
KON FE DE RA CJA BAR SKA
— OD NO WIE NIE POL SKIE GO
RE PU BLI KA NI ZMU

W po tocz nej świa do mo ści ist nie ją, jak się wy da je, dwa ob ra zy kon fe -
de ra cji bar skiej. W pierw szym ja wi się ona ja ko ko lej ne ogni wo w pę ta ją -
cym Pol skę łań cu chu anar chicz nych, an ty kró lew skich ro ko szy szla chec kich.
Ob raz ten jest po chod ną in ne go wi ze run ku – skon stru owa ne go w oświe -
ce nio wej pu bli cy sty ce – sar mac kie go wstecz ni ka, uosa bia ją ce go wszel kie
moż li we wa dy, któ re ra cjo na li stycz ni mo der ni za to rzy pra gnę li by wy ko rze -
ni ć1. Dru gi ob raz – szla chet nych bo jow ni ków bez ska zy, wpra wia ją cych się
w spe cy ficz nej pol skiej sztu ce prze mia ny mi li tar nych klęsk w mo ral ne zwy -
cię stwa – czer pie swą moc z ima gi na cji ro man tycz nych po etów. Pierw szy
z nich jest ne ga tyw ny w sa mym swo im za ło że niu, dru gi bar dzo dłu go był
po zy tyw ny, ta kim jed nak być prze stał w chwi li, gdy wy ko rze nie nie ro man -
tycz nych od ru chów uzna no za wa ru nek si ne qua non no wo cze sne go pol -
skie go spo łe czeń stwa.
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1 Si ła te go ste reo ty pu, ukształ to wa ne go we współ cze snej hi sto rio gra fii przez Ema nu ela Ro stwo row skiego,
uwi dacz nia się choć by w Rze czy po spo li tej Oboj ga Na ro dów Paw ła Ja sie ni cy.



tom Pie śni Ja nu sza Win cen te go Po la. Te nie zwy kle po pu lar ne w okre sie
za bo rów utwo ry3 nie tyl ko opie wa ły żoł nie rzy do pie ro co stłu mio ne go po -
wsta nia, ale bu do wa ły tak że pe wien kla row ny ciąg tra dy cji nie pod le gło ścio -
wej, w któ rym in su rek cję ko ściusz kow ską, le gio ny i po wsta nie li sto pa do -
we po prze dza ła wła śnie kon fe de ra cja bar ska. Kon fe de ra cja jest nie tyl ko
po cząt kiem wal ki na ro du o utra co ną wol ność, wzo rem dla wszyst kich póź -
niej szych zry wów, ale tak że cza sem pró by dla dusz i cha rak te rów. Kto prze -
szedł przez ognio wą pró bę kon fe de ra cji, kto ośmie lił się wy stą pić zbroj nie
prze ciw Mo skwie, ten stał się nie złom nym pa trio tą, za wsze go to wym, by
znów wy ru szyć w po le, a gdy sił już nie sta je – cho ciaż po bło go sła wić wy -
ru sza ją cych. W tym sen sie kon fe de ra cja nie jest u Po la je dy nie pięk nym,
lecz mar twym wspo mnie niem, ale po zo sta je wciąż ży wym do świad cze niem
prze ka zy wa nym przez po sta rza łych kon fe de ra tów. U Po la po ja wia ją się więc
w efek cie „dwa ty py li te rac kie o ogrom nej do nio sło ści w dzie jach świa do -
mo ści na ro do wej. To typ ry ce rza i typ sta re go szlach ci ca. Ry ce rza, kie dy
się przed sta wia kon fe de ra cję bar ską. Sta re go szlach ci ca, kie dy się ją wspo -
mi na”4. Kon fe de rat jest pro stym szlach ci cem, o umy śle mo że nie zbyt wy -
ra fi no wa nym, ale za to o szla chet nych od ru chach: wie dzie pro ste ży cie,
wy zna je pro stą wia rę, dą ży do pro stych ce lów. Mó wiąc naj kró cej, jest czło -
wie kiem „dziar skim” – to sło wo bę dą ce ulu bio nym ry mem ro man tycz nym
do „bar ski” do brze od da je tę pro sto dusz ną, choć prze cież wzru sza ją cą 
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3 Dwu dzie sto wiecz ny zmierzch ich po pu lar no ści utrud nia do strze że nie, do ja kie go stop nia kształ to wa -
ły one wraż li wość pa trio tycz ną ko lej nych po ko leń, w czym za pew ne po ma ga ła ich po etyc ka for ma, ty -
leż wdzięcz na, co pro sta.
4 M. Ja nion, M. Żmi grodz ka, Tra dy cja bar ska w do bie ro man ty zmu, [w:] Prze mia ny tra dy cji bar skiej,
red. Z. Ste fa now ska, Kra ków 1972, s. 126. Li te rac ki typ sta re go kon fe de ra ty jest do te go stop nia sil ny,
że wciąż za po mi na my, iż kon fe de ra cja bar ska by ła w du żym stop niu ru chem mło dzie niasz ków.

Tym sa mym kon fe de ra cja sta ła się po dwój nym, bo i sar mac kim, i ro -
man tycz nym, ana chro ni zmem, i ja ko ta ka nie wy da je się wdzięcz nym te -
ma tem stu diów. W do dat ku, tak że ja ko zda rze nie hi sto rycz no -mi li tar ne nie
mo że do star czyć naj mniej szej choć by sa tys fak cji – wręcz prze ciw nie, trud -
no o do świad cze nia bar dziej przy kre i gorz kie. „Strasz ne są dzie je Kon fe -
de ra cji Bar skiej – pi sał nie stru dzo ny ba dacz jej dzie jów, Wła dy sław Ko nop -
czyń ski. – Cięż kie za da nie już nie tyl ko dla pa mię ci i my śli, ale dla ser ca
hi sto ry ka wczy ty wać się w te pysz ne, urą gli we, za wsze zwy cię skie ra por -
ty sie pa czy ro syj skich, wę dro wać po po bo jo wi skach, ra cho wać tru py, ło -
wić po gło ski o na szych zwy cię stwach, któ re pra wie za wsze oka zu ją się ten -
den cyj nym wy my słem... Co za stra te gia, co za wo jow ni cy, co za po li ty cy!”2.
Mi mo wszyst ko jed nak kon fe de ra cja bar ska za słu gu je na na szą uwa gę, już
to ja ko je den z istot niej szych, mo że na wet prze ło mo wych mo men tów
w dzie jach świa do mo ści na ro do wej, już to ruch, w któ rym jak w po więk -
sza ją cej so czew ce zo ba czyć moż na spo ro ele men tów skła da ją cych się na
pol ski spo sób poj mo wa nia po li ty ki i dzia ła nia w sfe rze pu blicz nej. Z pew -
no ścią nie wszyst kie spo śród tych ele men tów za słu gu ją na po chwa łę czy
sym pa tię, wszyst kie jed nak są w tym sen sie waż ne, że po zwa la ją zro zu -
mieć pew ne istot ne ce chy pol skiej wspól no ty po li tycz nej.

Kon fe de ra cja ro man tycz na

Ro man tycz ny mit do te go stop nia prze sło nił sa mą kon fe de ra cję, że od
nie go wła śnie wy pa da za cząć. Je go po cząt kiem jest po cho dzą cy z 1833 r.
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2 W. Ko nop czyń ski, Od So bie skie go do Ko ściusz ki, War sza wa 1921, s. 306.



nie po wstań ców ro ku 1830, któ rzy zda niem Moch nac kie go mie li lep sze
wa run ki i więk sze szan se niż kon fe de ra ci, lecz mniej od nich dziel no ści),
kon fe de ra cja bar ska sta je się pod je go pió rem sym bo lem wiel ko ści du cha
daw nej Rze czy po spo li tej, ru chem wy ra ża ją cym uni wer sal ne ce le – spra wie -
dli wą obro ną wol ne go lu du przed de spo tycz nym agre so rem.

Zde rze nie pol skiej wol no ści z de spo ty zmem po wra ca, i to z więk szą
jesz cze si łą, ja ko fi gu ra in ter pre ta cyj na kon fe de ra cji w pa ry skich pre lek cjach
Ada ma Mic kie wi cza, gdzie „kon fe de ra cja ini cju je me sja nicz ny stan kon -
flik tu mię dzy mi sją wol no ścio wą na ro du pol skie go a po rząd kiem po li tycz -
nym Eu ro py”7. Kon fe de ra ci sta ją w swej wal ce prze ciw zmur sza łej Eu ro -
pie ab so lut nych wład ców. Ich czyn tym więk szą ma war tość, że są ska za ni
na klę skę. Do bo ju wie dzie ich więc nie na dzie ja, ale po win ność, oby wa -
tel ska cno ta, któ ra po zwa la prze zwy cię żyć zwy kły ludz ki lęk. Klę ska kon -
fe de ra tów nie jest jed nak tyl ko ma ni fe sta cją si ły ludz kie go du cha i sza leń -
czej de ter mi na cji – jest za ra zem za cząt kiem przy szłe go od ro dze nia, bo
w hi sto rię wpi sa ny jest triumf idei, w imię któ rej gi ną kon fe de ra ci. Nic więc
dziw ne go, że ry ce rze re wo lu cyj nej idei wol no ści lu dów bu dzą tak wiel ki
prze strach i gniew ty ra nów: „[...] pierw szy to raz kró lo wie za drże li na wi -
dok źle uzbro jo nych i źle do wo dzo nych gar stek woj ska i za trwo ży li się, wi -
dząc, że ich sys te mat rów no wa gi eu ro pej skiej i sank cji prag ma tycz nej jest
za gro żo ny. Kró lo wie po łą czy li się, by znisz czyć ideę”8. Kon fe de ra cja jest
dla Mic kie wi cza ru chem zno szą cym od ręb ność ety ki i po li ty ki (czy ra czej
pod po rząd ko wu ją cym ści śle po li ty kę mo ral no ści), ru chem zbaw czym dla
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7 Z. Ste fa now ska, Kon fe de ra ci bar scy w twór czo ści Mic kie wi cza, [w:] Prze mia ny..., op. cit., s. 181.
8 A. Mic kie wicz, Li te ra tu ra sło wiań ska. Kurs dru gi, [w:] idem, Dzie ła, War sza wa 1997, t. 9, s. 190.

fi gu rę. Czło wiek dziar ski nie ma gło wy do ana li zy czy po głę bio nej re flek -
sji – je go wspo mnie nia są ra czej rzew ne niż prze ni kli we.

