


EDWARD DEMBOWSKI.
I.

Dzieciństwo, młodość, kształtowanie się przekonań, działal
ność publicystyczna.

W  latach 1831 — 46 ma miejsce silne bardzo rozkrzewienie 
idei demokratycznych wśród przodujących na polu inteligencja 
warstw naszego społeczeństwa. Powstanie 31-go roku stawiało 
sobie polityczne jedynie postulaty. Jeżeli Klub Patryotycznjr War
szawski próbował nadać rewolucyi charakter socyalny i w tym 
duchu wypowiadał się kilkakrotnie przez swoich członków, to
i Klub jednak, jako główne zadanie, stawiał sobie nie reformy so- 
cyalne, ale nacisk na rząd w kierunku zaniechania wszelkich ukła
dów z Rosyą i przyjęcia przezeń bardziej rewolucj/jnej postawjTl). 
W latach jednak, następujących bezpośrednio po r. 31-ym, społe
czeństwo nasze zyskało w emigracyi, która po powstaniu opuściła 
kraj, silny łącznik z ruchem demokratycznym i wolności owym, 
nurtującym już w tym czasie we wszystkich prawie krajach za
chodniej i środkowej Europy.

Jest to bowiem właśnie epoka, kiedy w społeczeństwach 
europejskich powstają nowe prądy i dążenia, a wraz z samopoczu
ciem swojej narodowości i chęcią wywalczenia sobie wolności
i pravý, budzi się wszędzie dążenie do uregulowania i zmiany sto
sunków społecznych. W dwóch największych państwach Europy 
środkowej, Prusach i Austryi, ruch demokratyczny i wolnościowy 
utajony jest jeszcze wprawdzie w spiskach, które rządy absolu-

‘) Klub P atryo tyczn y  W arszaw sk i w czasach  pow stania listopadow ego— 
A. K raushar. Przew odnik naukow y i literacki 1909.
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tystyczne prześladują, tropiąc je  i skazując ich członków na śmierć
i więzienia, tak że między rokiem 1825 — 1840 ruch ten w Niem
czech przygasa nawet nieco, — we Francja natomiast pogłębia się 
jego koryto coraz bardziejг). Coraz większej siły nabiera tu par- 
tya republikańska, która żąda rozszerzenia praw politycznych na 
wszystkich francuzów, popierania przez rząd ruchów demokraty
cznych i udzielania pomocy ludom, które powstają przeciwko mo- 
narchicznym rządom, podczas kiedy stronnictwo socyalistyczne 
żąda w tymże czasie równego podziału dóbr, Louis Blanc stawia 
projekt utworzenia warsztatów publicznych dla najważniejszych 
gałęzi przemysłu, a Proudhon w roku następnym 1840-tym ogła
sza hasło „własność to kradzież“.·—Z ruchem tym styka się emi- 
gracya polska w Paryżu. Z ideałami odzyskania niepodległości, 
wyniesionymi z kraju, z powstania, zaczyna ona teraz łączyć nowe 
hasła, które przedtem znajdowały w kraju słaby zaledwie oddźwięk. 
Po powstaniu 31-go roku nie było mowy o wyrzeczeniu się walki 
zbrojnej, przeciwnie, idea walki zbrojnej tkwi wciąż w umysłach, 
nowe powstanie wydaje się możliwem, jest pożądanem,—wszystkie 
zaś próby, przedsiębrane w tym kierunku, obok odzyskania niepod
ległości, stawiają sobie za cel przeprowadzenie reform społecznych. 
Już wyprawa Zaliwskiego z 1833-go r. nosi pewien charakter de
mokratyczny, wyraźne piętno ruchu społecznego ma ruch, organi
zowany w latach następnych przez Młodą Polskę, a znany pod 
nazwą Konarszczyzny; o odbudowaniu Polski, opartej na nowych 
demokratycznych zasadach marzy w latach 1843—44 ks. Piotr Ście
gienny, ten sam wreszcie charakter odnajdujemy w agitacyi, sze
rzonej w okresie, poprzedzającym 1846 rok, przez Towarzystwo 
Demokratyczne Polskie. Z pośród organizacyj, jakie tworzyła emi- 
gracya polska w Paryżu, Towarzystwo Demokratyczne Polskie 
wysuwa się we wspomnianym okresie na pierwsze miejsce i na
biera znaczenia zarówno dzięki liczbie swych członków, jak  wpły
wom na emigracyi i w kraju. Mniej opierając się na wierze w po
wszechną rewolucyę ludów, z którą początkowo łączyły demokra
tyczne kierunki na emigracyi myśl odzyskania niepodległości, i ra
chując na własne siły społeczeństwa, jednocześnie mniej daleko 
idąc w przekonaniach społecznych niż Młoda Polska np., która 
głosiła w swym organie teorye komunistyczne, Towarzystwo De
mokratyczne wyodrębnia silniej od innych demokratycznych kie-

Seignobos. D zieje polít. Europy w spółczesnej t. II.— L av isse  et Ram - 
beau. H istoire g én érale , t. 10-y.



runków kwestyę włościańską1). W  niem skrystalizowała-się osta
tecznie myśl powstania, opartego na masach ludowych, na wierze, 
że chłopi, gdy im się ogłosi zniesienie pańszczyzny, przystąpią do 
powstania. Zniesienie „niewoli, poddaństwa i zaciągów, jako też 
i wszystkich tytułów“ a zaprowadzenie „zupełnej wolności osobi
stej, zrównania wszjrstkich stanów, równego prawa do wszelkich 
urzędów, a szczególniej nadanie własności chłopom bez remunera- 
cyi szlachty“ 2), było obok odzyskania niepodległości równoległym 
celem powstania. Jak  wiemy, objąć ono miało wszystkie dzielnice 
dawnej Polski, zredukowało się jednak do powstania w Galicyi, 
a właściwie do 10 dni trwającej rewolucyi krakowskiej, w Galicyi 
bowiem nieliczne usiłowania chwycenia za broń stłumione zostafy 
przez rzezie chłopskie. Emisaryuszem Towarzystwa Demokraty
cznego w Galicyi, jednym z najwybitniejszych krzewicieli nowych 
prądów, płynących do nas z Zachodu i jednym z twórców po
wstania 46-go roku, był Edward Dembowski.

Było to charakterystycznem dla ówczesnego ruchu demokra
tycznego, którjr b\d ruchem umysłowym wśród intełigencyi, mało 
schodząc do warstw ludowych, że i ten najgorętszy z demokra
tów polskich pochodził z rodziny arystokratycznej, możnej, spowi
nowaconej z najznakomitszymi rodami w P olsce3). Ojciec jego, 
kasztelan i senator Królestwa Kongresowego, przebywał w 31-ym 
r. w Warszawie, biorąc w wypadkach krajowych żywy udział. 
Związany licznymi węzłami z arystokracyą krajową, przedewszyst- 
kiem zaś z Czartoryskimi, zwolennik Chłopickiego i przyjaciel Ba- 
rzykowskiego, jakkolwiek przewodniczył on w dn. 1 grudnia de- 
putacyi członków sejmu, która zarzucała Radzie Administracyjnej 
zbyt małą rewolucyjność 4), b jTł jednak stanowczym przeciwnikiem 
„czerwonych demagogów“ z Towarzj^stwa Patryotycznego 5), które
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') Rozwój dem okracyi porozbiorow ej — Lim anow skiego.
*) Rezultat dyskusyi i narad w  T o w arz . D em okrat., przed sięb ran ych  

przez Centralizacyę i ogłaszanych  w  piśm ie „T ow . Dem. polsk.“ w latach  
1838—40. „Akta processu  polaków w  1847 r .“, str. 19.

