poszczególnych kierunków 
polityki i konkretnych państw. Pamiętać też trzeba, że rok wcześniej powstał „Projekt 
instrukcji...”, określający środki obrony państwa oraz obrony równowagi europejskiej, 
zaakceptowany przez cesarza i częściowo realizowany w ambasadach rosyjskich. W roku 
następnym zaś książę stał się twórcą instrukcji dla Nowosilcowa w pertraktacjach z Anglią. 
Odpowiadając na pytanie, czy był to idealizm czy wyraz realistycznej (cynicznej?) chęci 
zapewnienia Rosji hegemonii na kontynencie w duecie z Anglią, należy sądzić, że jednym 
i drugim. Wobec sukcesów Napoleona wiara Czartoryskiego w stworzenie nowego ładu 
o dwóch biegunach, z których jednym dominującym na kontynencie byłaby Rosja jako 
monarchia konstytucyjna, liberalna i praworządna, gwarantująca swobodny rozwój doj-
rzałych państw narodowych, wynikał li tylko z deklarowanych i to przeważnie prywatnie 
przez cara intencji. To był idealizm, jeśli nie naiwność. Realizmem była jednak w tymże 
roku ocena realnej sytuacji, gdy w lukę powstałą po rozbiorach Polski wtłoczyły się Prusy 
i Austria stanowiące dlań wątpliwego sojusznika i weszły do grupy „naturalnych wrogów 
Rosji”, podobnie jak Turcja czy Szwecja. Opieszałość Austrii i bierność Prus w tworze-
niu koalicji antynapoleońskiej oraz wzajemne ich kulturowe i geopolityczne zbliżenie 
u granic Rosji przesądzały, zdaniem księcia, o przyszłym zagrożeniu politycznym z ich 
strony, bowiem „czas przyniesie nowe kombinacje sojuszy i owe nieporozumienia między 
trzema sąsiadującymi mocarstwami”, co było przewidywaniem dalekiej przyszłości, ale 
przewidywaniem słusznym. W tym i tylko tym momencie była to ocena prawomocna 
i realistyczna. Stąd narodził się przecież stworzony przezeń w 1805 roku tak zwany plan 
puławski lub dosadniej Mordplan gegen Preussen, przewidujący prewencyjny atak (wobec 
bierności i neutralności Prus w kampanii przeciw Napoleonowi) na północno- wschodnie 
twierdze pruskie, zajęcie części dawnych ziem polskich i dopiero wyprowadzenie z tych 
pozycji wspólnego z Austrią ataku na wojska napoleońskie. Plan ten był realny tylko przez 
krótki moment między wiosną i wrześniem tegoż roku, kiedy Napoleon wyruszył na teren 
Niemiec, a car uzyskał w listopadzie warunkowy akces Prus do koalicji. Nie świadczy to 
jednak o idealizmie Czartoryskiego, ale raczej o chłodnej kombinacji mającej oczywiście 
w podtekście sprawę polską. Sprawa ta przenika zresztą całość Systemu..., choć rozdział 
poświęcony Polsce jest bardzo skromny objętościowo i powściągliwy w swojej wymowie. 
Niewątpliwie ideą księcia było zjednoczenie ziem polskich pod egidą Rosji jako bufora 
granic imperium. Można powiedzieć, że w sposób przewrotny powracała tu pierwotna 
idea Katarzyny II, pragnącej zwasalizować i podporządkować całość ziem polskich bez 
dzielenia się z sąsiadami. Dla Czartoryskiego było to jedyne wyjście i szansa na odrodzenie 
chociażby ograniczonej i niesuwerennej państwowości Polski. W tych kilku wybranych 
tylko punktach staram się wskazać, że 33-letni książę w swych planach politycznych 
nie był bynajmniej „fi lantropem i ignorantem”, lecz chłodno kalkulującym dyplomatą, 
choć fundament jego myślenia był z gruntu kruchy, bo oparty na wierze w przyjaźń i ust-
ne deklaracje cesarza. Cesarza, który, jak potem wspominał nie bez goryczy: „Jeszcze 
zajmował się tym wszystkim (projektami reform w duchu liberalnym – M.J.), lecz była 
to raczej zachcianka młodzieńca niźli zdecydowana wola dojrzałego człowieka. Cesarz 
lubił formy wolności, tak jak się lubi spektakle. Lubił oglądać przedstawienia pozorów 
wolnego rządu... Lecz w istocie rzeczy pragnął jedynie form i pozorów, ale nie chciał, 
by się przemieniały w rzeczywistość. Słowem, chętnie zgodziłby się, by wszyscy byli 
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wolni, pod warunkiem że wszyscy dobrowolnie wykonywać będą wyłącznie jego wolę”. 
Austerlitz zweryfi kowało boleśnie koncepcje księcia, kładąc kres karierze ministra spraw 
zagranicznych, tak jak potem Jena i Auerstadt oraz ich następstwa polityczno-militarne 
przypieczętowały fi asko idei zjednoczenia ziem polskich pod egidą rosyjską.

Najbardziej jednak interesującą w tym wypadku częścią Systemu... jest jego wstęp, na 
który badacze nie zwracają większej uwagi, a który stanowi wykładnię poglądów Czarto-
ryskiego na problem polityki i dyplomacji. Wykładni, która jest wyraźnie rozwarstwiona 
na sferę oglądu polityki międzynarodowej w jej realnie funkcjonującej postaci oraz sferę 
postulatywną, w zakresie zmian, jakie powinny nastąpić w przyszłości. Wykładnia doko-
nana przez księcia ma wyraźną genezę i zakorzenienie w ideach oświecenia. Pojawia się tu 
i konstrukcja stanu natury, i umowy społecznej, i prawa natury, lecz jednocześnie do głosu 
dochodzi swoisty relatywizm ich postrzegania oraz podkreślenie dynamiki i zmienności 
procesów politycznych. Wspomniane wyżej konstrukcje nie są tożsame z koncepcjami 
Hobbesa, Spinozy, Locke’a czy Rousseau. Stan natury, kontrakt społeczny czy prawo 
natury to u Czartoryskiego nie tylko geneza państwa tkwiąca w odległej przeszłości, lecz 
proces, który, owszem, zachodził niegdyś, ale nie przestał zachodzić i dziś. Powstawa-
nie nowych państw lub ich zanik jest pewnym continuum dokonującym się na naszych 
oczach. Co więcej, autor Systemu... dostrzega odmienność między naturą jednostki i jej 
prawami a naturą zbiorowości, jaką jest państwo generujące odmienne zasady i prawa 
współżycia, nie wspominając już o zróżnicowaniu systemów politycznych i prowadzonej 
przez państwa polityki. Książę stwierdza jednoznacznie, że: „Stan natury jest stanem ni 
to pokoju, ni to stałej wojny, a tylko stanem niepewności i nieufności, gdzie nikt nie jest 
niczego pewny i nie może liczyć na dochodzenie swych praw inaczej jak własnymi siłami. 
Stan natury a prawo natury to dwie zupełnie odrębne sprawy, które z trudem idą w pa-
rze... W organizacji społeczeństwa każda narodowość zachowuje część swojej naturalnej 
wolności, aby zabezpieczyć pozostałą. W prawie narodów każda narodowość zachowuje 
całą swoją naturalną wolność. Istnieje różnica między tymi dwoma prawami z powodu 
różnicy między naturą jednostki a naturą zbiorowości... Na zewnątrz zaś każdy kraj staje 
się jednostką, która znajduje się w stanie natury, nasza defi nicja nie może zatem dostar-
czyć innej zasady postępowania, jak tylko osobisty interes zbiorowej jednostki żyjącej 
w kręgu nieufności i niepewności, gdzie nie można osiągnąć bezpieczeństwa inaczej jak 
własnymi środkami”. W ocenie Czartoryskiego egoizm państw i ich partykularnych inte-
resów stoją w całkowitej opozycji do zasady sprawiedliwości, jaka winna obowiązywać 
w prawie narodów, a która jest jednak faktem. Każde państwo wypracowywuje bowiem 
z czasem zasady swej polityki, tworząc własny system. „Polityka musi mieć zasady, 
z których można wyprowadzić system najodpowiedniejszy dla każdego państwa. Zasady 
pozostają te same, ale ich zastosowanie zmienia się w nieskończoność... System, aby być 
dobry, nie powinien być układem chwilowym, ale stałą regułą na przyszłość. Zdolność 
męża stanu polega na umiejętnym stosowaniu zasad zależnie od różnych okoliczności... 
Bezpieczeństwo i dobrobyt państwa są celem polityki zarówno wewnętrznej, jak i za-
granicznej... System polityczny nie jest niczym innym jak regułą, którą należy stosować 
w tym działaniu. W przeciwnym razie można powiedzieć, że rząd nie posiada żadnego 
kierunku działania”.