Ten spo sób wi dze nia kon fe de ra cji, wzmoc nio ny i utrwa lo ny w na szej
li te ra tu rze przez Hen ry ka Rze wu skie go5, nie jest w ro man ty zmie je dy ny,
choć pew nie wśród czy tel ni ków naj bar dziej po pu lar ny. Za miast jed nak trak -
to wać kon fe de ra cję ja ko lek cję pa trio ty zmu udzie la ną przez dziar skie go
szlach ci ca, moż na pró bo wać roz sze rzyć jej sens, uogól nić jej zna cze nie, tak
aby sta ła się czymś wię cej niż je dy nie po cząt kiem walk o nie pod le głość –
uczy nić ją zda rze niem wy jąt ko wym, trwa le zmie nia ją cym hi sto rię. Za cząt -
ki ta kie go my śle nia obec ne są już w sław nych sło wach Moch nac kie go: 

Kon fe de ra cja bar ska jest to tak ślicz ny ustęp dzie jów pol skich, że za się ga jąc pa -
mię cią owe cza sy, do sta tecz nie wy dzi wić się nie mo że my, dla cze go do tąd ża den
pi sarz, ani ob cy, ani kra jo wy, tej praw dzi wie po etyc kiej i bo ha ter skiej epo ki nie
uka zał w kształ cie hi sto rycz nej wie ści, hi sto rycz ne go ro man su? Ja kie cha rak te -
ry! Ja kie fi gu ry! Jak się w dzia ła niu ry ce rzy tam te go cza su, w ich przed się wzię -
ciach, któ re naj czę ściej za mie rzo ne go nie do cho dzi ły kre su, toż w prze ła my wa -
niu ma ły mi si ła mi wiel kich prze szkód, wy ra żał i jaw nie, ja śnie wy bi jał duch
i ma je stat ko na ją ce go śród prze ci wieństw na ro du! Ni gdy znie wa ga, wy rzą dzo -
na ob cą prze mo cą wol ne mu lu do wi, świet niej ze msz czo ną nie by ła. Ni gdy
w upad ku rze czy pu blicz nej pięk niej cno ty oby wa tel skie nie za ja śnia ły6.

Nie za leż nie od prak tycz ne go ce lu, ja ki przy świe cał au to ro wi Po wsta -
nia na ro du pol skie go przy wy da niu tak en tu zja stycz nej opi nii (za wsty dze -
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5 „Mi mo róż no rod nych prze mian ostał się w za sa dzie w li te ra tu rze stwo rzo ny przez Rze wu skie go ste -
reo typ sta re go barsz cza ni na, je go tra dy cjo na lizm i na mięt ny kult swojsz czy zny, re li gij ność i szla chec -
ki re pu bli ka nizm, wresz cie cno ta oby wa tel ska, sta no wią ca szcze gól ną mie sza ni nę par ty ku lar nej, feu -
dal nej świa do mo ści szlach ci ca li tew skiej pro win cji i no wo cze sne go pa trio ty zmu”. Ibi dem, s. 151.
6 M. Moch nac ki, Pi sma kry tycz ne i po li tycz ne, t. 2, Kra ków 1996, s. 84.



tycz nym za ło że niu – kon fe de ra ci nie roz po czy na ją wca le wal ki ja ko stra -
ceń cy szu ka ją cy pięk nej klę ski. Kon fe de ra cja jest na de wszyst ko ru chem
po li tycz nym, któ ry za po mo cą po li tycz nych i mi li tar nych środ ków chce zre -
ali zo wać swo je ce le i nie mal do koń ca wie rzy w szan sę ich urze czy wist -
nie nia. Wal czy o zwy cię stwo tu i te raz (i wie rzy w to, że jest ono moż li -
we), a nie o zwy cię stwo w wy peł nia ją cych się w przy szło ści zma ga niach
du chów.

Idea kon fe de ra cji

Kon fe de ra cja bar ska czę sto – i jak się wy da je do pew ne go stop nia zu -
peł nie słusz nie – opi sy wa na jest ja ko mo ment przej ścia od sar mac kie go ru -
chu sta no we go do no wo cze sne go pa trio ty zmu, mo ment, w któ rym roz po -
zna nie ogól ne go in te re su na ro do we go usu wa w cień daw ne par ty ku lar ne
ce le. „Przy się gli so bie wier ność, mi łość, po słu szeń stwo – pi sze Ko nop czyń -
ski – i sta nę li na pla cu z Bo ga or dy nan su. I od tąd nie ma już spo ko ju dla
uśpio nych su mień, uka zu je się ja sny dro go wskaz mo ral ny, ro śnie i po tęż -
nie je po czu cie, że jest rzecz święt sza niż zło ta wol ność i for tu ny szla chec -
kie – a jest to rzecz po spo li ta”14.

Je śli jed nak spoj rzeć na kon fe de ra cję pod nie co in nym ką tem, do strzec
moż na coś zgo ła in ne go – nie ze rwa nie cią gło ści z tra dy cja mi po li tycz -
nymi I Rze czy po spo li tej, ale wła śnie od no wie nie XVI - i XVII -wiecz ne go 
re pu bli ka ni zmu. Ten re pu bli ka nizm – zda wać by się mo gło zdru zgo ta ny
osta tecz nie w cza sach sa skich – trwał jed nak w uśpie niu, by prze bu dzić
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14 W. Ko nop czyń ski, Od So bie skie go..., op. cit., s. 305.

Pol ski, ale tak że zwia stu nem wol no ści Eu ro py9. Tym sa mym zwią zek bar -
żan wpi sa ny zo sta je w zbaw czą hi sto rię świa ta – dzie je pol skie go me sja -
ni zmu 10.

Po dob nie wi dzi bar żan Ju liusz Sło wac ki, dla któ re go kon fe de ra ci to
pięk ni stra ceń cy, nie ustra sze ni po mi mo wszyst kich upo ko rzeń, cio sów
i klęsk. Kon fe de ra cja jest fi gu rą pol skie go lo su – po czy na jąc od męż nej wal -
ki o wol ność, przez do tkli we klę ski, aż do za my ka ją cej każ dy epi zod po -
wstań czy mar ty ro lo gii ze słań ców. Ale jest za ra zem czymś wię cej – wal ką
świę tych du chów w naj waż niej szej, bo „świę tej woj nie”11.

Błę dem by ło by są dzić, że ro man tycz ny ob raz kon fe de ra cji nie znaj du -
je opar cia w jej dzie jach – nie mniej jed nak jest to ob raz ty leż su ge styw ny,
co myl ny. Krzysz tof Ko eh ler na zwał kie dyś ro man tycz ną in ter pre ta cję sar -
ma ty zmu „ce pe lią na ro do wą”12 i coś istot nie jest tu na rze czy. Kon fe de ra -
cja ro man ty ków zda je się tak szla chet na, tak pięk na, tak wol na od wszel -
kich skaz, że od rze czy wi stej kon fe de ra cji dzie li ją dy stans rów nie wiel ki
jak dzie ła ar ty stów lu do wych od ma so wo wy twa rza nych pro duk tów „lu -
do wych”. Wszyst ko bo wiem moż na o kon fe de ra cji bar skiej po wie dzieć, ale
nie to, że jest jed no li ta, we wnętrz nie spój na i za wsze szla chet na 13. Na de
wszyst ko na le ży zwró cić uwa gę na błąd kry ją cy się już w sa mym ro man -
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9 „Z kon ser wa tyw nej, ciem nej, anar chicz nej zbie ra ni ny bar skiej zwer bo wał Mic kie wicz za stęp bo jow -
ni ków re wo lu cji eu ro pej skiej”. Z. Ste fa now ska, Konfederaci barscy..., [w:] Prze mia ny..., op. cit., s. 184.
10 Z te go punk tu wi dze nia po sta cią szcze gól nie waż ną dla ro man ty ków był ksiądz Ma rek, któ re go pro -
roc two uzna wał Mic kie wicz za pierw szą eks pre sję pol skiej idei me sja ni stycz nej. Po gląd ten pod trzy mał
w swej wni kli wej ana li zie Sta ni sław Pi goń – por. S. Pi goń, U ko leb ki pol skiej po ezji me sja ni stycz nej,
[w:] idem, Po przez stu le cia. Stu dia z dzie jów li te ra tu ry i kul tu ry, War sza wa 1984.
11 Por. S. Treu gutt, Ksią żę nie złom ny na mu rach Ba ru, [w:] Prze mia ny..., op. cit., s. 193.
12 K. Ko eh ler, Wstęp [w:] Słu chaj mię, Sau ro ma tha. An to lo gia po ezji sar mac kiej, Kra ków 2002, s. 5.
13 „W ru chu na ro do wym lat 1768–1772 ła twiej zna leźć ry ce rzy bez stra chu niź li ry ce rzy bez ska zy”. 
W. Ko nop czyń ski, Kon fe de ra cja Bar ska, t. 2, War sza wa 1991, s. 898.



nie bez zna cze nia, zwa żyw szy na nie ko rzyst ną ewo lu cję za sa dy jed no myśl -
no ści w pol skim par la men ta ry zmie.

Kon fe de ra cje za wią zy wa ły się nie tyl ko w cza sie bez kró le wia – mo -
gły mieć za cel wspar cie kró la (kon fe de ra cja przy kró lu) al bo też wy mu -
sze nie na nim pew nych ustępstw, przy wi le jów czy de cy zji (kon fe de ra cja
prze ciw kró lo wi). Kon fe de ra cja, któ rej pro gra mu król nie za ak cep to wał, sta -
wa ła się ro ko szem. W XVIII wie ku – choć chęt nie wy ko rzy sty wa no kon -
fe de rac ki me cha nizm, zwo łu jąc skon fe de ro wa ne sej my bez za wią zy wa nia
kon fe de ra cji – kon fe de ra cję za czę to po strze gać przede wszyst kim ja ko ele -
ment anar chicz ny, in sty tu cję de struk cyj ną dla sta bil no ści pań stwa. Sejm nie -
my (1717 r.) pod jął na wet de cy zję o za ka zie kon fe de ra cji, po zo sta ła ona
jed nak mar twą li te rą. Zde cy do wa ła o tym ty leż za paść pol skie go pań stwa,
co i si ła po li tycz nej tra dy cji, któ rej wy ra zem by ła idea kon fe de ra cji 16.