3) Jednego w ojew odę, trzech  kasztelanów , cz terech  biskupów, zpośród  
tych  jednego arcybiskupa liczył był w  ciągu w ieków  ten ród, szeroko i zda- 
w na osiadły w ziemi Ł ęczyck iej i p ieczętu jący się herbem  Jelita  v. K oźlerogi. 
Za Zygm untów  S tarego  i Augusta i za S asów  przypadają dwie epoki najw ię
kszej św ietności rodu.—H e rb a rz  B onieckiego.—Liczn e i ciekaw e szczegóły w P a 
m iętnikach L eon a D em bow skiego, ojca Edw arda. Rękopis w  bibliotece C zar
toryskich.

') H istorya pow stania listopadow ego—Barzykow skiego.
s) „Moje w spom nienia“ t. II, str. 162—L eon a D em bow skiego.
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jego zdaniem gubiło całą sprawę powstania. I on również na
wzajem „nie był w łaskach u Towarzystwa". Dn. 11 sierpnia otrzy
mał był nawet doniesienie, że zagraża mu ze strony Klubu nie
bezpieczeństwo. Natomiast 12-go stycznia, gdy rozchodzi się wieść, 
że Lelewel i jego stronnicy zamierzają obalić Chłopickiego, on to 
radzi dyktatorowi oddać Lelewela pod sąd wojenny. W  pamiętni
kach swoich wspomina kilkakrotnie o zatargach swych z prezesem 
Klubu i surowo bardzo go sądzi.

Nie przeczuwał zapewne kasztelan, że syn jego zajmie kie
dyś tak wręcz odrębne stanowisko w ocenie tych czasów i tych 
działań, że „od Lelewela brać będzie ostatnie święcenia rewolu- 
cyjne“, że, rozpoczynając działać1), gorąco i namiętnie odda się kie
runkowi, który jego ojciec tak potępiał. W owym czasie było to 
8-io letnie2), blade i wątłe dziecko, które w pierwszych dniach po
wstania patrzało z okien mieszkania na Nowym Świecie na gro
madki ludzi, burzące się na ulicach z okrzykami „do broni!“, na 
dobijanie się tłumu do bramy domu, w którym kasztelan z synem 
mieszkali, a w którym miał się jakoby ukryć szpieg8), na rabowa
nie w tymże domu sklepiku. Z obawy przed tłumem przenieśli się 
p. Leon z synem do pałacu ks. Sapieżyny, „gdzie była większa 
ludność, dziedziniec zakratowany, a zatem większe bezpieczeństwo“. 
I tu jednak rabowano sklep z kożuchami, i tu noc spędzono bez
sennie.

Pierwsze zetknięcie się małego kasztelanica z tłumem, które
go sprawę przj^jmie on kiedyś za swoją i dla której poświęci życie, 
nie odbywało się więc w warunkach przyjaznych.

Wychowywał się Edward w Klementowicach w Lubelskiem, 
majątku swego ojca. M atki4) nie pamiętał, umarła bowiem w Rei- 
nertz na suchoty, kiedy miał rok. Dziecięce jego lata upły

*) Sala. G eschichte des polnischen Aufstandes, str. 108.
5) Edw ard  Dembowski urodził się w  kwietniu 1822 r. w W arszaw ie  

i był drugim synem  kasztelana. S tarszy, L eon , zm arł w  1823 r. Pam iętniki 
L eon a D em bow skiego, rękopis w bibliotece Czartoryskich.

3) P ow ód  do takiego m niem ania dało przyb ycie do p. L eon a D em bow 
skiego kuzyna jego , K onstantego. Rabunek sklepów  był, jak  mówi L . D em bow 
ski w sw ych pam iętnikach, ekstraw agancyą ze strony tłumu. Zrabow ano w tedy  
w domu, w którym  mieszkali D., kasę intendentury rosyjskiej, m ieszkania g e 
n erałów  i oficerów , potem , gdy tego nie stało, zrabow ano obydw a sklepiki 
w  tym że domu. „Moje w spom nienia“. L . D em bow ski, t. III, str. 3ö.

4) Ju lia z K ochanow skich, córka senatora K ról. polskiego.
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wały pomiędzy ojcem a nauczycielem panem Rohnem, niemcem, 
matematykiem. W  poważnej, a uroczystej, sztywnej i pełnej for
mułek atmosferze klementowickiego dworu, wyrastało, jakby na- 
przekór, dziecko wrażliwe, uczuciowe, z bujną fantazyą i zapal
nym temperamentem. Rozmiłowany w baśniach i opowieściach 
chłopiec marzy już wtedy o tem, żeby samemu zostać kiedyś bo
haterem jakiejś niezwykłej fantastycznej historyi*). Ojciec daje mu 
wykształcenie bardzo staranne2), w 1836-ym r: przenosi się z nim 
do Warszawy, aby zapewnić mu pomoc i kierunek najlepszych 
profesorów ówczesnych. Adrjan Krzjrżanowski, były profesor Uni
wersytetu, wykłada mu wyższą matematykę i fizykę, udziela mu 
lekcja jęzjdców starożytnych, angielskiego i francuskiego, p. Rohn, 
którj/ z Klementowic przeniósł się z Dembowskimi do Warszawy, 
uczy go geometryi wjdcreślnej, rysunków i niemieckiego, sam pan 
kasztelan wykłada mu literaturę, logikę i filozofię. Edward od
znacza się niezwykłymi zdolnościami, traktuje przytem nauki z tym 
gorączkowym zapałem, który jest mu właściwy we wszystkiem, 
co tylko czyni. Początkowo zajmuje go najbardziej matematyka, 
potem pochłaniają go filozofia, literatura i poezjra. Mając lat 18 
kończy studya w zakresie kursu gimnazyalnego i uniwersyte
ckiego.

W  tymże czasie, zakochawszj^ się w pannie Chłędowskiej, 
postanawia się żenić.

Natrafia jednak na opór ojca. Znając oddawna rodzinę Chłę- 
dowskicb, z którą Dembowscjr byli nawet spowinowaceni3), p. ka
sztelan nie miałby w zasadzie nic przeciw' zamiarom syna, gdyby 
nie młody wiek Edwarda i pannjf Anieli, wobec tego jednak, że 
Edward ma lat 18, panna Aniela zaś 16-cie, opiera się małżeństwu 
stanowczo. Chcąc przerwać narazie całą sprawę, wj^jeżdża zagra
nicę, zabierając z sobą Edwarda. Gdy jednak po ukończonej po- 
dróżj'· zagranicę1), która trwała blisko rok, a w której zwiedzili

') ,,W yznaiÇ -  'ż dwie tylko m iałem  wielkie, a razem  dziecinne nam ię
tności, co nieraz mną do szaleństw a m iotały. P ierw szą z nich była żądza zo
stania bohaterem  jakiejś h istoryi fantastycznej“. „Miłość i cy ro g ra f“, Edw . 
D em bow skiego. Tygodnik L iterack i w ychodzący w  Poznaniu r. 1843, nr. 15-y.

2) S zczeg óły  z  pam iętników  L . D em bow skiego,— rękopis.
3) Pani Cecylia Chłędow ska, m atka p. Anieli była z domu N arbuttów na, 

m atka p. L e o n a  D em bow skiego, a babka Edw arda była rów nież N arbuttów na. 
Pam iętniki L . D em bow skiego—rękopis.