Wnioski, jakie się tu nasuwają, są co najmniej dwa. Pierwszym jest utylitaryzm w trak-
towaniu państwa jako narzędzia i zarazem gwaranta spokojnego, bezpiecznego i dostat-
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niego życia obywateli. Tu do głosu dochodzi liberalna tradycja myślenia w stylu Locke’a, 
zapoczątkowana we wcześniejszym okresie życia księcia przez bezpośrednie spotkania 
Czartoryskiego z czołówką wigów, a później przez kontakty z Benthamem. Wniosek drugi 
dotyczy terminów, którymi posługuje się Czartoryski. W tym okresie bowiem niemal nie 
używa on pojęcia racji stanu. W miejsce tego pojawia się tytułowy „system”, zakorzeniony 
zresztą mocno w tradycji terminologii rosyjskiej. Sądząc z defi nicji czy raczej opisu jest 
on synonimem racji stanu. Racji stanu, którą cytowany na wstępie A. Rzegocki zakwa-
lifi kowałby niewątpliwie jako „nowożytną”, a więc bliższą realizmowi niż idealizmowi 
politycznemu. Ta część wywodu Czartoryskiego zapewne znajdowała aprobatę w oczach 
cesarza i być może części jego otoczenia, albowiem Rosja już od Piotra I, a potem Ka-
tarzyny II miała dość perfekcyjnie wypracowany system i zasady polityki zagranicznej, 
stabilne w czasie i jednocześnie elastycznie aplikowane w praktyce.

Z zadowoleniem przyjmowano też zapewne stwierdzenia, takie jak: „Czy Rosja mogła-
by nie mieć głosu w sprawach europejskich? Wszystkie mocarstwa mają oczy ku niej 
zwrócone; radzą się jej, zwracają się do niej i gdyby nawet chciała pozostać bierna, ciągle 
zdarzają się sprawy, w których musi powiedzieć – tak albo nie, gdy trzeba odmówić 
lub wyrazić zgodę... Ważne jest zatem dla Rosji... aby przez swoje zachowanie dawała 
innym państwom silnie odczuć swoją potęgę i godność, a im mocniej chce uniknąć woj-
ny, tym bardziej powinna przekonywać, że jest zawsze gotowa ją rozpocząć, i że rząd 
posiada potrzebną stanowczość, żeby się uciec w razie potrzeby do tej ostateczności”. 
System... w tej postaci i w momencie prób powstrzymania Napoleona mógł być zgodny 
z interesem Rosji w kształcie, w jakim funkcjonowała. Tyle że księciu nie o taką Rosję 
i nie o taki system i zasady chodziło, gdy pisał: „Na to, aby polityka łączyła się zupełnie 
ze sprawiedliwością i moralnością, pozostawałoby jej jeszcze przyjąć do pryncypiów, 
którymi powinna się powodować zasadę powszechnego dobra narodów... Rządy rzadko 
kiedy lubią wydawać się całkowicie bezwstydne i chociaż, generalnie biorąc, uważają, 
że wszystko, co jest możliwe, jest im dozwolone, nie omieszkają nigdy pokryć wszelkich 
najbardziej nieprawych poczynań zasłoną obrony własnej, gdyż jest to... jedyna racja, którą 
mogłyby użyć na swoje usprawiedliwienie... Zasada dobra powszechnego może też być 
nadużyta. Widziano przecież wolne narody, które w jej imieniu ujarzmiono, aby dać się im 
rozkoszować słodyczami niewoli, widziano, jak innych ograbiano i szarpano wszystkimi 
mękami anarchii, głosząc, że są wolne”. Te słowa nie mogły już być poczytane inaczej niż 
przypomnienie losów Polski, a więc książę w mniej lub bardziej świadomy sposób odniósł 
się do praktyki lat ubiegłych, uznając, że nie są one godne „nowej Rosji” jako jednego 
z hegemonów przyszłego porządku europejskiego. Nie inaczej mogły być pojmowane 
słowa dotyczące spraw wewnętrznych, choćby takie, jak te: „Zaleca ona (polityka – M.J.) 
przede wszystkim rozszerzać u siebie oświecenie i przemysł krajowy, doskonalić prawa, 
wymiar sprawiedliwości i administrację; umocnić moralność, bo nic tak nie osłabia kraju 
jak korupcja”. Zdania takie mogły być poczytane przez cara jeszcze wówczas za dobrą 
monetę, lecz jego otoczenie przyjmowało je zapewne jako jawną krytykę, jeśli nie kpinę 
obcego wobec nich przybysza. Zresztą już wkrótce za słowa takie groziły sankcje karne, 
a w „systemie mikołajowskim” kary najwyższe.

System... Czartoryskiego może, a nawet powinien być uznawany z punktu widzenia 
historycznego za nierealistyczny, a nawet groźny, co znalazło potwierdzenie w przyszłości 
wybiegającej daleko poza granice życia księcia, lecz w warunkach, w których powstał, był 
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ważkim dokumentem zbudowanym poprawnie i opartym na konkretnych przesłankach 
politycznych. Pozostawało pytanie, czy cesarz pragnie być monarchą konstytucyjnym, 
czy pragnie gruntownych reform swego państwa, to bowiem, że idea hegemonii Rosji 
w Europie z pewnością mu odpowiadała, nie podlega raczej dyskusji. Po wygranej wojnie 
z Napoleonem i kongresie wiedeńskim sprawa była już oczywista. Księciu po opuszcze-
niu stanowiska ministra w 1806 roku pozostawała jedynie troska o sprawę polską i coraz 
bardziej wątłe nadzieje na wpływ wywierany na cara.