Kon fe de ra cja nie by ła tyl ko – jak wi dział ją choć by Sta ni sław Ko nar -
ski – złem ko niecz nym, nie moż li wym do wy ru go wa nia z po wo du „nie do -
cho dze nia” sej mów, ale tak że ele men tem spa ja ją cym re pu bli kań ską kon -
struk cję I Rze czy po spo li tej. Każ de pań stwo, oprócz usta no wie nia re guł
swo je go funk cjo no wa nia na czas zwy kły, mu si li czyć się z po ja wie niem się
sy tu acji wy jąt ko wej, któ ra mo że za gro zić je go ist nie niu. Stan wy jąt ko wy
wy ma ga za sto so wa nia wy jąt ko wych środ ków, nie kie dy prze ciw staw nych
owym „zwy kłym” re gu łom. Owych spe cjal nych środ ków nie moż na w do -
dat ku sko dy fi ko wać w ra mach pra wa obo wią zu ją ce go w sta nie nor mal nym,
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16 O praw no -hi sto rycz nym aspek cie kon fe de ra cji por. np.: A. Rem bow ski, Kon fe de ra cja i ro kosz w daw -
nym pra wie pol skim, War sza wa 1896; Z. Kacz mar czyk, B. Le śno dor ski, Hi sto ria pań stwa i pra wa 
Pol ski, t. 2, War sza wa 1966; W Sta nek, Kon fe de ra cje ge ne ral ne ko ron ne, To ruń 1991; J. Bar dach, 
B. Le śno dor ski, M. Pie trzak, Hi sto ria ustro ju i pra wa pol skie go, War sza wa 1997.

się w Ba rze. Oka za ło się bo wiem, że na trwa łe na zna czył on pol ski sposób
prze ży wa nia te go, co po li tycz ne, tak że no wa, tra gicz na sy tu acja rów nież
mu sia ła być zin ter pre to wa na w ję zy ku tra dy cyj ne go re pu bli ka ni zmu 15.

Przez kon fe de ra cję w pol skiej tra dy cji ro zu mia no po cząt ko wo zwią -
zek osób przy na le żą cych do jed ne go sta nu (szla chec kie go czy miesz czań -
skie go), któ re so li dar nym wy stą pie niem upo mi na ją się o speł nie nie ich żą -
dań. Z cza sem szcze gól ne go zna cze nia na bra ły kon fe de ra cje za wią zy wa ne
w okre sach bez kró le wia. Sta wa ły się one gwa ran tem po ko ju spo łecz ne go
i ze wnętrz ne go bez pie czeń stwa, a tak że sub sty tu tem wła dzy – przede
wszyst kim są dow ni czej. Są dy wy mie rza ją ce spra wie dli wość w imie niu wład -
cy z na tu ry rze czy tra ci ły pra wo moc ność wraz z je go śmier cią, za stę po wa -
ły je zaś dzia ła ją ce pod wę złem kon fe de ra cji są dy kap tu ro we. Po pu lar ność
kon fe de rac kie go me cha ni zmu zwięk sza ło tak że utar cie się zwy cza ju po -
dej mo wa nia de cy zji przez wła dze kon fe de ra cji więk szo ścią gło sów – rzecz
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15 Wła ści wie nie mo gło na wet być ina czej, je śli tyl ko pa mię tać o tym, jak ogrom ną ro lę od gry wa ła po -
li ty ka i de mo kra tycz ne in sty tu cje w ży ciu I Rze czy po spo li tej. Spo sób my śle nia szlach ci ca po mi mo wszyst -
kich klienc kich i oli gar chicz nych me cha ni zmów kształ to wa ny był na de wszyst ko przez wy obra że nia po -
li tycz ne wiążą ce się z par la men ta ry zmem i oby wa tel ską pod mio to wo ścią. Do brą ilu stra cją prze moż nej
si ły de mo kra tycz nej tra dy cji I Rze czy po spo li tej mo że być krót kie pod su mo wa nie au tor stwa Hen ry ka Ol -
szew skie go: „W cią gu trzech stu le ci, ści ślej od pierw sze go dwu izbo we go sej mu, któ ry ze brał się w Piotr -
ko wie w 1493 r. aż po ostat ni, któ ry ob ra do wał w Grod nie w pa mięt nym 1793 r., sej mu ją ce sta ny zgro -
ma dzi ły się aż 240 ra zy, a więc z czę sto tli wo ścią, ja kiej nie da się stwier dzić w sto sun ku do zgro ma dze nia
sta nów w żad nym in nym pań stwie. W cza sie tym sta ny spę dzi ły na ob ra dach łącz nie 531 mie się cy, co
wy no si 44 la ta. Ozna cza to, że sej mo wa nie za ję ło pra wie 15% dzie jów pol skich w epo ce zna ją cej sejm
dwu izbo wy. Zna czy też, że – prze cięt nie li cząc, każ de go ro ku przez 5–6 ty go dni za wie sza ło dzia łal ność
wie le in sty tu cji ży cia pu blicz ne go, wła śnie dla te go, że w Kra ko wie, Piotr ko wie, War sza wie czy Grod nie
ob ra do wał sejm. Je śli do te go do dać, że każ dy sejm po prze dza ła trwa ją ca mie sią ce i roz pa la ją ca na -
mięt no ści sze ro kich rzesz spo łe czeń stwa szla chec kie go kam pa nia po li tycz na, i że po każ dym z nich trze -
ba by ło dłu go de li be ro wać w wo je wódz twach, zie miach i po wia tach nad pa kie tem ma te rii przy wie zio -
nych przez po słów »do bra ci«, to otrzy ma my ob raz sto sun ków we wnętrz nych, któ re go sejm był
frag men tem cen tral nym, ogrom nie waż nym, nie odzow nym”. H. Ol szew ski, O sku tecz nym rad spo so -
bie, Kra ków 1989, s. 1.



Kon fe de ra cja jest przy mie rzem oby wa te li „na ra tu nek oj czy zny, wia -
ry i wol no ści, praw, i swo bód na ro do wych do upad ku na chy lo nych po dźwi -
gnie nia zgro ma dzo nych”18, za wią za nym for mal nie przez pod pi sa nie ak tu
związ ku. Przy mie rze to czer pie swo ją le gi ty ma cję z za sa dy su we ren no ści
oby wa te li, jak i z ich wła ści we go osą du sy tu acji, ze zdol no ści do roz po zna -
nia sta nu wy jąt ko we go – aby być pra wo moc nym, nie mu si więc mieć wca -
le cha rak te ru po wszech ne go. „Licz ba za ło ży cie li związ ku – stwier dza
Konop czyń ski – nie jest rze czą istot ną, wy star czy na wet kil ku na stu lu dzi,
ale mu szą być mię dzy ni mi po se sjo na ci da nej zie mi i sam akt mu si za sad -
ni czo od by wać się w kra ju, nie za gra ni cą”19. Le gi ty mi za cję kon fe de ra cji
po twier dza ją ak ce sy ko lej nych oby wa te li i usta nie funk cjo no wa nia nie któ -
rych in sty tu cji pu blicz nych wła ści wych cza so wi zwy kłe mu – np. sej mi ków
czy sej mu.

Kon fe de ra cja jest od po wie dzią na za gro że nie ze stro ny cen trum, bo
też sa ma w so bie jest in sty tu cją zde cen tra li zo wa nej, fe de ra cyj nej re pu bli -
ki. Do brze po świad cza ten fakt spo sób jej po wsta nia – naj pierw za wią zu -
ją się kon fe de ra cje par ty ku lar ne, od wzo ro wu ją ce po dział ziem re pu bli ki,
póź niej zaś do pie ro two rzy się kon fe de ra cja ge ne ral na, któ ra jed no czy ca -
ły ru ch20. Ta kie roz wią za nie po chwa lał Je an Ja cqu es Ro us se au w na pi sa -
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18 Akt kon fe de ra cji bar skiej, [w:] Kon fe de ra cja bar ska. Wy bór tek stów, oprac. W. Ko nop czyń ski, Kra -
ków 1928, s. 4–5 [da lej ja ko Wy bór].
19 W. Ko nop czyń ski, Kon fe de ra cja..., op. cit., s. 775.
20 W prak ty ce ów zde cen tra li zo wa ny cha rak ter ru chu pro wa dził za rów no do rze czy po ży tecz nych (sko -
ro kon fe de ra cje by ły par ty ku lar ne, to i klę ski by ły ta kie sa me i w żad nym ra zie nie by ły toż sa me z fia -
skiem ca łe go ru chu), co i szko dli wych (brak ko or dy na cji dzia łań, pro ble my z po słu szeń stwem, sa mo -
wo la po szcze gól nych do wód ców). Ukon sty tu owa nie się kon fe de ra cji ge ne ral nej nie zli kwi do wa ło
spe cy ficz ne go sta tu su, ja ki za cho wa li przy wód cy pierw szej kon fe de ra cji za wią za nej w Ba rze. To uprzy -
wi le jo wa nie, wy ni ka ją ce z wa gi w my śle niu re pu bli kań skim ak tu za ło ży ciel skie go, sta ło się zresz tą z cza -
sem przy czy ną po waż nych kło po tów kon fe de rac kie go ru chu.

bo za gra ża ją cy pań stwu stan wy jąt ko wy mo że przy bie rać róż ne, z re gu ły

nie prze wi dy wal ne for my. Stan wy jąt ko wy jest więc za wsze kro kiem w nie -

zna ne – dla te go klu czo wą kwe stią sta je się okre śle nie, kto roz strzy ga o tym,

czy ta ki stan rze czy wi ście za ist niał, i kto ma pra wo do za wie sze nia obo -

wią zu ją cych norm zwy kłych i usta no wie nia wy jąt ko wych. Pro blem ten, jak

do wo dził Carl Schmitt, wią że się bez po śred nio ze spra wą su we ren no ści,

bo uczy nić to wszyst ko ma pra wo tyl ko ten, kto jest dys po nen tem su we -

ren nej wła dzy. Kon fe de ra cja – przy mie rze oby wa tel skie – jest w isto cie po -

twier dze niem te go, że to oby wa te le są su we re nem Rze czy po spo li tej. Mi -

chał Wiel hor ski, je den z naj bar dziej ak tyw nych (w sfe rze idei, za znacz my)

kon fe de ra tów pi sał: „For ma rzą du na sze go do zwa la związ ku my śli, mo wy

i sił oby wa te lów w przy krych, trud nych Rzpli tej oko licz no ściach, lecz te

raz upłyn nio ne al bo do na le ży tych kar bów przy wie dzio ne, stan gwał tow -

ny Rzpli tej do daw nej przy wra ca ją for my”17. Oby wa te le, za wią zu jąc kon -

fe de ra cję, nie wy stę pu ją prze ciw ko kon struk cji ustro jo wej i pra wom Rze -

czy po spo li tej, bo „stan gwał tow ny” już je w isto cie zni we czył. Moż na by

po wie dzieć, iż stan wy jąt ko wy li kwi du je pań stwo stwo rzo ne przez wspól -

no tę po li tycz ną, ale nie sa mą wspól no tę – jej prze trwa nie za le ży od zdol -

no ści do prze zwy cię że nia te go sta nu i przy wró ce nia nor mal nych form ustro -

jo wych. Ten roz pad do tych cza so wej for my pań stwo wej w cza sie

kon fe de ra cji bar skiej uwi dacz nia się w ko niecz no ści za war cia no wej unii

przez skon fe de ro wa ne na ro dy Pol ski i Li twy – unia za wią za na w sta nie po -

ko ju utra ci ła bo wiem swo ją moc.