4) 6 dużych tom ów  opisów tej podróży znajduje się w  posiadaniu p. B a r
b ary  D em bow skiej—niedrukow ane— w artość literacka m ała, szczegółow y opis 
rzeczy  w idzianych, osobistych w spom nień żadnych.
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obaj Dembowscy Kraków, Śląsk, Saksonię, prowincye Nadreńskie, 
Tyrol i północne Włochy — wrócili do kraju, Edward ze stano
wczością, która będzie go cechowała zawsze, ponowił projekt 
swego małżeństwa i p. Leonowi nie pozostało nic innego, jak ustą
pić. Uposażywszy więc syn a1) i stworzywszy mu odpowiednie 
warunki do spokojnej i szczęśliwej egzystencja, udzielił mu po
zwolenia na małżeństwo.

O wszystko jednak można było posądzić młodego Dembow
skiego, tylko nie o możliwość zamknięcia się w 20-ym roku życia 
w zaciszu domowego ogniska. Gorączkowa, zapalna, bujna jego 
natura rwała się do życia, instynktowo zwracając się tam, gdzie 
można było znaleźć najwięcej ruchu, najwięcej niebezpieczeństw 
i walki.

Wkrótce po przybyciu do kraju, zetknie się on z rewolucj'j- 
nymi i demokratycznj^mi żywiołami Warszawj^.

Pierwsze zbliżenie się Dembowskiego do ludzi tych przeko
nań nastąpić mogło przez panią Anielę. Dom rełerendarzostwa 
Chłędowskich, rodziców panny Anieli gromadził bj?ł w 31-jrm roku 
najgorętsze żywiofy swego czasu; u nich zbierali się Belwederczycjr, 
u nich mieszkał Nabielak, u nich znalazło potem przytułek rozwią
zane Towarzjrstwo Patryotyczne2). Panna Aniela przejęła po ro
dzicach gorące sympatye dla kierunku demokratycznego, a nie 
ustępując Edwardowi w zapalności i energii, popjrchała go 
zawsze silnie w kierunku działań rewolucyjnych i demokraty
cznych3). Równie silnym, a niewątpliwie głębszym, musiał być 
wpływ, jaki wywierał na Dembowskiego w tym czasie cioteczny 
brat jego, późniejszjr autor „Katechizmu demokratycznego“ i „Prawd 
Żywotnych“ 4), Henryk Kamieński. Starszy o lat 10 od Dembow-

K asztelan Dembowski oddał w tedy synow i kupione kilka lat przed
tem  za 200000 złp. dobra w  okolicach W arszaw y, W ilczoru d ę i W iatro w iec,
kapitały po m atce i dziadku, w ynoszące 100000 złp., dodał mu drugie tyle od 
siebie, oraz dom przy ul. M azow ieckiej w  W arszaw ie  (n r. domu 1351, kupiony 
na licytacyi za 76700 złp. gr. 12‘/2, dziś w łasność N iezabitow skich). P am ię
tniki L eon a D em bow skiego (rękopis) i p rotokóły rad y familijnej, udzielone mi 
łaskaw ie przez wnuka D em bow skiego, pana W in c. K arpińskiego.

2) „Moje w spom nienie“ t. II, str. 2 / i 373. L . D em bow ski.
3) Pam iętniki L . D em bow skiego, rękopis. Takie zdanie w yrażała ró 

w nież o pani Anieli policya pruska. L ist Teofila M ałeckiego do pani A. D em 
bowskiej z dn. 15 kwietnia 1846 r. Z papierów  po D em bow skim , łaskawie mi 
udzielonych przez p. W in c. K arpińskiego.

·*) K atechizm  dem okratyczny, w ydany w  P aryżu  w 1844 r.
P raw d y Żyw otne, w ydane pod imieniem Praw dow skiego w Brukselli 

1844 r.
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skiego, literat i filozof, krańcowy demokrata i rewolucyonista, jest 
on dla Edwarda nietylko starszym bratem i przyjacielem, ale i prze
wodnikiem zarówno w pracy filozoficznej, jak i w przekonaniach 
społecznych. Wraz z nim i z panią Anielą znalazł się Dembowski 
w kółku ludzi, które, zgrupowawszjr się dokoła założonego za pie
niądze Dembowskiego „Przeglądu Naukowego“, niezależnie od 
działalności spiskowej, w której część jego uczestników brała 
udział, odegrało dużą rolę w historyi myśli demokratycznej 
u n a s1). T a mała grupa ludzi stała się bowiem ogniskiem idei 
demokratycznych, które szły do nas z Zachodu, rozlewały się już 
w tym czasie szeroko po Wielkopolsce, a o których w Warszawie 
niewolno bjdo wspominać. Oni w kraju, wycieńczonym przez 
powstanie i masową emigracyę nietylko fizjrcznie, lecz i duchowo, 
rozpoczęli pracę na nowo, a w warunkach, gdzie cenzura i prze
pisy policj^jne tłumify wszelkie porywy, w Warszawie ówcze
snej, karanej za powstanie, przyciśniętej twardą ręką Paszkiewi
cza',—potrafili jednak wytworzyć życie młode, bujne, gorące, pełne 
ruchu, ścierania się myśli i zdań. Demokratyzm cechował wszyst
kich członków kółka. Należeli do tego grona, obok obojga Dem
bowskich i Henryka Kamieńskiego, Skimborowiczowie, on współ
redaktor „Przeglądu“ i zapalony bibliograf, ona autorka licznych po
wiastek dla dzieci, Jan Majorkiewicz, miody filozof, który, jak 
powiadali współcześni „rósł nam na Hegla“ 2), poeta Karol Baliński, 
Dominik Szulc,, grono cale młodych i zapalonych kobiet, jak  sio
stra Skimborowiczowej Grothusowa, Kazimiera Ziemięcka, W in
centymi Zabłocka, autorka „Zasad języka“ Emilia Gosselin, wreszcie 
Narcj^za Zmichowska. W  redakcji Przeglądu Naukowego groma
dziło się zwjrkle całe grono. Tu, w „pogadankach przy kominko
wym ogniu“ redakcja, tak ciepło wspominanjTch w wiele lat pó
źniej przez uczestników, rozwijali swoje teoiye twórczości, jako 
zasadjr bjrtu, Kamieński i Dembowski, tu powstawały pomj’sły do 
najpiękniejszych utworów Zmichowskiej, tu omawiano najnowsze 
prądy, idące do nas z Zachodu, tutaj rozlegaty się gorące spoiy, 
ścierały się poglądy i urabiały zdania. Wiara w urzeczywistnienie 
najśmielszjrch rojeń, jakie może sobie stawiać ludzkość i zapal,

1) H istorya literatury polskiej, Chm ielow skiego, tom V. str. 165. 
Biesiada literacka z 1877 r. A rtykuł Chm ielow skiego „Entuzjastki od

1838 do 1848 r .“
B luszcz z  1880 r. A rtykuł Sfinksa „G abryela i Entuzyastki“.
Ż yciorys Żm ichow skiej w e w stępie do w ydania jej dzieł — Chm ielo

wskiego.
2) T yszyński—Szkice i rozpraw y.