* * *

Szkic o dyplomacji może być uznawany za swoiste podsumowanie doświadczeń politycz-
nych Czartorskiego, a w niektórych fragmentach za swoisty rodzaj testamentu. Książę 
w momencie tworzenia jego zrębów minął już połowę swojego długiego życia i był czło-
wiekiem tyleż politycznie dojrzałym, co pozbawionym wielu złudzeń towarzyszących 
powstaniu Systemu.... O jakież rozwiane złudzenia mogło tu chodzić? Było ich, jak sądzę, 
kilka. Oceniając je całkowicie subiektywnie, za pierwszoplanowe uznałbym stopniową 
utratę zaufania co do intencji Aleksandra I wobec sprawy polskiej. To, co miało dla 
cara być, zdaniem Czartoryskiego, idee favorite, stopniowo odsuwało się w cień wobec 
najpierw wojny francusko-prusko-rosyjskiej, potem pokoju w Tylży, gdzie już nie było 
Czartoryskiego, powstania Księstwa Warszawskiego, w którym nie było dlań miejsca, 
wreszcie po zwycięstwie nad Napoleonem, kiedy tryumfalizm „Agamemnona królów” 
zepchnął i zmarginalizował sprawę kształtu politycznego Polski do jednej z wielu kwestii 
załatwianych na kongresie wiedeńskim, którego książę był tylko bacznym obserwatorem 
i nieofi cjalnym uczestnikiem. Stanowisko senatora i członka Rady Państwa (zachowane, 
co dziwne, do 1831 roku), kuratorstwo wileńskie, doraźne misje polityczne powierzane mu 
od czasu do czasu, osobiste dość częste kontakty z carem czy towarzyszenie mu w podró-
żach dyplomatycznych nie satysfakcjonowały go jako człowieka i jako polityka. Bolesny 
stawał się też fakt ostracyzmu znacznej części społeczeństwa polskiego, traktującego go 
jako zdecydowanego zwolennika Rosji, czasem jako zbyt postępowego liberała, co odczuł 
jako kurator wileński, a czasem wręcz jako wroga wszelkich intencji niepodległościowych. 
Sądzić należy, że krąg wzajemnych stosunków z Aleksandrem I i zarazem kres szerszych 
nadziei zamknęły się wraz z powstaniem Królestwa Polskiego. Przyjaźń rozpoczęta 
rozmową w Ogrodzie Taurydzkim zakończyła się rozmową 3 grudnia 1815 roku (brak 
relacji Czartoryskiego) w Warszawie, kiedy car oznajmił, że nie powierzy mu stanowiska 
namiestnika i mniej ważne było tu, czy chodziło o utrzymanie na stałe Wielkiego Księcia 
Konstantego w Warszawie, dla którego generał Zajączek nie był żadnym konkurentem, 
czy o intrygę Nowosilcowa, o którego wrogości książę już dobrze wiedział. Ostatnią 
rozmowę Czartoryski odbył z carem na przełomie października i listopada 1821 roku 
w sprawach związanych z zalążkowymi dopiero spiskami wileńskiej młodzieży licealnej 
(choć nie jest to pewne), potem nie spotkali się już nigdy. Wypada jednak podkreślić, 
że lojalność księcia wobec Aleksandra przetrwała do śmierci cara i niemal do końca dni 
samego Czartoryskiego, przynajmniej w enuncjacjach pisemnych. Analizując charakter 
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i postępowanie swego byłego przyjaciela, jego wady i zalety szeroko opisane w pamięt-
nikach, jego działania polityczne, książę niemal nigdy nie uciekł się do złośliwości czy 
małostkowości, starając się raczej tłumaczyć i usprawiedliwiać postępowanie monarchy, 
choć trafnie oceniał słabości jego charakteru.

Wszystkie te wydarzenia oraz niepowodzenia polityczne Czartoryskiego stworzyły 
właściwy grunt do refl eksji nad dyplomacją jako narzędziem polityki. Książę już wtedy 
zgorzkniały i zarazem doświadczony nie odstąpił od metody przyjętej niegdyś w Syste-
mie..., spoglądając znów na politykę, jaka jest i jaką być powinna. Różnica leżała jednak 
w skali jego rozważań. Tym razem jego refl eksje sięgały w głąb historii i obejmowały 
cały teatr europejskiej gry dyplomatycznej. Oczywiście najbliższe były mu wydarzenia, 
których był świadkiem i uczestnikiem i te zasadniczo wpływały na perspektywę rozważań. 
Układ Szkicu... nie jest klarowny, biorąc pod uwagę, że część historyczna pojawia się 
i na początku, i na końcu rozważań księcia. Zastanawiająca jest jednak pewna analogia 
z dziełem całkowicie nam współczesnym, a mianowicie z Dyplomacją H. Kissingera. 
Tam też pojawia się podobny achronologiczny układ, nie wspominając już o punktach 
historycznych odniesień. Dla Kissingera są nimi Richelieu, Wilhelm Orański, Pitt, które 
są dlań poniekąd oczywiste, tak jak dla Czartoryskiego koncepcje polityczne Elżbiety I, 
Henryka IV (a właściwie Sully’ego), pokój westfalski czy kongres wiedeński. Oczywi-
ście, spektrum historyczne Kissingera jest z natury rzeczy szersze, co nie zmienia faktu, 
że w sferze ocen przeszłości można dostrzec wiele zbliżonych do siebie wniosków, choć 
oczywiście dzieli je odległość czasowa i odmienny całkowicie światopogląd obu autorów.

Kwestia światopoglądu Czartoryskiego ma tu zresztą fundamentalne znaczenie. 
Religijności księcia i jej wpływie na poglądy polityczne wnikliwy artykuł poświęcił 
B. Szlachta Adam J. Czartoryski – religia i polityka. Jest to jednak naświetlenie dość 
jednostronne, albowiem zabrakło w nim szerszego odniesienia do omawianych tu dzieł 
Czartoryskiego, a ponadto nieuwzględniono pewnej ewolucji duchowej i zarazem dwoi-
stości postrzegania i stosowania zabiegów politycznych w teorii i praktyce. Książę wycho-
wany w wolnomyślnej atmosferze własnej rodziny przy solidnej edukacji, jaką otrzymał, 
zafascynowany kulturą Zachodu z Anglią na czele, jeszcze przed swoim przymusowym 
wyjazdem do Petersburga natrafi ł na podobny grunt w elitach umysłowych Polski doby 
Sejmu Czteroletniego i licznie goszczących cudzoziemców, a w szczególności swego 
poniekąd preceptora, zaufanego doradcy i współpracownika w wielu projektach poli-
tycznych Scipione Piattolego, eks-duchownego, erudyty, a przede wszystkim czynnego 
i wysoko postawionego masona w skali europejskiej. Wydatnie przyczynił się on nie tylko 
do zbliżenia z królem Stanisławem Augustem, ale do osiągnięcia znacznej dojrzałości 
w ocenie polityki wewnętrznej i zagranicznej Polski przez młodego księcia. Współpraca 
z nim trwała jeszcze w okresie sprawowania funkcji ministra.