Rozdział III
W po szu ki wa niu pol skie go idio mu

222

17 Ma ni fest skon fe de ro wa nej Rzpli tej, cyt. za: W. Ko nop czyń ski, Kon fe de ra cja..., op. cit., s. 771–772.



pra wa, nie ustan ne pod kre śla nie le gal no ści ich dzia ła ń23. Kon fe de ra cja prze -

wa ża nie z po wo du swej si ły, lecz dla te go, że jest pra wo moc ną od po wie -

dzią wspól no ty na stan wy jąt ko wy. Ten fakt moc no pod kre śla w swym fun -

da men tal nym dzie le Ko nop czyń ski: 

[...] nie zdzi wi nas opi nia, ja ką Du mo uriez wy dał za raz po ze tknię ciu się z Ge -
ne ral no ścią, że nie masz nic le gal niej sze go jak jej ak ta, ani póź niej sza je go opi -
nia, skre ślo na przed od jaz dem, że Pac i Bo husz są en tichés prze są dem, ja ko by
od ich ak tów za le ża ło zba wie nie Pol ski. Nie mo że być dwóch zdań: to nie był
ża den cha otycz ny sta tus vio len tus, żad na »ku pa sło wiań ska«, to ujaw ni ło się swo -
iste pol skie pra wo kon fe de ra cyj ne”24.

Po wsta wa nie te go pra wa – w nie wiel kim prze cież stop niu sko dy fi ko -

wa ne go – nie da je się spro wa dzić do re pe ty cji tra dy cyj nych kon fe de rac kich

roz wią zań, choć rzecz ja sna mia ły one ogrom ne zna cze nie (po czy na jąc od

po dzia łu wła dzy mię dzy mar szał ków i re gi men ta rzy, a na są dow nic twie kap -

tu rów koń cząc). De cy du ją cym kry te rium po zwa la ją cym roz strzy gać, co po -

win na nor mo wać kon fe de ra cja, czy też ja ki za kres wła dzy ma być jej przy -

pi sa ny, był cel dzia łań oby wa tel skie go przy mie rza – przy wró ce nie ta kie go

sta nu rze czy, któ ry sa mi kon fe de ra ci uzna li by za wła ści wy, czy li nor mal -
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23 Ina czej wi dzi przy czy ny te go zja wi ska ba dacz dzie jów kon fe de ra cji, kry tycz nie do niej na sta wio ny:
„Men tal ność ich [lu dzi epo ki sa skiej] for mo wa ła szko ła, w któ rej do mi no wa ła re to ry ka i pa le stra, z której
wy no si li ju ry stow skie krę tac two, a jed no cze śnie przy wią zy wa nie wiel kiej wa gi do for ma li sty ki praw nej.
Stąd tak cha rak te ry stycz ne dla enun cja cji bar skich upa ja nie się sło wem, grom ką fra ze olo gią za kry wa -
ją cą i prze ina cza ją cą rze czy wi stość, stąd zna cze nie nada wa ne ma ni fe stom i de kla ra cjom w za stęp stwie
rze czy wi ste go dzia ła nia, stąd ad wo kac kie sztucz ki w an ty da to wa niu ak tów, w ich fik cyj nych miej scach
wy sta wia nia, wy kręt ne wy pie ra nie się wła snych czy nów i słów”. J. Mi chal ski, Men tal ność po li tycz na kon -
fe de ra tów bar skich. Pró ba cha rak te ry sty ki, [w:] Prze mia ny..., op. cit., s. 26.
24 W. Ko nop czyń ski, Kon fe de ra cja..., op. cit., s. 771.

nych na proś bę Wiel hor skie go Uwa gach o rzą dzie pol skim. Ze sta wił on ze

so bą dwa re pu bli kań skie roz wią za nia pro ble mu sta nu wy jąt ko we go – rzym -

ską dyk ta tu rę i pol ską kon fe de ra cję, wska zu jąc na prze wa gę tej dru giej: 

[...] dyk ta tu ra zu peł nie sprzecz na z usta wo daw stwem rzym skim i du chem ustro -
ju, w koń cu je znisz czy ła, kon fe de ra cje na to miast, bę dąc je dy nie środ kiem wzmoc -
nie nia i przy wró ce nia ustro ju wstrzą śnię te go wiel ki mi wy sił ka mi, mo gą roz cią -
gnąć i wzmoc nić roz luź nio ną sprę ży nę pań stwa, ale ni gdy nie mo gą jej ze rwać21.

Wyż szość kon fe de ra cji ob ja wia się więc w jej re pu bli kań skim cha rak -

te rze. Dyk ta tu ra bro nią ca re pu bli ki za ra zem ją nisz czy, jest bo wiem struk -

tu ral nie prze ciw na za sa dzie re pu bli kań skiej, kon fe de ra cja na to miast nie jest

za prze cze niem re pu bli ki, lecz spe cy ficz nym jej prze or ga ni zo wa niem w wa -

run kach sta nu wy jąt ko we go 22.

Kon fe de ra cja – po mi mo anar chi zu ją cych form, ja kie nie rzad ko przy -

bie ra ła – z pew no ścią nie jest sta nem bez pra wia, za wie sze niem po rząd -

ku w imię bez ła du. Idzie ra czej o usta no wie nie no we go ła du – z ko niecz -

no ści tym cza so we go, tak jak tym cza so wy jest sam byt kon fe de ra cji –

w miej sce te go, któ ry utra cił swo ją moc or ga ni zo wa nia spo łecz nej i po li -

tycz nej rze czy wi sto ści. Ude rza ją ce jest przy wią za nie kon fe de ra tów do idei
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21 J. J. Ro us se au, Umo wa spo łecz na. Uwa gi o rzą dzie pol skim, przeł. B. Baczko, War sza wa 1966, s. 245.
22 Nad wy raz po chleb ne zda nie Ro us se au o ustro ju Rze czy po spo li tej wy ni ka ło z prze świad cze nia o trud -
no ści utrzy ma nia re pu bli kań skiej for my rzą dów w du żym pań stwie, sta le za gro żo nym osu nię ciem się
w anar chię lub ty ra nię – tyl ko fe de ra cja „do my ka na” przez har mo ni zu ją cą z re pu bli ką kon fe de ra cję da -
wa ła na dzie ję unik nię cia tych nie bez pie czeństw: „Ta for ma fe de ra cyj na, ma ją ca mo że u swych po cząt -
ków ja kąś przy czy nę przy pad ko wą, wy da je mi się ar cy dzie łem po li ty ki” (J. J. Ro us se au, Umo wa..., op.
cit., s. 245). Z opi nią tą kon tra sto wał su ro wy osąd Ga brie la Ma bly’ego, któ ry od rzu cał ca łą kon struk cję
ustro jo wą Rze czy po spo li tej, a w no wym ustro ju, ja ki do pie ro miał być usta no wio ny, nie wi dział miej -
sca na tak fa tal ną in sty tu cję jak kon fe de ra cja.



racji – jej pra wo moc ność zo sta je osta tecz nie po twier dzo na na sej mie, 
któ ry bę dzie pro ce do wał już we dług tra dy cyj nych re guł ustro jo wych. Ta -
ki sejm nie mu si bez po śred nio po twier dzać le gal no ści kon fe de ra cyj ne go pra -
wa – wy star cza ją cy jest je go brak sprze ci wu, w któ rym do ro zu mie wa się
przy zwo le nie na sto so wa nie szcze gól nych środ ków w wy jąt ko wych sy-
tu acjach, o ile tyl ko nie wy kro czy ły one po nad po ziom te go, co rze czy wi -
ście ko nieczne.

Kon fe de ra cja, choć roz róż nia po mię dzy ty mi, któ rzy zło ży li do niej ak -
ces i ty mi, któ rzy te go nie uczy ni li, nie ogra ni cza swej wła dzy je dy nie do
pierw szej gru py. Oprócz or dy nan sów – po le ceń skie ro wa nych do kon fe de -
ra tów – wy da je tak że uni wer sa ły, któ rym po słusz ni po win ni być wszy scy
miesz kań cy Rze czy po spo li tej. Czy niąc tak, kon fe de ra cja nie jest wca le uzur -
pa tor ką – uzna je się w ten spo sób za re pre zen ta cję (czy ra czej uoso bie nie)
wspól no ty po li tycz nej. Pra wo do de cy do wa nia czę ści za ca łość wy ni ka z ak -
tyw no ści owej czę ści, uspra wie dli wia się dzia ła niem. Wspól no tę po li tycz -
ną two rzą wszy scy, ale o jej lo sach – szcze gól nie w dra ma tycz nych oko -
licz no ściach – sta no wić ma ją pra wo je dy nie ci, któ rzy rze czy wi ście sto su ją
się do re pu bli kań skiej za sa dy dzia ła nia na rzecz do bra wspól ne go. Ich wo -
la – po świad czo na dzia ła niem – prze kra cza par ty ku la ryzm, sta jąc się wo -
lą ca łej wspól no ty 28. Oto, jak tę za sa dę pra wo moc no ści wła dzy kon fe de -
rac kiej przed sta wia Ko nop czyń ski: 
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nie, bo też nie re for mo wa nie sta nu nor mal ne go jest jej ce lem. Wy da je się wszak że ra czej pew ne, że
w przy pad ku po wo dze nia ru chu je go przy wód cy pra gnę li przy naj mniej czę ścio wej ra cjo na li za cji ustro -
ju – uspraw nie nia za sad sej mo wa nia, ogra ni cze nia li be rum ve to, wzmoc nie nia wła dzy wy ko naw czej
rzą du, uczy nie nia z kró la gło wy pań stwa z ra czej sym bo licz ny mi upraw nie nia mi.
28 W ostat nim uni wer sa le Ge ne ral no ści (26.12.1773 r.) czy ta my: „Na tu ra Kon fe de ra cji nic in ne go nie
jest, tyl ko spo sób ogło sze nia żą da nia po wszech ne go i wo li ca łe go na ro du, któ re go ce lem być nie mo -
że, tyl ko szczę śli wość i praw dzi we do bro Oj czy zny”. Wy bór..., op. cit., s. 17.