Przegląd Historyczn y. T .  X II ,  z. 1. 4
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z jakim traktowali ci ludzie zagadnienia, pozyskały im nazwę en- 
tuzyastów *). „Wierzyłam—pisze o sobie w owym czasie Żmicho- 
w ska2), odtwarzając tu niewątpliwie nastrój, jaki panował w ca- 
łem gronie,—że historyę w najpiękniejszy poemat da się ułożyć; 
byle przed cierpieniem się nie cofnąć, to się szczęście wygra, byle 
śmiało iść na śmierć, to się życie zdobędzie, byle wszj^stkiego się 
wyrzec, to się wszystko odzyska“.— „Co tam my, co tam szczę
ście lub niedola, co tam człowiek—listek maleńki na wielkim drze
wie stworzenia,—niemasz człowieka, są tylko ludzie i ludzkość, wiara 
i B ó g 3)“. Dembowski, największy entuzyasta pomiędzy entuzyasta- 
mi, „brjdant Wielkiego Mogoła w koronie entuzyastycznej“, prze
żywa w gronie entuzyastów najbardziej radosny okres życia. 
Wraz z innymi i wyprzedzając innych, dostać się stara na wyżyny 
myśli europejskiej, wraz z imtymi marzy o zastosowaniu najno
wszych zdobyczy, jakie czyni ludzkość, na korzyść własnego spo
łeczeństwa, a ogrom pracjr, jaki się przed nim roztwiera, porywa 
go i zachwjrca4). Z czasów pobytu w kółku entuzyastów wynie
sie on przytem na całe ż\rcie bezwzględna czystość ideałów. Je 
dnocześnie teraz kształtują się ostatecznie i urabiają jego poglądy, 
teraz przejmuje się on ideałami demokratycznymi. Równolegle 
z Kamieńskim idzie on w swojej pracy filozoficznej i w przekona
niach społecznych, a wpływ, jaki wywiera na Dembowskiego ten 
wybitny, a mało znany człowiek, jest tak silnym, że i w później- 
szem życiu przy każdej poważniejszej kwestyi wysunie nam się 
zawsze z poza Dembowskiego sylwetka późniejszego autora ..Ka
techizmu“ i „Prawd Żywotnych“. W stosunku tych dwóch ludzi, 
w pracy nad wytwarzaniem i krystalizowaniem idei, przewaga le
żała zawsze po stronie Kamieńskiego, podczas kiedy Dembowski, 
młodszy' i zapalczywszy, staje się najdzielniejszym propagatorem 
wypracowanych wspólnie z przyjacielem przekonań.—Z osobistych 
stosunków, panujących w kółeczku entuzyastów, podnieść jeszcze 
należy szczegół, pochodzący od rodziny Dembowskiego, jakoby serce

') Nazwę entuzyastów  rozciąga Chmielowski i na męskich członków  
tego  grona, tw ierdząc, że red ak torów  i redakcyi Przeglądu nie m ożna oddzie
lać od entuzyastek. bo cokolw iek by się rzekło o jednych, stosuje się i do dru
gich, tak zw artą stanowili pod w zględem  przekonań grupę. A rtykuł Chmielo
wskiego „Entuzyastki“ w Biesiadzie Literackiej 1877.

2) „Myśli“ N arcyzy Żm ichow skiej, str. 60.
! ) Ż yciorys N. Żmichowskiej — Chm ielow skiego na w stępie do wydania 

poezyi. S tr. X X II.
*) L isty Żm ichowskiej do brata E razm a z 1843 r.
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młodej poetki kółka entuzyastów, Narcyzy Żmichowskiej zabiło żywiej 
niż dla innych dla młodego szaleńca i marzyciela, którjr, wierząc silniej 
jeszcze od niej, że historyę w najpiękniejszy poemat da się uło
żyć, zapalczywością swego temperamentu przerażał ją  niekiedy. 
Czy w samej rzeczy tak było, czy to właśnie podczas owych po
gadanek przy kominkowym ogniu redakcjn, tak ciepło wspomina
nych przez nią w wiele lat później, „zrywało się je j serce do wy- 
łączniejszego, szalonego uczucia, jak ptak do wschodzącego słoń
ca“? 1). Zarówno smutek i zniechęcenie do autorstwa, jakie nią 
owładnęło po rozbiciu kółka entuzyastów, z powodu wykrycia spi
sku, do którego część z nich należała, jak i wyjazd do Poznania, 
gdzie prócz Dembowskich znalazła się większa część warszawskiego 
grona przyjaciół, nie upoważniają jeszcze do tego twierdzenia2). 
Podnosimy jednak ten szczegół, jako nieznany.

Dembowski również był najsilniejszym łącznikiem między 
entuzyastami, a gronem młodych poetów i literatów, całą ówcze
sną cyganeryą warszawską, która, poruszając w utworach swych 
strunę poezyi ludowej, ciążyła silnie do kierunku demokratycznego, 
reprezentowanego przez Przegląd Naukowy, a wśród której wiele 
było nazwisk, znanych nam później, jak Wolski, Teofil Lenarto
wicz, Zmorski, Dziekoński, malarze Brodowski, Gumiński i Stan
kiewicz,—dwaj Norwidowie, Julian Bartoszewicz, Filleborn i wielu 
innych. Młody kasztelanie nietylko przebywał chętnie w brudnej 
i zadjmiionej restauracyi Grassowa, która była punktem zbornym 
ówczesnej cyganeryi warszawskiej, ale stał się ucieczką i ochroną 
w licznych finansowych kłopotach, którym podlegali wiecznie 
cierpiący na brak gotówki literaci. Jego nakładem wychodziły 
prace początktijących autorów3), jego kieszeń pokrywała liczne

‘) L ist N arcyzy Żm ichow skiej, pisany w późniejszym  wieku, w 1866 ym  
r. do jednej z m łodszych przyjaciółek.

2) L isty  Żm ichow skiej do D em bow skiego pisane uległy zniszczeniu. 
Ja k o  jedyny ślad ich stosunków , pozostała nam dziś prześliczna, niezm iernie 
plastyczna charakterystyka D em bow skiego w e w stępie do „Poganki“. (Dem
bow ski w ystępuje tam  pod im ieniem  H enryka — artykuł „Sfinksa“ „G abryela  
i Entuzyastki—Bluszcz 1880), w  p apierach  zaś po Dembowskim portrecik  N ar
cyzy, młodej jeszcze  w ów czas dziew czyny, z w łasn oręczn ym  jej napisem, 
w  którym  mów i poetka o poezyi czynu i bohaterstw a. „O m y poeci, ach, w ielcy  
poeci, chociaż bez rym ów , bo nam życie leci — szlachetną myślą i niebezpie
czeństw em , szlachetnym  czynem  jednym  i m ęczeń stw em “. (P ap iery  po E . Dem
bowskim ).