Wolnomularstwo miało, w moim przekonaniu, głęboki wpływ na światopogląd księ-
cia. Stanowiło też niewyczerpane wręcz źródło kontaktów polskich, po części rosyjskich 
i przede wszystkim europejskich z Anglią, a potem ponapoleońską Francją. Dzięki świetnie 
udokumentowanym pracom L. Hassa można tu w wielkim skrócie przedstawić koleje 
życia lożowego księcia. Rozpoczęło się ono gdzieś na początku lat dziewięćdziesiątych 
XVIII wieku przez inicjowanie go w nader politycznie prominentnej warszawskiej loży 
„Świątynia Izis”, należącej do Wielkiego Wschodu Królestwa Polskiego i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Kolejno potem był członkiem lóż „Tarcza Północy” i „Kazimierz 
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Wielki”. W hierarchii masońskiej znacznie też awansował, najpierw na czwarty, a potem 
siódmy stopień (najwyższy w obowiązującym rycie) w ramach Wielkiej Loży Kapitularnej 
w Warszawie. Od 1820 roku był honorowym członkiem loży „Ciemności Rozproszone” 
w Żytomierzu, podległej Wielkiej Loży „Astrieja” w Petersburgu. W 1835 roku został 
członkiem honorowym loży Canongate Kilwinnig nr 2 w obediencji Wielkiej Loży Szko-
cji. W latach czterdziestych należał do jednej z lóż kapitularnych obrządku szkockiego, 
a więc wyższych stopni w Paryżu. W 1847 roku został afi liowany do Polish National 
Lodge nr 778 w obediencji Zjednoczonej Wielkiej Loży Anglii i był założycielem Polish 
National Charpter grupującej wielu wybitnych i znanych emigrantów. Można więc bez 
wielkiej przesady stwierdzić, że znaczna część dojrzałego życia księcia była związana 
z aktywnością wolnomularską. Pod tym względem Czartoryski też był dzieckiem swej 
epoki, w której pozycja, znaczenie i działalność polityczna splatała się z masonerią, może 
zresztą najbardziej trwałą spuścizną instytucjonalną i ideową doby oświeceniowej.

Z punktu widzenia światopoglądu, bynajmniej nie stało to w opozycji do wiary i religii, 
przynajmniej w przekonaniu samych wolnomularzy tych czasów, wszak powszechnie 
obowiązujące konstytucje andersonowskie wymagały od inicjowanego wiary i potępiały 
ateizm, a same ryty i tradycja podkreślały elementy religijności obrządków. Sądzić należy, 
że dla samego księcia nie stanowiło to problemu, głębokie bowiem przepojenie jego Szki-
cu... moralnością chrześcijańską szło w parze ze sporą nieufnością do postawy Kościoła, 
a papiestwa w szczególności. Tu dochodziły też do głosu reakcje na postawę papiestwa 
odnośnie do powstania listopadowego i wszelkich ruchów niepodległościowych, poparcie 
dla Świętego Przymierza, a w efekcie kasata lóż na terenie Rosji i Królestwa Polskiego 
w 1821 roku. Być może miało też znaczenie stare porzekadło angielskie once mason ever 
mason, które dobrze służyło księciu jako narzędzie wpływów i docierania do różnych 
grup społecznych i poszczególnych osób w ramach braterstwa lożowego.

Wszystko to nie zmienia jednak faktu, że książę wierzył, i to głęboko, a w miarę 
starzenia się i odchodzenia w przeszłość frywolnej młodości oraz rosnącego zaangażo-
wania politycznego i emocjonalnego w sprawę Polski, wiara ta pogłębiała się i rosła. 
Była to, jak już wspomniałem, w znacznej mierze ówczesna „wiara oświeconych”. Nie 
było z pewnością w niej deizmu, choć pewne jego akcenty można odnaleźć, ale była to 
wiara człowieka znającego Kartezjusza i Pascala, których odrzucał z różnych zupełnie 
przyczyn, była to też wiara z silnym pierwiastkiem kantyzmu (wbrew temu, co twierdzi 
B. Szlachta, istnieje bowiem w Bibliotece Czartoryskich obszerny rękopis księcia O Kan-
cie) i na tym był oparty System..., wraz z ideą „wieczystego pokoju”, którą to drogą będzie 
częściowo podążał i w Szkicu.... Doskonale łączyło się to z ideami wolnomularskimi 
o budowie nowego świata, opartego na idei postępu i sprawiedliwości, jednostkowego 
i międzynarodowego. Należy więc przyjąć i zaakceptować w sumie niesprzeczną postawę 
Czartoryskiego, spajającą w sobie wiarę, religijność, liberalizm i idee masonerii.

Ostatnią może kwestią związaną ze światopoglądem księcia pozostaje pojawiający się 
wśród historyków pogląd o nim jako o pomoście łączącym oświecenie z romantyzmem. 
Moja ocena w tym wypadku jest odrębna. Okres wczesnej młodości i początku przyjaźni 
z wielkim księciem Aleksandrem to raczej u Czartoryskiego wybuch sentymentalizmu 
w stylu odziedziczonym po matce i tradycji Puław (skąd, jak słusznie zauważa B. Dopart, 
romantyzm polski nie wyszedł), wspomagany silnie przez uczucie do przyszłej carowej. 
Nawet po latach spisując Relację intymną o znajomości z wielką księżną Elżbietą dostrzec 
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można, że przeważa w niej sentymentalizm, a nie dramatyczny romantyzm. W sprawach 
politycznych, jeśli już objawia się owa nuta, to więcej w niej Ody do radości niż Ody do 
młodości, abstrahując tu nieco od chronologii. Romantyzm tak pojmowany rzeczywiście 
w formie szczątkowej pojawił się w Szkicu... i innych enuncjacjach księcia, który mógł 
potem w duchu solidaryzować się z III cz. Dziadów Mickiewicza, promowanego przezeń 
i goszczącego nie raz w Hotelu Lambert, lecz nie dawał temu wyrazu ofi cjalnie. W gruncie 
rzeczy jednak, jeśli był to romantyzm, to raczej paneuropejski, ale nie do końca narodowy 
w stylu niemieckim czy angielskim (stąd wątpliwości co do Werthera, Hamleta i Leara), 
a nawet polskim w jego skrajnych formach. Brakowało tu z pewnością i Gustawa-Konrada, 
i Kordiana, tak jak „Chrystusa narodów” i Winkelrieda. Jedynie Konrad Wallenrod może 
budzić u czytelników życiorysu i pism księcia wątpliwe zresztą skojarzenia, bo swoista 
prostolinijność przyjaźni z carem Aleksandrem I wyklucza raczej te porównania. W su-
mie rozważanie, jakim był światopogląd księcia, wraca do początku tego eseju, że był on 
wykładnikiem stopnia komplikacji jego osobowości i działań politycznych. 

* * *

Oczywiście całościowa i dogłębna egzegeza Szkicu... nie jest tu możliwa z racji wyboru 
tytułowej problematyki. Gdyby w jednym zdaniu usiłować zawrzeć pod tym właśnie 
kątem opis i wnioski Czartoryskiego, to można śmiało stwierdzić, że wektorami jego 
myślenia był skrajny realizm w ocenie aktualnej polityki i dyplomacji oraz równie ra-
dykalny idealizm co do projektowanych zmian w przyszłości. Między tymi biegunami 
mieści się wiele niuansów, niedomówień i uogólnień, po których łatwo jednak poznać 
dyplomatę i gracza politycznego.