ny 25. Wła dza sta nu wy jąt ko we go nie jest prze cież wła dzą usta no wio ną na
pu sty ni sta nu na tu ry. W pań stwie, choć z punk tu wi dze nia kon fe de ra tów
znaj du ją cym się w „sta nie gwał tow nym”, wciąż dzia ła ją róż ne go ro dza ju
in sty tu cje i pra wa. Nie po do bień stwem by ło by uznać, że wszyst kie one tra -
cą na raz swą moc. Roz wią za nie, któ re w tej sy tu acji zo sta je przy ję te, jest
ty leż nie do okre ślo ne, co i prak tycz ne: kon fe de ra cja two rzy no wy sys tem
władz mar szał ków i re gi men ta rzy (or ga nem przed sta wi ciel skim, peł nią cym
funk cje usta wo daw cze i wy ko naw cze, sta je się z cza sem Ge ne ral ność),
przej mu je wszel kie kom pe ten cje do ty czą ce woj sko wo ści (w tym tak że te,
któ re wią żą się z apro wi za cją i zdo by wa niem środ ków na wy na gro dze nie
żoł nie rzy), po li ty ki za gra nicz nej i sa dow nic twa. W ma łym jed nak stop niu
in ge ru je w dzia ła nia ad mi ni stra cji, sta ra się też w mia rę moż no ści nie na -
ru szać praw oby wa tel skich (z wy raź nym wy jąt kiem dla pra wa wła sno ści)26.

Kon fe de ra cja sa mo ogra ni cza się, bo zmie rza prze cież je dy nie do re -
kon struk cji i od no wie nia utra co ne go ła du – nie ma więc żad ne go po wo -
du, by ni we czyć wię cej niż jest to ko niecz ne do osią gnię cia naj waż niej szego
ce lu 27. Przy wró ce nie po rząd ku jest rów no znacz ne z usta niem kon fe de -
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25 Po prze sta ję na tym ogól nym sfor mu ło wa niu, zda jąc so bie spra wę ze zło żo no ści przy czyn, któ re do -
pro wa dzi ły do za wią za nia kon fe de ra cji bar skiej. Dla czę ści uczest ni ków ru chu naj istot niej szą kwe stią
by ła de tro ni za cja Sta ni sła wa Au gu sta, dla in nych – oba le nie nie któ rych ustaw (przede wszyst kim do -
ty czą cych rów no upraw nie nia dy sy den tów), jesz cze in ny mi po wo do wa ła nie chęć do Czar to ry skich; do -
pie ro w póź niej szej fa zie wśród tych mo ty wów za czy na wy bi jać się na plan pierw szy wal ka z Mo skwą
ja ko de spo tycz nym za gro że niem dla wol no ści i ca ło ści Pol ski.
26 „[...] stwa rza ona [kon fe de ra cja] tyl ko si ły i środ ki nie prze wi dzia ne w ustro ju nor mal nym, lecz nie -
ko niecz nie za cze pia or ga ny nor mal ne. To pew ne, że Ge ne ral ność się ga po wła dzę nad kró lem, Sej mem,
Se na tem, mi ni stra mi, za wie sza pra wa obo wią zu ją ce, prze kre śla pra wa na by te. Wszyst ko to ona mo że
czy nić, lecz czy ni tyl ko w nie wiel kiej mie rze. Zwy kle in te re su je się tyl ko tym, co jest jej po trzeb ne do
zwy cię stwa, to zna czy do zła ma nia opo ru prze ciw ni ków lub do po zy ska nia zwo len ni ków”. Ibi dem., s. 778.
27 W. Ko nop czyń ski: „O tym, co kon fe de ra cja w Pol sce chce zbu rzyć, mó wio no gło śno, ale o tym, co
chce zbu do wać, głu che pa no wa ło mil cze nie” (ibi dem, s. 896–897). Kon fe de ra cja re for my pla nu je ostroż-



je w krę gu obro ny tra dy cyj nych wol no ści i praw – zwra ca się prze ciw ko pró -
bom ich zmia ny (przez rów no upraw nie nie dy sy den tów bądź wzmoc nie nie
wła dzy wy ko naw czej) i tym, w któ rych do strze ga na ru szy cie li od wiecz ne -
go po rząd ku (a więc prze ciw kró lo wi i Czar to ry skim). Nic w tym zresz tą
dziw ne go – w koń cu jest kon fe de ra cja bar ska pew ną for mą kon ty nu acji kon -
fe de ra cji ra dom skiej, a wśród jej uczest ni ków nie bra ku je lu dzi, któ rzy cza -
sy sa skie ma ją za zło ty wiek Rze czy po spo li tej i któ rzy nie prze sta ją ma rzyć
o wpro wa dze niu na tron przed sta wi cie la sa skiej dy na stii. O po wsta niu mó -
wić jest tym trud niej, że prze cież sło wo to opi su je pró bę wy do by cia się z nie -
wo li, wy bi cia się na nie pod le głość, pod czas gdy kon fe de ra ci dzia ła ją we wciąż
nie pod le głym – przy naj mniej for mal nie – pań stwie.

Z dru giej wszak że stro ny trze ba pa mię tać o tym, co by ło naj waż niej -
szym im pul sem dla za wią za nia kon fe de ra cji – po rwa nie se na to rów na po -
le ce nie Rep ni na i wy wie zie nie ich do Ka łu gi do wod nie po ka zy wa ło, że z su -
we ren no ścią Rze czy po spo li tej dzie je się coś nie do bre go, że jej or ga nizm
w co raz więk szym stop niu zra sta się z Ro sją. Po dob nie spra wa dy sy denc -
ka jed no znacz nie ko ja rzy ła się z bru tal nym ro syj skim dyk ta tem. Ten po -
cząt ko wy im puls nie tyl ko z cza sem nie osłabł, ale wręcz prze ciw nie: rósł
i po tęż niał, pro wa dząc do zde fi nio wa nia no we go ce lu kon fe de ra tów – obro -
ny te go, co na zy wa li in de pen den cją. „Kon fe de ra cja bar ska – pi sze Ko nop -
czyń ski – za czy na ła dzia ła nia pod zna kiem wia ry i zło tej wol no ści, koń -
czy ła na szań cach nie pod le gło ści”31.

Kon fe de ra cja ja ko pierw sze po wsta nie – wie lu wzdra ga się przed 
przy ję ciem tej opi nii, uzna jąc, że anar chicz na, a co gor sza ana chro nicz na
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31 W. Ko nop czyń ski, Pol scy pi sa rze po li tycz ni XVIII w., War sza wa 1966, s. 268.

Bar ża nie w dą że niu do ja kiejś nie zna nej, lep szej przy szło ści, na czas przej ścio -
wy wy ro bi li so bie od ręb ną świa do mość praw ną, któ rą za nich mo że my sfor mu -
ło wać w zda niu: w ł a d z a p u b l i c z n a d l a t yc h ,  c o wa l c z ą  i t wo rz ą.
Z cza sem, po zwy cię stwie i po Sej mie pa cy fi ka cyj nym, wró ci stan nor mal ny, Rzpli -
ta zrzu ci płaszcz wo jen ny i wło ży na po wrót to gę; san ci ta za mie nią się w usta -
wy, od naj dą się wte dy na swych miej scach król, Sejm, sej mi ki, try bu na ły, za pew -
ne w ulep szo nej po sta ci, ale na ra zie, aż do do bro wol ne go sa mo roz wią za nia,
wła dzę w Pol sce ma sprzy się żo ny, do wspól ne go ce lu, tj. do ra tun ku oj czy zny dą -
żą cy kon fe de rat; czyn ni ki bier ne sto ją za na wia sem, czyn ni ki wro gie pod obu -
che m29.

Wła dza dla ak tyw nych, bier ni po za na wia sem, choć pod le ga ją cy roz -
po rzą dze niom wy da wa nym przez przy wód ców ak tyw nych, wro go wie pod
obu chem – ten spo sób za go spo da ro wy wa nia sfe ry pu blicz nej, uza sad nia -
nia le gal no ści po czy nań sa mo kon sty tu ują cych się władz i uzna nia ich za
praw dzi wą re pre zen ta cję ca łej wspól no ty po li tycz nej wca le nie za mie ra
wraz z kon fe de ra cją bar ską. Po wró ci prze cież w po wsta niach na ro do wych,
a je go wca le nie od le głe echo ode zwie się w ru chu So li dar no ści. Pra wo moc -
ność So li dar no ści ja ko re pre zen ta cji wspól no ty po li tycz nej opie ra się na tych
sa mych prze słan kach, co pra wo moc ność wła dzy kon fe de ra cji bar skie j30.