3) Nakładem D em bow skiego w yszły w  tym czasie między innymi poe- 
zye R om ana Z m orskiego, W arszaw a 1842, a także „Jaskółka“, pamiętnik w yda-



prywatne długi przyjaciół“.—Jak wiemy, za pieniądze Dembowskiego 
powstał również Przegląd Naukowy. Był to czas, kiedy, po wstrzą- 
śnieniu, jakiemu uległa w 31-ym r. także i prasa peryodyczna war
szawska, zaczynała się ona obecnie dźwigać powołi. W 1842-im r. 
liczba czasopism wzrosła już z 5-iu do 35-iu1), były to jednak prze
ważnie pisemka krótkotrwałe, konające często z braku funduszów. 
W  1841-}Щі r. dopiero, pod protektoratem Leona Łubieńskiego, 
który dał na ten cel fundusze, powstaje „olbrzym, jak na stosunki 
warszawskie“, „Biblioteka Warszawska“. Demokratyczna i postę
powa nawet, ale umiarkowana, spokojna i chłodna2) w obrabianiu 
palących кwestyj, nie zadawalnia ona gorącej garstki młodych. Oni 
nie chcą „składu antykwaryuszowskiego“, jak nazywają złośliwie 
Bibliotekę3), która „nie ma i nie chce mieć żadnego dążenia“, gdzie 
mieszczą się obok siebie prace o poglądach wprost sprzecznych 
z sobą, — chcą pisma o jednolitej, zdecydowanej barwie, organu, 
gdzieby ich zapał, namiętność, uniesienie, z jakiem traktują wszel
kie kwestye, znajdować mogfy swobodnie swój wyraz. Lubieński 
wskazał, w jaki sposób pismo takie powstać i istnieć może, sama 
przez się nasuwa się Dembowskiemu myśl pójścia za jego przy
kładem. W ten sposób w 1842-im r. powstaje Przegląd Naukowy4), 
na którym Dembowski i Skimborowicz podpisują się jako redakto- 
rowie. Znamy już grono, które skupiał dokoła siebie Przegląd. 
Jan Majorkiewicz, Henryk Kamieński, historyk Moraczewski, W ł. 
Wójcicki, J .  B. Dziekoński, Gustaw Zieliński, Zmichowska, R o
man Zmorski, Włodzimierz Wolski pomieszczają tu swoje utwory. 
Przedewszystkiem jednak staje się Przegląd organem swego twórcy 
i redaktora. Co kwartał zapełnia Dembowski sam połowę prawie 
dużego, do 400 stron druku liczącego tomu, pisze artykuły z dzie
dziny filozofii, literatury, sztuki, przyrody ,̂ umieszcza liczne prze
kłady poezyj obcych, drukuje własne swoje poezye, ogłasza go
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wany p rzez Bohd. Dziekońskiego i Zm orskiego w  1843 r. („G abryela i Entu- 
zyastki“ S fin k sa— Bluszcz 1880). D em bow skiem u zadedykow ał Zm orski „ L e 
sław a“. (C ygan erya w arszaw ska M arrené-M orzkow skiej).

') Chmielowski—H istorya literatu ry polskiej t. V, str. 120.
A rtykuł „Młoda piśm ienność w arszaw ska“ w „Tygodniku L iterack im “ 

poznańskim.
2) Chmielowski— H istorya liter. p. t. I.
3) „Spraw ozdanie z piśm ienności w arszaw skiej“, P rzegląd  Naukowy t. I, 

str. 287.
л) P rzegląd  Naukowy w ychodził kwartalnie w  dużych, do 400 stron  

druku liczących tom ach. P o  ucieczce D em bow skiego z K rólestw a prow adził 
go dalej sam Skim borow icz.
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rące niezwykle odezwy w obronie powstającego właśnie w tym 
czasie i rozwijającego się ruchu emancypacyjnego kobiet1). Arty
kuły, rzucane w takiej obfitości na łamy Przeglądu, grzeszą czę
sto pewną powierzchownością i brakiem pogłębienia; w najlepszych 
pod względem treści, filozoficznych, zawiłość stylu i masa wyra
żeń obcych, nieużywanych 2), wprowadzonych w chęci stworzenia 
filozoficznej terminologii polskiej, utrudniają czasem zrozumienie 
myśli. T e usterki wynagradzają jednak w tych pracach taki zapał, 
taka szczerość, takie przejęcie się rzeczą, że mimowoli ma się chęć 
zamknąć oczy na wady tak młodego zresztą jeszcze pisarza. Ten 
zapał, ta żywość i młodość, bijąca z każdego wiersza tych prac 
pociągały silnie czytelników i Przegląd wywoływał żywe zaintere
sowanie, w krótkim czasie zdołał pozyskać poważną, jak na owe 
czasy, liczbę prenumeratorów 523-ch3). Pierwsze miejsce w Prze
glądzie zajmowały filozoficzne prace Dembowskiego. W  okresie 
powszechnej czci dla Hegla, gdy czasopisma warszawskie umie
szczają jedynie artykuły p. Ziemięckiej, krytykujące Hegla ze sta
nowiska katolickiego, Dembowski, olśniony filozofią „Nowocze
snego Arystotelesa", „Nieśmiertelnego Mędrca“, „Geniusza ludz
kości“, „Najgenialniejszego z duchów", jak  raz po raz nazywa He
gla w swoich pismach, stara się zapoznać szerszy ogół z jego teo- 
ryą. W szeregu prac daje sjrstematyczny i popularny, choć ze 
względu na formę niezawsze jasny wykład filozofii Hegla. Już 
wtedy jednak marzy Dembowski o stworzeniu samorodnej filozofii 
polskiej i kreśli nam zarysj^ tej „filozofii przyszłości“, jak ją  na
zywa. Charakterystyczne są te pierwsze odchylenia od systemu 
filozofii Hegla, jakie u Dembowskiego spotykamy. Ten, który jako 
godło wypisj^wał na swym organie: „lam, czego rozum nie zła
mie“, z trudnością godzić się mógł na uznanie m y ś l i  za pierwia
stek najwyższy w świecie. Jak wszyscy prawie filozofowie polscy

‘) Pom agała mężowi w  p racy  redaktorskiej i um ieszczała sam a w  P rz e 
glądzie N. p oezye i uryw ki p rozą p. A niela D em bow ska. D rukow ała ona ró 
w nież w „Pierw iosnku“, „O re to ry ce  i w ym ow ie polskiej“, pow iastkę „R óża“
i artykuł o w ychow aniu kobiet „Zastanów m y się“.

2) W i e d z ą  np. nazyw a Dembowski ideę, nazw ę w i e d z y  daje filo
zofii bezw zględnego stanowiska, t w o r z y w o  oznacza m ateryę, s t r  o j n o ś ć—  
harm onię, u m  o s ł o w i e— logikę;— s t a w a  n n  o ś ć czyli staw anie się, z m y s ł o -  
d ą ż n o ś ć ,  n i e w y p r z y c z y n i o n y ,  o b i e ż  ni  с a (planeta), p o  d ł u ż n i -  
c a (linia), w reszcie  w yrażenia jak b ł ę d o k r ę t y ,  s ł o w i a n o d ą ż n i  bada
cze i t. p. spotykają się na każdym kroku.

3) Chmielowski—H istorya liter, polskiej, t. V , str. 127 i 128.
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tego czasu, obok mjréli, panującej wszechwładnie w filozofii niemiec
kiej, stawia Dembowski dwa inne czynniki, uczucie i twórczość, „Filo
zofia przyszłości, Wiedza, nietylko myśl za żywioł świata, za istotę 
świata uzna, lecz dołączy doniej dwa inne czyniki, uczucie i twór
czość" *). Myśl bowiem, jak twierdzi Hegel, jednoznaczną jest z by
tem, lecz uczucie, jako uczucie, jednoznacznem jest z myślą, pojętą 
w swej doskonałości, bo „myśl bez uczucia, bez miłości pojęta, 
jest tylko mumią myśli, jest ciałem martwem"2). Ich połączeniem, 
które nie zaciera żadnej z dwóch stron, lecz harmonijnie, syntety
cznie je  łączy, jest twórczość. „ T w ó r c z o ś ć  j e s t  s t r  oj  n o ś c i ą  
( =syntezą) u c z u c i a  i my ś l i ,  t w ó r c z o ś ć  j e s t  j e d n o z n a 
c z n ą  z b y t e m 3). Jednoznaczność bytu i twórczości jest podsta
wową tezą młodego filozofa-działacza. Rozw ijają Dembowski w spo
sób następujący: Byt, przez to samo, że jest, ma cel, bo być, istnieć 
bez żadnego celu, jest bezmyślnością, nierozumem. Gdyby celem 
bytu był stan nierozwijający się, stały, cel ten był by spełnionym, 
Byt nie miałby celu, nie byłby Bytem. P r a w e m  wi ę c  i s t n i e 
n i a  B y t u  j e s t  p o s t ę p ,  p o s t ę p  j e s t  r o z w o j e m ,  ż y c i e m ,  
t w ó r c z o ś c i ą 1).