Książę starał się osiągnąć pewną ścisłość defi nicyjną w zakresie swego przedmiotu 
rozważań, choć, jak twierdzi, jest to „nauka na poły tajemna”. „Przez dyplomację rozu-
miemy sposób postępowania państw w stosunkach pomiędzy sobą, oraz reguły kierujące 
ich polityką zewnętrzną. Narody odczuwają jej działanie..., chociaż nie są powołane do 
zajmowania się nią bezpośrednio i zaledwie domyślają się sprężyn nią poruszających”. 
Goszcząc w świecie dyplomacji, a nawet nią kierując, Czartoryski nie zatracił dystansu do 
własnej profesji i jej wykonawców. Pisząc o typowym dyplomacie, stwierdza: „Na samo 
brzmienie tego wyrazu wyobrażamy sobie człowieka przemyślnego, rzadko mówiącego 
prawdę, lub mówiącego ją tylko na pół, który umie tak zdanie swoje obrócić, aby koniec 
znosił to, co początek zdawał się zapowiadać, który udaje, gdy nie wie, a że nie wie nic, 
gdy właśnie wie, który zawsze czyha, by zaskoczyć innych, a w interesach ma wzgląd 
tylko na to, co użyteczne i korzystne, nie oglądając się na prawdę i słuszność... Powie-
dzieć o kimś, że jest dyplomatą, nie wydaje się nikomu pochwałą i ta charakterystyka 
sama w sobie nikogo nie zachęci do zawarcia przyjaźni z takim człowiekiem”. Autor dał 
więc mało budujący obraz owego hipotetycznego dyplomaty, zapominając jak gdyby 
na chwilę o tym, że jego własny obraz odmalowany w Pamiętnikach i wspomnieniach 
innych polityków był w sumie dość podobny. Polityka, którą niemal całe życie uprawiał, 
też została wzgardliwie oceniona, bowiem: „Pojęcia cnoty i heroizmu nie mogą więc się 
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łączyć z wyobrażeniem, jakie stworzyliśmy sobie o dyplomacji. Złączenie tych wyrazów 
wydawałoby się niemal śmieszne. Powiedzieć o gabinecie rządowym, że jest cnotliwym, 
nie stanowiłoby dlań pochwały, a nigdy nie słyszano o bohaterstwie dyplomatycznym”.

Z tych sądów wynikała też surowa ocena współczesności, wedle której egoizm naro-
dowy zastąpił dobrze rozumiane poczucie patriotyzmu, czyli „miłości ojczyzny”. Wśród 
przyczyn tego stanu dostrzegał Czartoryski „wstrętną teorię” Machiavellego, która do-
prowadziła do stanu „... aby potwora przyodziać w przyzwoitsze szaty i ukryć pod formą 
mniej rażącą”, lecz, „... koniec ucha zdradzał zawsze jego obecność we wszystkich trans-
akcjach politycznych”. Można powiedzieć w tym wypadku jedynie, że barwność języka 
niekoniecznie szła w parze z głębszą interpretacją poglądów autora Księcia. Opierało się 
to zresztą na przekonaniu o pewnej stabilności w czasie metod dyplomatycznych, które 
w sumie stworzyły pewien zastój i żelazny kanon myślenia o polityce, a sama dyplomacja 
pozostała w tyle za innymi „naukami politycznymi”, do których na pierwszym miejscu 
zaliczył historię, dlatego też „Dyplomacja zawsze niszczyła własne dzieło i w nauce tak 
szczególnie ważnej doświadczenie nie przyniosło żadnych korzyści”. Pomijam w tym 
wypadku wywody księcia o historii dyplomacji i jej charakterystykę od starożytności po 
pokój westfalski, który uznał za arcydzieło nowoczesnej dyplomacji, stabilizujące Europę 
na dość długi czas. Można tu dostrzec pewną dwoistość i podzielność ocen wstępnych, 
bo przecież ów ład westfalski nie był pozbawiony tych wszystkich cech, jakie on sam 
krytykował, pisząc o złych obyczajach i intencjach polityki mu współczesnej. Można 
ponadto dodać, że dla niego samego historia dyplomacji i polityki stanowiła ciąg okresów 
pokoju, co było wedle niego „normalnością”, przerywanych wojnami, a przecież niemal 
równolegle powstała już nowa formuła Clausewitza, cytowana po dziś dzień, o wojnie 
jako polityce prowadzonej innymi środkami i metodami; zresztą tak samo, tyle że bez 
prób defi niowania, formułował swe wnioski ów nielubiany Machiavelli.

Bez wątpienia natomiast miał rację, uznając rozbiory Polski za cezurę przełomową 
i otwierająca drogę do tego, co zostało określone później jako Realpolitik. Czartoryski 
i nie tylko on, bo również i Burke oraz wielu pisarzy tego okresu, uznało to wydarzenie za 
niebezpieczny precedens, gdy z mapy wymazywano terytorialnie i ludnościowo potężne 
państwo na podstawie „prawa silniejszego”, ubranego w postać kolejnych traktatów dy-
plomatycznych. Choć cezura ta jest dziś rzadko honorowana jako zasadnicza, to jednak 
w historii polityki i dyplomacji właśnie taką była i tu książę bez względu na swój subiek-
tywnie rozumiany patriotyzm obiektywnie miał rację. Od tego też momentu rozpoczął 
się proces, gdy rządy „... powierzone są ministrom w rodzaju obecnych, którzy traktują 
sprawy państwowe jak własne miłostki i nie poczuwają się do większej uczciwości wo-
bec narodów, niż wobec swych kochanek”. Oczywiście, tkwiła w tym złośliwa aluzja do 
podbojów sercowych Talleyranda i Metternicha, nie wspominając już o obyczajach lorda 
Castelreagha, czyli obok Aleksandra I głównych protagonistów kongresu wiedeńskiego.