Prze bu dze nie re pu bli ka ni zmu

Czy więc kon fe de ra cja bar ska by ła pierw szym pol skim po wsta niem?
Trud no jed no znacz nie od po wie dzieć na to py ta nie. Z jed nej stro ny bo wiem
ma my tu do czy nie nia z ru chem, któ re go pier wot na au to de fi ni cja po zo sta -
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29 W. Ko nop czyń ski, Kon fe de ra cja..., op. cit., s. 812.
30 Sam Ko nop czyń ski ze sta wia ten sys tem z... re wo lu cją fa szy stow ską – dość nie po ko ją ca pa rale la, nie
do koń ca tłu ma czą ca się cza sem po wsta wa nia je go dzie ła.



wał ni ca zo sta ła sku tecz nie od par ta – lecz wła dza ab so lut na. Ca ły wy si łek
re pu bli kań ski szedł w stro nę unie moż li wie nia ta kich re form czy zmian, któ -
re gro zi ły by roz sze rze niem upraw nień kró lew skich i uszczu ple niem praw
oby wa te li 32. Tak na praw dę roz po zna nie sy tu acji przez za wią zu ją cych kon -
fe de ra cję w Ba rze jest ta kie sa mo: król z po mo cą ro syj skie go am ba sa do ra
na ru sza to, co sta no wi naj więk szy skarb Rze czy po spo li tej – oby wa tel skie
upraw nie nia za bez pie czo ne praw nym skrę po wa niem mo nar szej wła dzy. Nie
trze ba mó wić, jak bar dzo ten sam po gląd, w któ rym jesz cze w pierw szej
po ło wie XVII wie ku tkwi ło ra cjo nal ne ją dro, za wo dził w wie ku XVIII.

Kon fe de ra ci od kry wa ją tę bo le sną praw dę do pie ro w trak cie zna czo -
nych cią gły mi nie po wo dze nia mi zma gań z woj ska mi ro syj ski mi 33. Nie tyl -
ko oni zresz tą – po dob ną ewo lu cję prze cho dzi król i je go obóz po li tycz ny,
do strze ga jąc, że Ro sja wca le nie jest i nie bę dzie sprzy mie rzeń cem w ja -
kim kol wiek pla nie re for my Rze czy po spo li tej. Kon fe de ra ci ina czej za czy na -
ją iden ty fi ko wać za gro że nie, bo zro zu mie li, że Pol ska w żad nym ra zie nie
jest już po tęż nym pań stwem, któ re moż na zra nić, na wet po ko nać, ale nie
zdru zgo tać, po dzie lić czy pod bić. Zro zu mie li, że staw ką w tej grze nie są
już in dy wi du al ne upraw nie nia, ale dal sze trwa nie wspól no ty po li tycz nej.
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32 Por. Z. Ogo now ski, Nad pi sma mi A.M. Fre dry w obro nie li be rum ve to, [w:] idem, Fi lo zo fia po li tycz -
na w Pol sce XVII wie ku i tra dy cje de mo kra cji eu ro pej skiej, War sza wa 1999.
33 Nie wszy scy jed nak – z Ba ru dro ga pro wa dzić mo że do obo zu zwo len ni ków i obroń ców Kon sty tu -
cji 3 ma ja, ale mo że tak że za pro wa dzić do Tar go wi cy: wśród Tar go wi czan nie bra ko wa ło daw nych kon -
fe de ra tów bar skich, z osła wio nym Szy mo nem Kos sa kow skim na cze le. Tar go wi czan ja ko zbłą ka nych
re pu bli ka nów, któ rzy trwa li przy sta rej iden ty fi ka cji za gro żeń, wi dział nie kie dy Adam Mic kie wicz: „Była
to praw na pro te sta cja prze ciw re for mie, oba la ją cej od ra zu pra wa kar dy nal ne Rze czy po spo li tej, re for -
mie, któ ra prze rzu ca ła ustrój hi sto rycz ny na ro du na cał kiem ra cjo nal ne po le. Stąd oby wa tel stwo Li twy
i Wo ły nia, ob ce no we mu du cho wi, [...] pi sa ło się z bar dzo ma ły mi wy jąt ka mi za kon fe de ra cją tar go -
wic ką. Na zwi sko zdraj ców słu żyć im nie mo że, by li to bo wiem oby wa te le naj pa trio tycz niej uspo so bie -
ni”. Cyt. za: Prze mia ny..., op. cit., s. 178.

kon fe de ra cja sta wia póź niej sze po wsta nia w skraj nie nie ko rzyst nym świe -
tle – sko ro są do niej po dob ne, czyż sa me nie są rów nie ir ra cjo nal ne, śmiesz -
ne i ana chro nicz ne? In ter pre ta cja, któ rą chcę tu taj za pro po no wać, wca le
nie od rzu ca te go spo so bu ro zu mo wa nia, ty le że nie co ina czej for mu łu je je -
go za sad ni czą prze słan kę – w kon fe de ra cji od naj dzie my za rów no do bre,
jak i złe ele men ty, a gdy je wy od ręb ni my, prze ko na my się, iż re pro du ku ją
się one w pol skim spo so bie dzia ła nia po li tycz ne go, na szym mo dus ope ran -
di, na któ ry tak sa mo czę sto się zży ma my, co i je ste śmy z nie go dum ni.

Mó wiąc jesz cze ina czej, pro po nu ję, by ana li zo wać kon fe de ra cję bar -
ską, wy cho dząc z za ło że nia o cią gło ści pol skiej tra dy cji po li tycz nej (oczy -
wi ście cią głość w żad nym ra zie nie wy klu cza ewo lu cji), re zy gnu jąc z ma -
ło tłu ma czą ce go roz róż nie nia „ana chro nicz ne – no wo cze sne”. Nie ma więc
ana chro nicz ne go re pu bli ka ni zmu I Rze czy po spo li tej, któ ry ustę pu je miej -
sca no wo cze sne mu re pu bli ka ni zmo wi in su rek cjo ni stów i po wstań ców. Jest
je den re pu bli ka nizm, któ ry opie ra się na prze ko na niu o ści słym związ ku mię -
dzy bez pie czeń stwem i si łą wspól no ty po li tycz nej a moż li wo ścią do bre go
ży cia i re ali za cji wła snych in te re sów przez człon ków tej wspól no ty. Zwią -
zek ten ma cha rak ter po win no ścio wy – re pu bli ka jest kon struk cją z te go
świa ta, a jej trwa nie za le ży wy łącz nie od zdol no ści człon ków wspól no ty do
dziel ne go i sku tecz ne go dzia ła nia na jej rzecz. For ma te go dzia ła nia za le -
ży zaś od ich oce ny sy tu acji, w ja kiej znaj du je się re pu bli ka, od te go, co roz -
po zna ją ja ko za sad ni cze dla niej nie bez pie czeń stwo. Dla wie lu po ko leń pol -
skiej szlach ty, przy zwy cza jo nych do ży cia w du żym, sil nym i za sob nym
pań stwie, ja kim w XVI i XVII wie ku by ła Rzecz po spo li ta, pod sta wo wym za -
gro że niem nie by li wca le są sie dzi – w roz le głym pań stwie woj ny, je śli już
do nich do cho dzi ło, to czy ły się na od le głych pe ry fe riach, a szwedz ka na -
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że nia pań stwa, prze świad cze nie, iż trze ba dzia łać, a mo że i wal czyć w je go obro -
nie – pi sze Ma cie jew ski. – Wresz cie na ro dził się duch szla chec ko -de mo kra tycz -
no -re pu bli kań ski, wy ra ża ją cy się na ra zie w prze ko na niu, że nie moż na już 
dalej po le gać na ofi cjal nych przy wód cach, ale sa me mu my śleć o lo sach Rze czy -
po spo li tej37.

Ten re pu bli kań ski ega li ta ryzm tyl ko na pierw szy rzut oka zda je się

czymś no wym, ob cym tra dy cji I Rze czy po spo li tej – w isto cie rze czy jest

on prze cież kon ty nu acją nie ustan nie pod kre śla nej (choć u schył ku Rze czy -

po spo li tej już tyl ko wer bal nej) rów no ści wszyst kich szla chet nie uro dzo nych.

To przy wią za nie do rów no ści znaj do wa ło w po przed nich wie kach wy raz

w sej mo wych kon sty tu cjach, za ka zu ją cych nada wa nia ty tu łów ary sto kra -

tycz nych, a na wet sta ra nia się o nie na in nych dwo rach. Za kaz ten uza sad -

nia no – jak że zgod nie z ideą re pu bli kań ską – twier dze niem, że by cie oby -

wa te lem Rze czy po spo li tej jest naj wyż szym za szczy tem i wy star cza ją cym

po wo dem do du my.

Jest jesz cze in na ce cha kon fe de ra tów bar skich, któ ra przy cią ga uwa -

gę – ich ma ni fe sta cyj na re li gij no ść38. Zwią zek mię dzy re pu bli ką i re li gią

w żad nym ra zie nie jest oczy wi sty. Re pu bli ka jest, jak już po wie dzia no, kon -

struk cją z te go świa ta, za kła da ją cą spe cy ficz ną hie rar chię war to ści (gdzie
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37 J. Maciejewski, Literatura..., [w:] Prze mia ny..., op. cit., s. 86.
38 Cza sem spo ty ka się na wet za rzut fa na ty zmu, opie ra ją cy się za sad ni czo na dwóch ar gu men tach: sprze -
ci wie wo bec rów no upraw nie nia dy sy den tów i ir ra cjo nal nej („dzie cię cej”) wie rze w sło wa pro ro ków (ksiądz
Ma rek!), zna ki i cu da. Jak się jed nak wy da je, za rzut ten chy bia ce lu – nie ma pod staw, by fa na ty zmem
na zy wać te for my wia ry, któ rych je dy ną wi ną jest to, że nie zy sku ją uzna nia w oczach oświe ce nio wych
in te lek tu ali stów, je śli zaś idzie o spra wę dy sy den tów, wszyst ko wska zu je na to, że by ła ona chęt nie wy -
ko rzy sty wa na przez przy wód ców ru chu nie z po wo du ich fa na ty zmu, ale ja ko pre tekst, pod któ rym wy -
god nie im by ło ukry wać znacz nie szer sze po li tycz ne ce le. Por: S. Aske na zy, Wcza sy hi sto rycz ne, t. 2,
War sza wa 1904.

Kon fe de rat bar ski Ka zi mierz Pu ła ski nie jest re pu bli ka ni nem ana chro nicz -

nym, tak sa mo jak Ta de usz Ko ściusz ko nie jest re pu bli ka ni nem no wo cze -

snym. Przy na le żą do jed nej tra dy cji, ty le że Pu ła ski mu si do pie ro od kryć,

kto jest głów nym wro giem wol no ści, dla Ko ściusz ki zaś od sa me go po cząt -

ku jest to wła ści wie oczy wi ste i wca le nie przy pad kiem obaj sta ną do wal -

ki o nie pod le głość Sta nów Zjed no czo ny ch34.