Na twierdzeniu, które utożsamia byt z twórczością i postę
pem, oparł Dembowski swoją historyozofię, w której uzasadnia ko
nieczność nadejścia komunizmu.

Jako heglista, przedstawia on rozwój bytu=twórczości w trzech 
kategoryach: pierwszym stopniem jest w s z y s t k o ś ć ,  to jest ca
łość pełna i będąca zupełną jednią, obejmująca w sobie wszystko, 
drugim i n d y w i d u a l i z m ,  będący zaprzeczeniem wszystkości, 
trzecim, z indywidualizmu powstałym — c a ł o ś ć  w y r o b i o n a

') A rtykuł „Filozofia sam orodna polska“ Przegląd  Naukowy z 1842 r. 
t. 1-у, str. 340.

2) Przegląd Naukowy z 1843 r. str. 341.
3) Przegląd Naukowy z í84*3 r., str. 341.
P ojęcie  tw órczości jako zasady bytu rozw ijał w  tym że czasie w „ P rz e 

glądzie Naukowym“ Kamieński. D em bow ski wcześniej sw oje myśli naszkicow ał, 
Kamieński jednak ujął rz e cz  w yraźniej i w edług słów  sam ego D em bow skiego, 
„lepiej“. Kamieński w yprow adza jednoznaczność bytu i tw órczości, uzależniając 
pojęcie bytu od k o n i e c z n y c h  w y n i k ł o ś c i  tegoż, nie zaś od c e l u  jak  
Dembowski. „Pojęcie bytu, jako absolutu ma jako swój logiczny w arunek po
ję cie  koniecznych w ynikłości; są one praw em  absolutu, pojęcie tego praw a jest 
nieodłączne od pojęcia absolutu. B yt je s t zarodem  w szech rzeczy , rzeczy  są 
je g o  konieczną w ynikłością, absolut ma dokoła siebie św iat, którego jest ko
niecznym  zarodem , w ięc istota absolutu to tw ó rcz o ść“. A rtykuły „T w órczość  
jako byt“ i „T w orzę, w ięc je s te m “, w  tom ie II i III-im  Przeglądu Naukowego 
ż 1843 r.

4) Artykuł „O Eklektyźm ie“— „Rok“ 1843, t. II.
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(teza, antyteza, synteza). Za stan „wszystkości“ w dziejach może być 
uważany każdorazowy stan uspołecznienia. Uspołecznienie przez 
indywidualizowanie się, zaprzeczenie, dochodzi do wyższego sto
pnia, jedności wyrobionej. Aby uspołecznienie postąpiło, musi je  
większość społeczeństw uznać za niesprawiedliwe, a inną jego for
mę za sprawiedliwą. Pojęcie sprawiedliwości, wyrobiwszy się w pe
wnej części narodu, zwala „poprzedzając}’’ je , więc niższy stopień 
sprawiedliwości“. „Teorye społeczne są więc miarą, jak daleko 
myśl narodów naprzód poza czas zrzeczywiszczeń wystrzeliła“ 4.

W ten sposób z zaprzeczenia, przez obalenie najniższej for
my uspołecznienia, teokratyzmu, powstał absolutyzm, z tego mo- 
narchizm, później monarchizm konstytucyjny, ludowładztwo, czyli 
rzeczpospolita, z której znów s t a n  j e d n i  s p o ł e c z n e j ,  dziś 
przewidywany tylko w teoryacb St.-Simonistów i Fourierzystów, 
który jednak, gdy zostanie uświadomionym i przyjętym przez wię
kszość, musi się stać rzeczywistością2).

Jak widzimy, daleko odbiega Dembowski od monarchii kon
stytucyjnej, która była ideałem Hegla. — Komunistyczny ustrój 
przyjść musi silą konieczności, konieczność ta wynika z konie
czności postępu przez indywidualizacyę. „Dążeniu czasu żadna się 
siła nie oprze“, pisze Dembowski w „Roku“ 3). Widzimy więc 
u Dembowskiego podkreśloną bardzo silnie tę samą konieczność 
historyczną, którą odnajdujemy w teoryi Marxa, również zresztą 
heglistjr. Ze stanowiska metody dyalektycznej Hegla jest jednak 
Dembowski bardziej konsekwentnym od Marxa, widzi bowiem nie
możność zatrzymania się przy jakimkolwiek stanie uspołecznienia. 
Skoro bowiem każdorazowy stan uspołecznienia musi znaleść swoje 
zaprzeczenie, nie można naznaczyć temu rozwojowi kresu i musi 
on iść w nieskończoność. W  artykule „O postępach w filozof i- 
cznem pojmowaniu bytu“ 4) Dembowski pisze: „Nie można nazna
czyć kresu tej wyrobionej jedności i całości uspołecznienia, bo 
ledwiebyśmy bieg zakreślili jednego ogniska dziejów, już musimy 
rzucać się w nowe tory. Bŷ t ludzkości ledwie wyrobioną całość 
wydał, już się indywidualizuje, i tak w nieskończoność. Myr teraz 
na jednem ogniwie poprzestać musimy“.

Artykuły, uzasadniające konieczność nadejścia komunizmu, 
drukowane były już w Poznaniu, tu bowiem schronić się mu

')  „O postępach w filozoficznem pojm ow aniu bytu“ — Rok I8Í4, str. 16.
2) „O postęp, w filozof, pojm. bytu“.—R ok 1844.
3) „O dążeniach dzisiejszego czasu“ — Rok 1845—zeszyt VII .
ł ' Rok 1844. str. 16.



56 EDWARD DEMBOWSKI.

siał Dembowski w jesieni 43-go r. z powodu wykrycia w Króle
stwie spisku, w którym udział jego stwierdzono. Podczas kiedy 
w Królestwie zapoznawanie się z teoiyami komunistycznymi od
bywać się musiało ukradkiem, w Poznańskiem, dzięki zmianie 
w systemie rządów, jaka nastąpiła w 1840 r. ze śmiercią Fryd. 
Wilhelma III i większej wolności druku, jaką cieszyło się Poznań
skie w tym czasie, kwestyą komunizmu zajmowała się publicystyka 
otwarcie. Na emigracyi jeszcze w 1835 r. jedna z sekcyj Towarzy
stwa Demokratycznego oddzieliła się od Towarzystwa z powodu 
swoich przekonań komunistycznych, któr\rch To w. Demokratyczne 
nie podzielało χ). F.cha sporów, toczonych w tej kwestyi na emi
gracyi, odbijały się w Poznańskiem gromkim echem2), a „Rok“ 
poznański drukował prace o St.-Simonie i Fourierze. Dembowski 
w szeregu artykułów wypowiada się gorąco za zniesieniem wła
sności prywatnej. „Wolność jest celem żywota ludzi“, pisze w T y 
godniku Literackim 3), „wolność tam tylko być może, gdzie niema 
własności“. „Zniesienie własności odbyć się może tylko przez bez
względną spólność, lud będzie miał własność, nikt z pojedjmczych 
osób nie będzie je j mial“. „Tu już zachodzi zniesienie indywidu
alnej własności“. — Jak ma wyglądać w szczegółach ów przyszły, 
na komunizmie oparty ustrój i w jaki sposób nastąpić ma zniesie
nie własności prywatnej, tego Dembowski nie widzi wyraźnie. 
Cała masa nowych kwestyj i pytań uderza na niego falą, gdy za
poznaje się z tem, co pisze się w tej kwestyi w Europie. Próbuje 
wyrobić sobie jakiś własny system, stworzenie takiego systemu 
przychodzi mu jednak z trudnością; zbyt młodym jest jeszcze na 
to, zamało umie, zanadto zapala się do kwestyi, zaw'iele marzy, 
zamało rozważa4). Artykuły jego są to próby tylko w tym kie
runku.