Z wielką szkodą dla historii pozostaje nieznana szerszemu gronu czytelników część 
pamiętników księcia dotycząca samego kongresu. W Szkicu... bowiem znajdujemy nader 
skrótowy opis raczej efektów niż przebiegu samego kongresu i pochwalę dzieła Thiersa, 
któremu zresztą dostarczał sporą liczbę relacji i dokumentów. Pod koniec życia, jak wspo-
mina J. Skowronek, zaczął on polemizować z autorem Historii Konsulatu i Cesarstwa 
w kwestii roli Aleksandra I i całokształtu sprawy polskiej oraz sposobu jej rozwiązania. 
Kongres był dla niego wielkim rozczarowaniem z tego punktu widzenia. Stojąc u boku 
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cara, liczył nie tylko swój wpływ, ale starał się być niemilknącym „głosem sumienia”, pro-
wadząc jednocześnie aktywną działalność, wprawdzie zakulisową, ale przecież w jakiejś 
mierze skuteczną. Stąd może jego dalsze próby ukazania Aleksandra w jak najlepszym 
świetle, a jego poczynań jako szlachetnych i do końca prawdziwych, choć jego zdaniem 
udaremnionych przez solidarne działanie dyplomatów pozostałych mocarstw. Ciekawa 
zresztą jest charakterystyka cara w okresie samego kongresu: „Jego namiętnością główną 
była ... szlachetna i wspaniała próżność. W każdej chwili pragnął zdobywać serca, robić 
wrażenie, imponować gabinetom, podobać się wojskowym, literatom, damom, dać się 
podziwiać w świetnych salonach, w kółku zaufanych ludzi równie jak na czele swoich 
wojsk... P. Thiers miał słuszność, że Aleksander posiadał w wybitnym stopniu poczucie 
sumienia, co było zaletą nadzwyczajną i rzadką wśród panujących”. A książę znów na 
tym kruchym fundamencie budował wizję przyszłej Polski w kształcie niemal przedroz-
biorowym, wierząc, że rzeczywiście dla cara jest to „jego marotą, jego konikiem” w tym 
samym stopniu, gdy składał Czartoryskiemu „młodzieńcze ślubowania”. Gorzkie było 
stwierdzenie, że: „Kongres był tylko pościgiem za zdobyczą, w którym cała zręczność 
dyplomatów wysilała się wokół podziału uwolnionych krajów, aby z jednej części jeszcze 
coś uszczknąć, drugą zaokrąglić, aby się o nie ubijać bez żadnego względu na to, jaki los 
przygotują narodom te dowolne układy... Spośród licznych trudności, jakie regulował 
Kongres Wiedeński, w dwóch tylko zagadnieniach zdołał on wznieść się do pojęć spra-
wiedliwości i ludzkości przekraczających zwykły poziom pobudek dyplomatycznych, 
mianowicie w sprawie handlu murzynami i w sprawie polskiej, którą niektórzy wówczas 
nazwali handlem białymi”. Trzeba przyznać, że książę trafi ał tu w sedno, a styl to człowiek.

Odrywając się od dalszych wywodów Czartoryskiego o „dyplomacji, jaką jest w prak-
tyce”, wypada przyznać, że jego oceny cechował, jak wspomniałem, realizm. Pewna 
trudność, a może i dwuznaczność tkwi w tym, że aczkolwiek w dobrej i szlachetnej 
sprawie, animowany patriotyzmem, sam brał udział w tej grze dodawania i odejmowania 
ziem, a więc i ludzi, jego instrumentarium dyplomatyczne zaś wtedy, jak i potem nie 
odbiegało od innych, którymi operowano na kongresie. Krytykując czy Metternicha, czy 
Talleyranda, czy Castelreagha, oceniał ich surowo za stanowisko w sprawie Polski i jej 
granic, lecz sądy te były ferowane według jego własnego kanonu moralnego i własnego 
postrzegania racji stanu narodu polskiego. Musiał przecież jednak i chyba chciał posłu-
giwać się tymi samymi metodami, co nie zmieniało faktu, że nie ciążyła na nim taka 
sama odpowiedzialność polityczna jak na przedstawicielach Austrii, Francji, Anglii czy 
Prus i choć była ona wykładnikiem „egoizmu narodowego”, to zapewniała księciu w ten 
sposób komfort moralnej wyższości.

Część druga wywodów Czartoryskiego poświęcona temu, jaka powinna być dyploma-
cja, podobnie jak część trzecia „o sposobach doprowadzenia dyplomacji do właściwych 
jej przeznaczeń” wykazują się znaczną homogenicznością poglądów oraz pewnymi na-
wiązaniami do kwestii przedstawionych jeszcze w Systemie... Książę pogłębia jedynie 
swój wywód o odrębności pojęć stanu naturalnego od prawa naturalnego, przywiązując to 
ostatnie do moralności, stawiając jednocześnie na czele poczucie i ideę sprawiedliwości, 
która „... nie jest wynikiem umowy społecznej, jak to twierdzono, idea ta właśnie stworzyła 
społeczeństwo”. Sprawiedliwość jest dla Czartoryskiego nie tylko pierwszym prawem 
naturalnym, które wyniknęło z rozwoju umysłu ludzkiego „zaszczepionego w nim przez 
Opatrzność”. Dostrzec tu można wyraźne wpływy tomistyczne, choć nie ma tu odwołań 
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bezpośrednich. Sprawiedliwość jest nie tylko najważniejszym prawem człowieka, ale 
ideą, która winna przenikać życie państw, narodów i stosunków między nimi. Czartoryski 
odwołuje się do Boga, Opatrzności, Przeznaczenia i wiary chrześcijańskiej jako podstaw 
porządku europejskiego i ładu politycznego, lecz nie pojawia się u niego zaznaczenie roli 
Kościoła czy papiestwa. Odrzuca jednocześnie „powagę nauki”, uważającą stosunki mię-
dzynarodowe za swoisty stan natury, „... co znaczy, że w stosunkach tych podlegają prawu 
naturalnemu opartemu wyłącznie na interesie osobistym”. Znacznie dalej wychodzi poza 
granice określone Systemem..., postulując, by doszło do identyfi kacji etyki obowiązującej 
każdego członka społeczeństwa z jego reprezentacją, to jest rządem w stosunkach mię-
dzynarodowych. Brak jest tu zatem rozdzielności między moralnością (w domniemaniu 
chrześcijańską) a moralnością rządów prowadzących politykę w imieniu obywateli. Zasadą 
nadrzędną powinna być zawsze sprawiedliwość. Znaczna część wizji Czartoryskiego 
opiera się tu na kwestii narodowej. Poświęca jej poważną część rozważań, dostrzegając 
podstawowe trudności tam, gdzie od dawna istniejąca świadomość narodowa zderza się 
z narodami dopiero wkraczającymi na tę drogę. Dla Czartoryskiego dojrzałość narodowa 
jest jedyną i całkowicie wystarczającą podstawą oraz prawem naturalnym do posiadania 
własnego państwa, a wszystkie uzurpacje w tym względzie są złamaniem zasady spra-
wiedliwości, a więc pogwałceniem tegoż prawa. „Wszelka społeczność ludzka z chwilą, 
gdy jest narodem, ma prawo być panią siebie, być niezależną, gdyż nie mogła stać się 
narodem, jeśli nie korzystała przez wieki całe z wolności, a jeżeli utraciła ją, to mogło 
się to stać jedynie skutkiem niesprawiedliwości nie mającej żadnej wartości w obliczu 
prawa naturalnego... Największym przestępstwem istoty moralnej jest chęć przywłasz-
czenia sobie istoty sobie równej. Nie można narodu zabić, chyba że się go wytępi, lecz 
odebranie mu niepodległości, to morderstwo moralne...”. Koronnym przykładem dlań 
stały się Polska i Grecja. Spoglądając na Rosję, Czartoryski dostrzegał jej wyjątkowość, 
pisząc w tym względzie: „Gdyby Syberia była zaludniona przez populację liczną i cywi-
lizowaną, nie mogła i nie chciałaby stanowić całości z Rosją i miałaby prawo od niej się 
odłączyć”. Jednocześnie jednak stwierdzał, że: „Olbrzymia, prawdziwa siła Rosji polega 
na jej dawnych obszarach i na jej narodowej ludności. To ta ludność uratowała cesarstwo 
w chwilach krytycznych. Przeciwnie prowincje polskie, ludność polska stanowi zawsze 
jej słabą stronę, jedyny punkt, w którym Rosja może być zaatakowana i zraniona”.