Ja nusz Ma cie jew ski w swej ana li zie li te ra tu ry bar skie j35 zwra ca uwa -

gę na kil ka cha rak te ry stycz nych ele men tów, któ re od róż nia ją świa do mość

kon fe de ra tów od spo so bu my śle nia ich przod ków. Oprócz po czu cia za gro -

że nia by tu pań stwa, o czym już by ła mo wa, ude rza ją ce jest na sta wie nie

ak ty wi stycz ne („duch bo jo wy”, jak pi sze Ma cie jew ski) – prze ko na nie, że

oca le nie Rze czy po spo li tej kry je się w prze ła ma niu wła ści we go szlach cie pa -

sy wi zmu i go to wo ści do wal ki w obro nie oj czy zny. Po czu cie za gro że nia

i zro zu mie nie, iż tyl ko dzia ła nie mo że owo za gro że nie usu nąć, pro wa dzi

do od no wie nia eto su re pu bli kań skie go. Etos ten – co tak że cha rak te ry stycz -

ne – jest w za ska ku ją cym stop niu ega li tar ny. W cza sie trwa nia kon fe de ra -

cji roz wie wa się za ufa nie do „bra ci star szych”, pę ka ją klienc kie ukła dy –

for mą ary sto kra cji wła ści wą re pu bli ce jest ary sto kra cja cno ty i za słu gi 36. 

[...] w po ło wie paź dzier ni ka 1767 ro ku [mo ment po rwa nia se na to rów – przyp.
mój T.M.] ukształ to wa ło się no wo cze sne po ję cie nie pod le gło ści i po czu cie za gro -
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34 Por. cen ne uwa gi na ten te mat za war te w: A. Wa lic ki, Idea na ro du w pol skiej my śli oświe ce nio wej,
War sza wa 2000.
35 J. Ma cie jew ski, Li te ra tu ra bar ska (1767–1772), [w:] Prze mia ny..., op. cit.; por. tak że: idem, Wstęp
[w:] Li te ra tu ra bar ska. An to lo gia, oprac. J. Ma cie jew ski, Wro cław 1976.
36 „Cha rak te ry stycz ne, iż po za Mi cha łem Kra siń skim, któ ry stał się bo ha te rem kil ku utwo rów w pierw -
szych mie sią cach ru chu, li te ra tu ra bar ska mil czy o swych ofi cjal nych przed sta wi cie lach”. J. Ma cie jew -
ski, Wstęp [w:] Literatura barska, Antologia, oprac. J. Maciejewski, Wrocław 1976, s. L.



przez ter mi ny re li gij ne, a po wo dze nie kon fe de ra tów, choć za le ży na de

wszyst ko od prze ja wie nia re pu bli kań skie go du cha, to jed nak wpi su je się

za ra zem w szer szy plan Bo ży. Świat nie wi dzial ny zda je się za wsze tuż obok,

do stęp ny i swoj ski, ra czej do da ją cy otu chy, niż przy tła cza ją cy czy prze ra -

ża ją cy. Wia ra kon fe de ra tów, co w Pol sce by wa ra czej re gu łą niż wy jąt kiem,

jest moc na, a rów no cze śnie ate olo gicz na, choć wca le nie bez re flek syj na.

Przed mio tem re flek sji jest jed nak nie abs trak cja, do gmat, ale ra czej je go

ziem skie – spo łecz ne, po li tycz ne i hi sto rycz ne – kon se kwen cje czy od sła -

nia ją ce się zna cze nia. Moc na wia ra kon fe de ra tów nie by ła wol na – co wca -

le nie za ska ku je, je śli pa mię ta się o spe cy ficz nych ce chach pol skiej re li gij -

no ści – od spo rej do zy an ty kle ry ka li zmu: du chow ni by li prze cież

rów no cze śnie człon ka mi wspól no ty i ja ko ta cy pod le ga li osą do wi we dle re -

pu bli kań skich kry te riów. „Na ogół też obóz bar ski – kon sta tu je Ko nop czyń -

ski – nie był za do wo lo ny z po sta wy du cho wień stwa wo bec je go usi ło wań

i tym się tłu ma czy twar dy ton odezw pu blicz nych do kle ru”41.

Na ro dzi ny na ro do we go uczu cia

Spo ra od le głość dzie li re pu bli kań skie ide ały od kon fe de rac kiej prak -

ty ki – mi mo wszyst kich przy kła dów po li tycz nej prze ni kli wo ści (bi skup

Adam Kra siń ski), mi li tar ne go ta len tu (Ka zi mierz Pu ła ski), mę stwa (Jó zef

Sa wa -Ca liń ski) i wo jen ne go spry tu (Jó zef Za rem ba) kon fe de ra cja, zmie rza -

jąc do osta tecz nej ka ta stro fy, przy bie ra ła nie rzad ko for my tra gi ko micz ne.

Czy dzia ło się tak za przy czy ną pew nych nie zno śnych cech na sze go 
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41 W. Ko nop czyń ski, Kon fe de ra cja..., op. cit., s. 749.

pierw sze miej sce zaj mu ją do bro wspól ne i cno ta oby wa tel ska) oraz spe cy -

ficz ną for mę nie śmier tel no ści – sła wę, o któ rej wspo mnie nie prze cho wu -

ją w pa mię ci wdzięcz ni człon ko wie re pu bli kań skiej wspól no ty. Re li gia ni -

gdy jed nak nie zo sta ła wy gna na z re pu bli ki 39, jest ona swo istym do brem

wspól nym, kon so li du ją cym wspól no tę, wy zna cza ją cym jej ho ry zont etycz -

ny i me ta fi zycz ny, na da ją cym sens jej dzia ła niom i usta no wio ne mu po rząd -

ko wi – czy mo że wręcz je sa kra li zu ją cym. Re li gia oby wa tel ska od gry wa -

ła w sta ro żyt nym Rzy mie (a wcze śniej w grec kich po le is) znacz nie więk szą

ro lę niż przy wy kli śmy są dzić, choć z pew no ścią by ła to re li gia spe cy ficz -

na, lek ce wa żą cą dok try nę, kła dą ca w za mian na cisk na jej ry tu al ną i wspól -

no to wą funk cję. Po dob nie nie słab nie wca le zna cze nie re li gii w ży ciu naj -

po tęż niej szej współ cze snej re pu bli ki – w Sta nach Zjed no czo nych. Za sa da

sta now czo roz gra ni cza ją ca pań stwo od Ko ścio łów nie jest wca le rów no -

znacz na z roz dzia łem pań stwa i re li gii. Po rzą dek re pu bli kań ski znaj du je

opar cie w świe cie re li gij nych wy obra żeń, co do brze ilu stru je zdu mie wa -

ją ca – z eu ro pej skie go punk tu wi dze nia – czę sto tli wość re li gij nych aso cja -

cji w wy stą pie niach ame ry kań skich po li ty ków, i to nie za leż nie od ich par -

tyj nej czy ide owej iden ty fi ka cji. 

Zwią zek pol skie go re pu bli ka ni zmu z ka to li cy zmem jest z pew no ścią

ści ślej szy, a je go tem pe ra tu ra emo cjo nal na nie po rów na nie wyż sza, niż to

moż na za ob ser wo wać w sta ro żyt nym Rzy mie. Pa trio tyzm i re li gia nie ustan -

nie się prze ni ka ją 40, zda rze nia wo jen ne i po li tycz ne in ter pre to wa ne są po -
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39 Oczy wi ście z wy jąt kiem fran cu skiej...
40 J. Ma cie jew ski za uwa ża: „Li ry ka kon fe de rac ka ca ła prze po jo na jest uczu cia mi i mo ty wa mi re li gij ny -
mi. Dla te go też gra ni ca mię dzy pie śnią wo jen ną a pie śnią re li gij ną sen su stric to jest tu za tar ta”. J. Ma -
ciejewski, Literatura..., [w:] Prze mia ny..., op. cit., s. 78.



je się wy tłu ma czyć spe cy ficz ny mi ce cha mi szla chec kie go spo łe czeń stwa.

By ło to spo łe czeń stwo zde cen tra li zo wa ne, sta no wią ce wła ści wie fe de ra cję

ma łych i wiel kich są siedz tw46, nie uf ną czy na wet wro go na sta wio ną wo -

bec cen trum i wszel kich je go urosz czeń. Ta głę bo ka de cen tra li za cja znaj -

do wa ła swój wy raz nie tyl ko w two rzą cej się czę ściej od do łu niż od gó ry

szla chec kiej opi nii pu blicz nej, któ rej wy ra zem by ły prze róż ne pi sma i utwo -

ry ulot ne, krą żą ce je dy nie w rę ko pi sach i od pi sach, ale tak że w nie umie -

jęt no ści współ dzia ła nia, w bra ku go to wo ści do pod po rząd ko wa nia się po -

za - i po nad są siedz kiej wła dzy. Do pew ne go stop nia w ten sam spo sób

moż na wy ja śniać par ty zanc ki cha rak ter kon fe de rac kich walk. Tu jed nak

de cy du ją cy był chy ba fakt kom plet nej mi li tar nej igno ran cji i nie udol no ści,

wy ni ka ją cy za rów no z bra ku wy szko le nia, jak i do świad cze nia (słab ną ca

Rze czy po spo li ta od dzie się cio le ci za ży wa ła prze cież gnu śne go po ko ju). Mę -

stwo nie mo gło zni we lo wać fa tal nej ana chro nicz no ści po spo li te go ru sze -

nia i bra ku ele men tar nej woj sko wej dys cy pli ny. „W bi twie – opo wia da Ko -

nop czyń ski – jed na i dru ga sal wa z ko ni na da le ki dy stans, po czym za raz

uciecz ka, a w ra zie po ści gu – stra te gicz na roz prosz ka [...]”47.