Obok zasad komunistycznych, pisma drukowane w Poznaniu, 
ujawniły również radykalizm, który cechował Dembowskiego już

ιλ Lud polski, Szpotańskiego, str. 18.
2) „Pam iętnik“ J. M oraczew skiego, str. IÍ9. ‘
3) „T w órczość w żyw ocie społeczeń stw a“, str. 187, 188 i 189, rok 1843.
ł ) Znajdujem y w pom ysłach D em bow skiego coś w rodzaju asocyacyi

Fo u riera , nie przyjm uje on jednak rozdziału dochodów  w  stosunku do kapi
tału, talentu i pracy, uw ażając takow y za półśrodkow y, „eklektyczny“; w yna
gradzanym  był by każdy jedynie „w m iarę swej p ra cy “ , k tórą co 10 dni np 
oceniali by biegli. W  innym m iejscu mówi o rozdziale dochodów  „według  
p otrzeb“. A rtykuły o „Eklektyzm ie“ „Rok“ 1843. str. 17, „T w órczo ść w ży
w ocie społeczeństw a“, Tygodnik L iterack i 1843, str. 187, „O postępach w filo
zoficznym pojmowaniu bytu“. „Rok“ 1844, str. 19.
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w czasach warszawskich. Niezdohty do robienia czegoś przez pół, 
raz przejąwszy się sprawą ludu, jest on największym wrogiem tych, 
których uzna za jego wrogów, gotów jest użyć przeciw nim naj
surowszych środków, temperament zaś jego wskazuje, że nie za
waha się przed stosowaniem ich w życiu. „Strach było czasem 
tego dziecka z błękitnymi oczami“, mówi o nim w tych czasach 
Zinichowska, robiąc tu ałuzyę do młodzieńczego wyglądu, jakim 
się Dembowski zawsze odznaczał.—Poglądy Dembowskiego były 
odbiciem zasad, wygłaszanych w „Prawdach Żywotnych“ i w „Ka
techizmie“ przez Kamieńskiego.

Według słów Mierosławskiego, książki Kamieńskiego znalazły 
się na liście książek, polecaitych do czytania przez Centralizacyę, 
dlatego tylko, żeby się z autorem nie poróżnić г). W kwestyi sto
sunku do niechętnych rewolucyi, wyrażały one jednak zasady, które 
odnajdujemy w Manifeście Tow. Dem., nieco silniej je  tylko pod
kreślając. Manifest Tow. Dem., zastrzegając się przed chęcią uży
cia gwałtownych środków, zapowiadał jednak bezwzględność wobec 
garstki uprzywilejowanych, gdyby ta stawała wpoprzek zmianom 
w  ustroju społecznym i złączonemu z tem odzyskaniu niepodle
głości, a „przelana krew bratnia“, czytamy na końcu Manifestu, 
„spadnie na głowy tych, co w zapamiętaniu własny egoizm nad 
wspólne dobro i W5rjarzmienie ojczyzny przeniosą“.—Katechizm 
demokratyczny na pytanie: „co myśleć o szlachcie, która by prze
ciwną była rewolucyi społecznej i nadaniu własności ludowi?“ 
odpowiada: „jedno z dwojga, albo nie pojmuje zbawienia ojczjr- 
zny, albo go nie chce, przekładając nad nie swój interes mająt
kowy,—w obu W37padkach czy to niewiadomość, czy zła wola ró
wnie są szkodliwe i ścigane być muszą, a do m i l c z e n i a  i n ie 
m o ż n o ś c i  s z k o d z e n i a  j a k i m  b ą d ź  k o s z t e m  p r z y w i e 
d z i o n e “ 2). „Gdyby... nie mogła się odbyć rewołucya w powsze
chnej całego narodu jedności, ale walką wewnętrzną i rozlewem 
krwi naznaczyć się musiała, niechaj natenczas jakimkolwiek kosz
tem nastąpi, byłe się stała“ 8). Rewołucya społeczna m o ż e  s i ę  
u d a ć  w b r e w  i p o m i m o  s z l a c h t y .  W  t a k i m  r a z i e  n i e 
s t e t y  m u s i a ł a b y  s i ę  k r w i ą  s z l a c h e c k ą  z a m a z a ć  i po 
n i e j  s t ą p a ł  b y  l ud,  ś p i e s z ą c  do w a l k i  o n i e p o d l e g 
ł o ś ć “ 1).

‘) Akta procesu polaków 47 г., str. '20.
2) K atechizm  dem okratyczny, str. 47. Podkreśl, moje.
3) P raw d y Żyw otne, str. 63. P od kreślen ie m oje.
J) K atechizm  dem okr, str. 53. Podkreśl, m oje.
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Takie same postawienie kwestyi znajdujemy w pismach Dem
bowskiego. Wszystkie powiastki jego, drukowane w Poznaniu*) 
mają za temat stosunek ludu do szlachty, we wszystkich przebija 
naiwna wiara w lud. Bohater powiastki zwątpił o ludziach i ich 
wartości moralnej. „Czyż już nigdzie, nigdzie na świecie nie ma 
być dobrze? Czyż ani jednej warstwy społeczeństwa, w której 
by cnota była rzeczywistą?“ „Jest cnota i coraz je j więcej jest 
między ludem“. Zdradzani, wydawani w ręce władz przez hrabiów, 
bohaterowie jego znajdują przytułek i współczucie pod wiejskimi 
strzechami. Najbardziej charakterystyczną z owych powiastek jest 
ta, w której Dembowski, sam przecież emisaryusz i agitator, ma
luje nam rozmowę emisaryusza z chłopem 2). Emisarjmsz opowiada 
chłopu o zbliżaniu się chwili, kiedy w nowymi ustroju społecznym 
„lud cierpieć nie będzie, bo nie będzie panów ani chłopów, tylko 
ludzie. A wszyscy się kochać będą“.— „Cóż by się zaś stało z pa
nami?" pyta wieśniak. „ Zg i n ą ,  k t ó r z y  ni e z e c h c ą  być  ludź
mi, a b ę d ą  n a d  c z ł o w i e c z e ń s t w o  p r z e n o s i ć  s w ó j  k le j
n o t  s z l a c h e c k i ;  a którzy zechcą kochać wszystkich, jak  braci, 
ci będą kochani i cafy im się świat nowy cnoty i uczuć otworzy, 
którego dziś nie znają“ 3).

Jak  widzimy więc, zupełnie jasno rozstrzyga Dembowski kwe- 
styę niechętnej powstaniu szlachty: kto nie z nami, ten przeciw 
nam; kto przeciw nam i naszej sprawie, która jest sprawą ludu,— 
ten niechaj ginie...