Jedność interesu społeczeństwa i działań rządu dostrzegał on poniekąd w Anglii, 
która z racji swego położenia i posiadania kolonii osiągnęła spójność w tym względzie 
wyjątkową, choć niesprawiedliwą (nadużycia Kompanii w Indiach i innych koloniach) 
tudzież samolubną splendid isolation, ograniczającą się wyłącznie do pilnowania równo-
wagi sił na kontynencie. „Wielki ten naród wyróżnia się zaletami i usterkami płynącymi 
stąd, że miliony jednostek, z których się składa, zostały ulane w jednej i tej samej formie; 
minister, wielki pan, polityk, mówca, uczony, kupiec, kramarz przemysłowiec, robotnik, 
każdy słowem Anglik... jest jednak jedną i tą samą osobą, posiada tę samą pierwotną siłę, 
myśli, działa, odpowiada w ten sam sposób, nie jest zdolny zrozumieć żadnego celu, ani 
dążenia, żadnych myśli poza własnymi, w których przeważa zawsze... interes osobisty, 
narodowy, którego z oczu nigdy nie traci”. 

Wszystko to nie zmieniało poglądu księcia, że porządek europejski po kongresie, 
Święte Przymierze, „system mikołajowski” aplikowany w Królestwie Polskim nie są 
ani sprawiedliwymi, ani moralnymi, a przede wszystkim trwałymi i w tym zresztą le-
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żała jego nadzieja. Książę rozwinął intuicyjny i wizjonerski projekt Europy jako luźnej 
federacji państw narodowych, lecz stawiał tu określone warunki, które wówczas były 
nie do spełnienia. Owa federacja musiałaby opierać się na zasadach swoistej równości 
wszystkich państw bez względu na ich wielkość i siłę, poszanowaniu zasady narodowej 
z możliwością powstawania państw nowych, dojrzałych do takiego bytu, wreszcie zasa-
dzie przybliżonego chociaż ustroju politycznego, opartego na konstytucji, wolnościach 
obywatelskich i systemie przedstawicielskim. Wszystkie te zasady były w owym czasie 
nie do spełnienia. Czartoryski był gotów w tej mierze planować różne formy kompromi-
sów, ustępstw, lecz sam dostrzegał, że w 1830 roku, a potem i w latach następnych nie 
było najmniejszej szansy na budowę takiego ładu dla Europy. Nie było również szansy 
dla sprawy polskiej, zwłaszcza po 1833 roku i traktacie Münchengratz. Anglia wraz ze 
swoimi wadami nie stała się wzorem, jak tego pragnął autor Szkicu..., wprost przeciwnie, 
aż po 1848 rok, praktycznie żaden z pozostałych członków „koncertu mocarstw” nie sta-
rał się podążać w tymże kierunku. Stąd dzisiaj w wielu wypadkach admiratorzy księcia 
upatrują w nim proroka lub prekursora Unii Europejskiej, czemu dała wyraz dyskusja 
na wspomnianej konferencji. Tkwi w tym jednak znaczna doza anachronizmu i przesa-
dy, tworzył on wprawdzie pewien projekt dla przyszłości, lecz nie miał złudzeń co do 
jego realizacji w ówczesnych warunkach. Wszystkie przytaczane przezeń historyczne 
projekty (Elżbieta I Tudor, Henryk IV) lub ulubiony pokój westfalski były albo wizjami, 
albo ulegały stopniowej erozji. Książę przytaczał je chętnie, tak jak czyni to Kissinger 
we współczesnym nam dziele, lecz postrzegał politykę jako proces dynamiczny i mało 
stabilny w czasie. Nasuwa się tu stwierdzenie, że śmiałość jego wizji była równa jego 
idealizmowi i wierze, że zasada dobra powszechnego, którą wtedy szermowano nader 
często, powinna być rzeczywiście zasadą i celem dyplomacji. 

* * *

Przedstawiony tu esej ogranicza się w gruncie rzeczy do dwóch, wprawdzie obszernych, 
ale nie jedynych dzieł Czartoryskiego. Poza sferą refl eksji pozostała ta część działalności 
księcia, z której może był najbardziej znany i zapamiętany. Obwołany bez własnej jawnej 
aprobaty, choć i nie bez milczącej zgody królem de facto prowadził przecież najbardziej 
rozbudowany obóz polityczny emigracji, obejmujący działalnością dyplomatyczną niemal 
całość Europy od Anglii po Bałkany. Z tego okresu pochodzi wiele jego pism własnych, 
publikowanych anonimowo, na przykład cykl artykułów z roku 1834 roku opubliko-
wanych w piśmie „Le Polonais” i zebranych w broszurze „De l’avenir de la Russie et 
de l’Europe”. Analizuje je dokładnie wspomniany na wstępie A. Nowak. Przedmiotem 
moich refl eksji nie jest też dzieło współpracowników księcia, piszących wiele i obfi cie 
z mniejszą lub większą aprobatą ich przywódcy. Ta działalność znalazła już wielu histo-
ryków i interpretatorów. W sumie nie ulega raczej wątpliwości, że owa twórczość, jak 
i działalność polityczna, była już wyzbyta idealizmu, nie takie bowiem zadanie miała 
spełniać, a zadanie to było na wskroś realistyczne.

Postawa i działalność księcia w okresie emigracyjnym jest do dziś polem wielu spe-
kulacji ideowych co do rzeczywistego umieszczenia go na mapie politycznej, a zwłasz-



372

Michał Jaskólski

cza w kontekście liberalizmu i konserwatyzmu. Z mojej strony pragnę zauważyć je-
dynie, że odmienny był fakt postrzegania go przez emigrację ogniskującą, najbardziej 
uświadomioną polityczne i snującą radykalne niepodległościowe i rewolucyjne koncepty 
odbudowy Polski, a zupełnie odmienny na ziemiach polskich, zwłaszcza przez obóz 
konserwatywno-szlachecki. W układzie emigracyjnym Czartoryski jawił się z pewnością 
jako konserwatysta, może oświecony i wpływowy, ale jednak zdecydowanie prawicowy. 
Dla konserwatystów krajowych o proweniencji szlachecko-ziemiańskiej, z którymi się 
zetknął w dobie Królestwa Polskiego, był niebezpiecznym liberałem, pragnącym reform 
społecznych, spiskującym przeciw porządkowi ekonomicznemu, który w gruncie rzeczy 
im odpowiadał. Dopiero nowa elita konserwatywna, która przeszła przez szkołę Hotel 
Lambert, takich ludzi, jak J. Klaczko, St. Tarnowski, St. Koźmian, była w stanie zmienić 
oblicze ideowe konserwatyzmu polskiego i docenić w pełni rolę Czartoryskiego. 