Z pew no ścią jed nak nie w prze wa gach mi li tar nych, ani też nie w nie -

kon kret nych, mgła wi co wych pla nach re for my kry je się zna cze nie kon fe -

de ra cji bar skiej. W kon fe de ra cji kry sta li zu je się nie ty le no wy mo del re pu -

bli ka ni zmu, ile no wo cze sne po ję cie oj czy zny, wy kra cza ją ce po za

są siedz two i wo je wódz two, obej mu jące ca łość pań stwa. In de pen den cja sta -

je się war to ścią cen tral ną, niepo trze bu ją cą do dat ko we go uza sad nie nia –
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46 Okre śle nie An drze ja Za jącz kow skie go – por. A. Za jącz kow ski, Szlach ta pol ska, War sza wa 1993.
47 W. Ko nop czyń ski, Kon fe de ra cja..., op. cit., s. 849.

naro do we go cha rak te ru? Ko nop czyń ski pi sze, że gdy by śmy z te go punk -
tu wi dze nia po pa trzy li na dzie je bar żan, na tych miast do strze gli by śmy „zna -
ne skąd inąd wła ści wo ści Sar ma tów: im pul syw ność, prze wa gę uczu cia nad
my ślą, lek ko myśl ny opty mizm, brak wy trwa ło ści, nie kar ność wo bec swo -
ich przy du żej skłon no ści do ule ga nia ob cym au to ry te tom [...]”42. Li stę tę
na le ża ło by jesz cze roz sze rzyć o pro blem do bo ru ka ta stro fal nie złych i nie -
mą drych przy wód có w43, po ra ża ją cą na iw ność w spra wach za gra nicz ny ch44,
a tak że kłó tli wość, blo ku ją cą czę sto moż li wość osią gnię cia kom pro mi su.
Ce chy te już wte dy bu dzi ły fu rię co bar dziej prze ni kli wych kon fe de rac kich
umy słów. Bi skup Adam Kra siń ski na wieść o ogło sze niu bez kró le wia w wy -
jąt ko wo nie sprzy ja ją cym mo men cie pi sał do Jó ze fa Za rem by: 

Pro szę [...] aże byś miał wszyt kę cier pli wość z tym nie sfor nym na szym na ro dem,
u któ re go trud no wy że brać, wy pro sić i wy pła kać ka wa łek do bre go po rząd ku. Gdy -
bym przez trzy la ta ko ło umar łe go pra co wał z tą nie wy go dą i z tą usil no ścią, już
bym go był do tych czas wskrze sił; te go jed nak do ka zać nie mo głem, że by na ród
wię cej ko chał ca łość Oj czy zny i obro nę wol no ści, ani że li ja kiś fał szy wy punkt ho -
no ru i emu la cją45.

Abs tra hu jąc od kwe stii ist nie nia bądź nie ist nie nia cha rak te ru na ro do -
we go, war to zwró cić uwa gę, że przy naj mniej część spo śród tych wad da -
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42 Wy bór..., op. cit., s. XXVIII–XXIX. Emulacja – w języku staropolskim: współzawodnictwo, rywalizacja
[uwaga red.].
43 „Otóż co kol wiek da się stwier dzić o pa trio ty zmie, ofiar no ści, zdro wym in stynk cie sa mo za cho waw -
czym Pu ła skie go czy Sa wy, po li ty cy bar scy to by li pra wie bez wy jąt ku lu dzie sła bi i ciem ni, cho rzy na
we wnętrz ne za kła ma nie”. Kon fe de ra cja..., op. cit., s. 931.
44 Na „po li ty kę za gra nicz ną” kon fe de ra tów skła dał się zbiór po boż nych ży czeń abs tra hu ją cych od re -
aliów sy tu acji mię dzy na ro do wej i nie wia do mo skąd bio rą ce po czą tek do mnie ma nie życz li wo ści wszyst -
kich wład ców wo bec Rze czy po spo li tej. Na iw ność kon fe de ra tów do brze jest skon tra sto wać z trzeź wo -
ścią, czy na wet wręcz cy ni zmem ów cze snych cu dzo ziem skich mę żów sta nu. Por. np. de pe szę Cho iseu la
do hra bie go Sa int -Prie sta al bo re la cję z ne go cja cji kon fe de ra tów z Wiel kim We zy rem, Wy bór..., op. cit.
45 Wy bór..., op. cit., s. 93.



Spór kon fe de ra cji bar skiej z kró lem i obo zem Czar to ry skich przy czy -
nił się tak że do za sad ni czej zmia ny pro jek tu mo der ni za cyj ne go pol skie go
oświe ce nia. Czy sto ra cjo na li stycz ną kon struk cję im por to wa ną z Pa ry ża za -
stą pił pro jekt bę dą cy mie sza ni ną oświe ce nio wych za sad i szla chec kich tra -
dy cji, nie igno ru ją cy już hi sto rycz ne go i po li tycz ne go dzie dzic twa, ani też
nie po gar dza ją cy nim. Pro jekt świa do my te go, że mu si być ono punk tem wyj -
ścia, pod sta wą wszel kich re form, je śli ma ją one mieć szan se po wo dze nia.
Zmie nił się też sto su nek do Sar ma ty – za miast chło sty sa ty ry cze ka ła go te -
raz ła god na re edu ka cja, któ rej efek tem mia ło być har mo nij ne po łą cze nie te -
go, co tra dy cyj ne z tym, co no wo cze sne. Sym bo lem tej no wej fa zy pol skie -
go oświe ce nia jest Pan Pod sto li Igna ce go Kra sic kie go, opo wieść nie
o wy ko rze nio nym oświe ce nio wym świa tow cu, ale o oświe co nym, no wo cze -
snym Sar ma cie 50. Ten zmie nio ny i zła go dzo ny mo del mo der ni za cji wy da
swój owoc 3 ma ja 1791 r. Nie przy pad kiem prze cież Ed mund Bur ke, po -
tę pia jąc kon sty tu cję usta no wio ną przez fran cu skich re wo lu cjo ni stów, prze -
ciw sta wiał jej Kon sty tu cję 3 ma ja, nie bę dą cą ze rwa niem z tra dy cją ustro -
jo wą Rze czy po spo li tej, ale twór czym jej roz wi nię ciem i prze two rze niem.

In ne ob ja śnie nie zna cze nia kon fe de ra cji bar skiej pro po nu je Wła dy sław
Ko nop czyń ski: 

Trzy wiel kie imio na, trzy nie za tar te da ty ja śnie ją na po nu rym wid no krę gu to ną -
cej Rze czy po spo li tej: Kon fe de ra cja Bar ska 29 lu te go 1768 r., Usta wa Rzą do wa
3 ma ja 1791 r. i In su rek cja Ko ściusz kow ska 24 mar ca 1794 r. Pierw sza sta no -
wi sym bol od ra dza ją ce go się uczu cia na ro do we go; dru ga sym bo li zu je od ro dze -
nie my śli po li tycz nej; trze cia – od ro dze nie wo li i czy nu51.
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50 Por. M. Kli mo wicz, Re ne sans tra dy cji bar skiej w li te ra tu rze Sej mu Wiel kie go i in su rek cji ko ściusz kow -
skiej, [w:] Prze mia ny..., op. cit.
51 W. Ko nop czyń ski, Od So bie skie go..., op. cit., s. 300.

treść te go po ję cia prze ciw sta wia ne go de pen den cji, uza leż nie niu, zbli ża się

do na sze go poj mo wa nia su we ren no ści oj czy zny 48.

Kon fe de ra cja bar ska nie tyl ko zde fi nio wa ła in de pen den cję, ale tak że

wska za ła jej naj po tęż niej sze go wro ga. To bez względ ność i okru cień stwo

Dre wi cza i in nych ro syj skich ofi ce rów, to dzie siąt ki ty się cy za bi tych i ty -

sią ce ze sła nych w głąb Ro sji sto ją u źró dła an ty ro syj skie go od ru chu, któ ry

stał się naj bar dziej pod sta wo wym czyn ni kiem pol skiej po li ty ki w dwóch

ko lej nych stu le ciach. Od cza su kon fe de ra cji bar skiej Po la cy szu ka ją nie pod -

le gło ści i wol no ści w star ciu z ro syj skim de spo ty zmem, a wszel kie for my

współ dzia ła nia z Ro sją ja wią się im ja ko po dej rza ne i po ten cjal nie nie bez -

piecz ne. Tak re agu je pol ski or ga nizm, któ ry otrzy mał w Ba rze an ty ro syj -

ską szcze pion kę. 

Dal sze cho wa nie się pod płaszcz opie kuń czy Mo skwy – pi sze Ko nop czyń ski –
sta ło się nie po do bień stwem. Dro gę na wschód za gro dzi ły mi ria dy świe żych mo -
gił – i ze wszyst kich tych mo gił, spod pia sków pod la skich i mo cza rów piń skich,
z ka mien nej opo ki pod ta trzań skiej – i z czar nych gleb Po do la, z puszcz kur piow -
skich – i spod ła nów ku jaw skich wsta ły cie nie bez i mien nych bo ha te rów – stra -
że pol skie go su mie nia aż po dzi siej szą da tę49.
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48 Prze kra cza jąc ho ry zont par ty ku lar nych in te re sów, któ ry na tak wie le lat uśpił pol ski etos re pu bli kań -
ski, kon fe de ra cja bar ska nie by ła jed nak w sta nie prze kro czyć in ne go ho ry zon tu – za wę ża ją ce go poj -
mo wa nie na ro du je dy nie do war stwy szla chec kiej. Miesz cza nie i chło pi za cho wa li wo bec kon fe de ra -
cji – po za chlub ny mi wy jąt ka mi miesz kań ców Kra ko wa, Kur piów czy gó ra li – nie chęt ną neu tral ność
(nie chęt ną, bo „kon fe de ra ki” wy bie ra li po dat ki, pu sto szy li spi chrze, a w sztu ce apro wi za cji osią ga li lep -
sze re zul ta ty niż na po lu wal ki). Zda niem Ko nop czyń skie go tak wca le być nie mu sia ło – uoby wa tel nie -
nie lu du już wte dy by ło moż li we, ty le że kon fe de ra ci w ogó le nie bra li ta kie go roz wią za nia pod uwa -
gę: „[...] lud w 1768 r. doj rzał do Ki liń skie go i Bar to sza, tyl ko szlach ta nie doj rza ła do Ko ściusz ki” (ibi dem,
s. 766). Sąd ten ra zi nie co swo ją ka te go rycz no ścią – uoby wa tel nie nie, szcze gól nie chło pów, nie oka -
za ło się spra wą ła twą, i pro blem ten po wra cał w każ dym z ko lej nych XIX -wiecz nych po wstań.
49 W. Ko nop czyń ski, Od So bie skie go..., op. cit., s. 309.
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Być mo że jed nak naj głęb szy sens do świad cze nia kon fe de ra tów kry je
się dla nas jesz cze w czymś in nym – po świad cza ono, że pó ki trwa wspól -
no ta po li tycz na, od no wie nie tra dy cji re pu bli kań skiej jest za wsze moż li we,
na wet je śli jej puls zda je się już pra wie nie wy czu wal ny.
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