Starając się krótko podsumować tę ważną część życia autora Szkicu..., należy w pełni 
zgodzić się z H. Żalińskim, który odwołując się do S. Kieniewicza wskazującego różne 
ścieżki wiodące do niepodległości, pokazał, że książę i jego obóz politycznie podążali 
równolegle wieloma z nich. Od dyplomacji i prób współpracy z zaborcami poprzez legalną 
dyplomację, planowane reformy społeczne połączone z propagowaną pracą organiczną 
w kraju, sojusze z narodami walczącymi o niepodległość do idei powstania zbrojnego. 
To, że część owych poczynań była planami niemożliwymi do zrealizowania, nie wynikało 
tyle z idealizmu w widzeniu przyszłości, ile z obliczania czasu i szans na ich realizację. 
Paradygmat, a zarazem bon mot przypisywany księciu „najpierw być, a potem jak być”, 
uważany przez jego przeciwników za wyraz opieszałości i oportunizmu, miał swoje głę-
bokie podstawy w przekonaniu o celowości powstania tylko w określonych warunkach. 
W piśmie zatytułowanym „O organizacji powstania” z 1834 roku i następnie wielu tajnych 
instrukcjach formułował je w sposób oczywisty i jasny: „... wejść w prawdziwe rachuby 
europejskie... trzeba koniecznie powstania jednoczesnego, jednochcącego, wywołanego 
w porze stosownej”. Za życia księcia oba te warunki nie spełniły się nigdy. Porządek 
europejski wykluczał jak na razie „wojnę powszechną o wolność ludów”, o którą modlił 
się Mickiewicz i której znaczna część Polaków nie obawiała się, widząc w niej jedyną 
szansę na niepodległość. Nie zmieniało to w niczym faktu, że społeczeństwo było głębo-
ko podzielone ekonomicznie, politycznie, a nawet w zakresie świadomości narodowej. 
Różne formy ucisku trzech mocarstw zaborczych stosowane wobec niego zwiększały 
prawdopodobieństwo, że ewentualna insurekcja na pewno nie będzie ani „jednoczesna”, 
ani „jednochcąca”. Tak więc realistyczna w swym wyrazie ocena księcia była w perspek-
tywie najbliższych lat zdecydowanie pesymistyczna i co najwyżej profetyczna.

Książę głęboko wierzył w politykę i jej podstawowy instrument, czyli dyplomację. 
Tej wiary nie wyzbył się nigdy, albowiem wynikała ona z jego predyspozycji umysło-
wych, powołania i uprawianej przez całe życie profesji. W Szkicu... napisał charakte-
rystyczne zdanie „Wyrażenie »dobro powszechne« pozostało niby echo wśród ścian 
gabinetów rządowych, i to już jest postępem. Słowa bowiem wywołują fakty”. (podkr. 
M.J.). Właśnie słowo, które jest podstawowym tworzywem dyplomacji i zarazem komu-
nikacji międzynarodowej, budzi czasem dziwne skojarzenia. Czytając krótką monografi ę 
F. Hartau’a o ostatnich momentach życia (maj–czerwiec 1856 roku) głównego adwersarza, 
wręcz wroga politycznego księcia, czyli K.L. Metternicha, znalazłem tam interesujący 
passus zaczerpnięty z listu do syna: „Na kilka tygodni przed śmiercią coraz częściej zdawał 
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sobie sprawę, o czym tak naprawdę rozmyślał, że to język jest przeszkodą w zjednoczeniu 
świata, że jednej z głównych przyczyn zła należy szukać w nieznajomości prawdziwego 
sensu słowa. Planował napisanie rozprawy na temat Niepoprawnego stosowania słów... 
Raz jeszcze przez umysł przebiegły mu polityczne terminy: Podział władzy... suwerenność 
narodów... prawa zasadnicze... zasada nie mieszania się... opinia publiczna...narodowość... 
biurokracja... i jako ostatni termin: równowaga sił”. Można więc tylko żałować, że ten 
wielki realista dyplomacji dopiero w ostatnim momencie życia doszedł do tych dylematów, 
które towarzyszyły pracy Czartoryskiego od samego jej zarania; być może wtedy dyskurs 
ich znalazłby wspólną płaszczyznę rozumienia polityki.

Nota bibliografi czna

Większość przytoczonych w tekście cytatów pochodzi z dzieł Czartoryskiego i osób, które je opraco-
wywały: A.J. Czartoryski, Mowy xięcia Adama Czartoryskiego od roku 1838–1847, Paryż 1847; tenże, 
Pamiętniki i memoriały polityczne 1776–1809, opracował, wstępem i przypisami opatrzył J. Skowronek, 
tłum. Z. Libiszowska, S. Meller, J. Skowronek, Warszawa 1986; tenże, Polityką kieruje nie tylko interes, 
ale i moralność. Wybór myśli politycznych i społecznych, wybór, opracowanie, wstęp, przypisy J. Sko-
wronek, Warszawa 1992; tenże, Szkic o dyplomacji, wstępem opatrzył A. Nieuważny, J. Dąbrowska, 
tłum. Z. Dąbrowska, Paryż–Toruń 2004. 

Ponadto autor wykorzystał część artykułów zawartych w opracowaniu zbiorowym Czartoryscy – 
Polska – Europa. Historia i współczesność, red. Z. Baran, Kraków 1992. W szczególności były to arty-
kuły: D. Beauvois, Coraz mniej Jaśnie Oświecony Książę – kurator wileński; A. Cetnarowicz, Polityka 
bałkańska Hotelu Lambert; B. Dopart, Dlaczego romantyzm polski nie wyszedł z Puław?; M. Jaskólski, 
Adam J. Czartoryski a liberalizm; J. Łukaszewski, Adam Jerzy Czartoryski – prekursor zjednoczonej 
Europy; A. Nowak, Adam J. Czartoryski i problem imperium; B. Szlachta, Adam J. Czartoryski – religia 
i polityka; H. Żaliński, Powstanie zbrojne w doktrynie Hotelu Lambert.

Z bardzo bogatej literatury o Czartoryskim zostały wykorzystane następujące prace: A. Barszczewska-
-Krupa, Reforma czy rewolucja, Łódź 1979; H.H. Hahn, Dyplomacja bez listów uwierzytelniających. 
Polityka zagraniczna A.J. Czartoryskiego 1830–1840, Warszawa 1987; M. Handelsman, Adam Czar-
toryski, t. I–III, Warszawa 1948–1950; F. Hartau, Metternich, Warszawa 1996; L. Hass, Sekta farma-
zonii warszawskiej, Warszawa 1980; tenże, Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821–1999, 
Warszawa 1999; H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996; M. Kukiel, Czartoryski and European 
Unity 1770–1861, Princeton 1955; R.R. Ludwikowski, Konserwatyzm Królestwa Polskiego w okresie 
międzypowstaniowym, Kraków 1976; A. Rzegocki, Racja stanu a polska tradycja myślenia o polity-
ce, Kraków 2008; P. Schroeder, The Transformation of Eurpean Politics 1763–1848, Oxford 1996; 
J. Skowronek, Adam Jerzy Czartoryski 1770–1861, Warszawa 1994; tenże, Antynapoleońskie koncepcje 
Czartoryskiego, Warszawa 1969. 


	KSJ_0_CTP
	KSJ_1_CTP
	KSJ_2a_CTP
	KSJ_2b_CTP
	KSJ_3_CTP
	KSJ_4_CTP
	KSJ_5_CTP