Pobyrt w Poznaniu wpływa na twórczość Dembowskiego bar
dzo płodnie. Teraz, w znanym zaszczytnie w publicystyce poznań
skiej „Roku“ drukuje on najlepsze swoje prace filozoficzne, rozwi
ja jąc pojęcie twórczości jako zasady bytu, teraz wydaje ciekawą 
historyę literatur}/ p. t. „Piśmiennictwo polskie w zarysie“, w któ
rej, pojmując dzieje, jako „stopniowe urzeczywistnianie się idei wol
ności“, z tego punktu widzenia ocenia poszczególnych pisarzy, nie 
wahając się np. nazwać „czczym i dalekim od postępowości“ Skargi, 
z powodu jego dążności tnonarchicznych i występując z tegoż po
wodu przeciw konstytucyi З-go maja i t. p ; teraz pracuje nad 
obszerniejszą również, niewydaną jednak pracą, pod tytułem „Rys 
dziejów piśmiennictwa polskiego w ostatniem dwunastoleciu“ (od 
1830 do 1843 r .4). Wszystkie trzy organy stronnictwa ruchu, wy

ł) W  Dzienniku dom ow ym  z r  1843 i 1844, i Tygodniku Literackim .
2) „Z notatek w aryata“ Dziennik dom ow y z 1844.
3) Podkreślenie moje.
*) Spraw ozdanie z piśm ienności polskiej 1843 r .“ . „Rok“ 1844.
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chodzące w Poznańskiem, Dziennik domowy, Rok i Tygodńik L i
teracki, pomieszczają prace jego pióra. Artykufy Dembowskiego, 
drukowane w Poznaniu, noszą charakter bardziej samodzielny i sta
ranniej są opracowywane niż prace w Przeglądzie Naukowym. 
Ruch umysłowy, który ogarnia! był w tym czasie Poznańskie, 
a w którego samym środku znalazł się odrazu Dembowski, bliższe 
zetknięcie się z tem, co się działo na emigracyi, rozszerzać mu
siały horyzonty umysłu i pogłębiać go; bardziej zróżnicowane 
życie polityczne, niż w Królestwie, gdzie garść młodzieży tylko 
brała udział w pracy nielegalnej wobec rządu, widok ludzi róż
nych przekonań politycznych, pracujących z równem oddaniem się 
dla sprawy narodowej, przyczyniłyby się niewątpliwie do starcia 
wielu bardzo kantów i nierówności, które w poglądach mło
dego Dembowskiego spotykamy.—Atoli, w jesieni 44-go roku, 
nie za polityczną swoją działalność, bo ta pozostaje do końca 
wobec rządu pruskiego zakr\Ttą, ale właśnie za szerzenie komuni
stycznych przekonań w swych artykułach, zostaje Dembowski 
z granic państwa pruskiego wydalony. Drugi więc już rząd za
myka przed nim swoje granice. Wydalenie z zaboru pruskiego 
kładzie raz na zawsze koniec rozwojowi tego niepospolitego i śmia
łego umysłu; od wyjazdu swego z Poznania nie znajdzie Dem
bowski ani chwili wolnej na pracę umysłową.

Fakt wydalenia z Poznania rozbija jednocześnie raz na za
wsze ognisko rodzinne Dembowskiego. Po wyjeździe jego z Kró
lestwa, pośpieszyła za nim do Poznania, przedostawszy się pieszo 
przez kordon rosyjski, pani Aniela. Położenie materyalne, w ja 
kim się znaleźli Dembowscy w Poznaniu, nie było świetnem, po 
wykryciu bowiem spisku w Królestwie majątek Edwarda został 
skonfiskowany, poczyniono również zastrzeżenia co do mogącej 
nastąpić konfiskaty majątków p. Leona, jako opiekuna, odbierając 
mu tem możność zaciągania wierzytelności hipotecznych, a zmu
szając w ten sposób do pożyczek u żydów, co go w przeciągu 
kilku lat zrujnowało doszczętnie. Pomoc od ojca, z którym tak 
bardzo różnili się w przekonaniach, przyjmował przytem młody 
kasztelanie niechętnie, lub też nie przyjmował je j wcale. Kiedy pan 
kasztelan, który po ucieczce Edwarda z kraju rad by go widział 
przynajmniej w Paryżu pod opieką Czartoryskiego, uprasza księ
żnę Wirtemberską, by dowiedziała się o niego w Wrocławiu, młody 
Dembowski przyjmuje ozięble siostrzeńca księżnej, ks. Adama 
Czartoryskiego, oświadcza, że nie potrzebuje niczego, bo ma silne 
stronnictwo, którego nie opuści, a i przez nie opuszczonym nie 
będzie. Taką samą odpowiedź daje Gutakowskiemu, który na
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prośbę kasztelana ofiaruje mu pomoc pieniężną, mówiąc Gutakow- 
skiemu, że może dysponować kredytem 300,000 zip., w czem 
jednak, dodaje p. Leon, ani słowa prawdjr nie b y ło J). Jak się 
zdaje, musiał Dembowski w Poznaniu myśleć po raz pierwszy
0 pracy zarobkowej na utrz\-manie siebie i rodziny. W  marcu zaś 
44-go roku przybywa Dembowskim w Poznaniu syn Czesław, 
w lecie sprowadzają do Poznania starszą córeczkę, która narazie 
została u dziadka w Klementowicach, a w lipcu 45 roku, już po 
wyjeździe Dembowskiego do Galicyi, przybj/wa im trzecie dziecko, 
syti Edward2). Położenie pani Anieli po wyjeździe Dembowskiego 
z Poznania staje się prawie rozpaczliwem. Do Królestwa wracać 
nie może, prezes policja Minutoli ostrzega ją  bowiem, że rząd ro
syjski odebrał by jej dzieci 3), na pobyt je j w Poznaniu patrzy po- 
licya pruska niechętnym bardzo okiem i już w maju 45-go roku 
prześladuje ją tak, że dalszy je j pobyt tutaj staje się niemożliwym. 
Dzięki staraniom przyjaciół, których spora garść zebrała się do
koła Dembowskich i w Poznaniu, a którzy teraz śpieszą je j z ma- 
teiyalną i moralną pomocą, udaje się je j uzyskać pozwolenie na cza
sowy pobyt w Księstwie, pod warunkiem jednak, że opuści Poznań.
1 tak nawet sprawa opiera się aż o królową i ks. Antoniego Ra
dziwiłła 4).

Działalność Dembowskiego od wj^jazdu z Poznania będzie wy
łącznie agitatorską.

Skłonny do zapału i entuzyazmu, gotów oddać się najszaleń- 
szej sprawie, bjde ją  uznał za piękną, wierzący niezachwianie w siłę 
ludzkiego ducha i ludzkiej woli, którą to wiarę utwierdzała w nim 
jego filozofia, która dawała mu ów rozpęd w działaniu, przejęty 
gorąco poczuciem krz\rwdy ludu i entuzyazmem dla demokratj^cz- 
nych zasad, — musiał Dembowski znaleść się prędzej czy później 
w spiskach. W działalności jego w Warszawie i Poznaniu obok 
pracy publicystycznej i naukowej przewija się ciągle nitka działań 
spiskowych. Obecnie poświęci się on pracy agitatorskiej w zupeł
ności.

') Pam iętniki L e o n a  D em bow skiego—rękopis.
2I Metryki chrztu —z papierów  po Dem bowskim .
3) L ist Teofila M ateckiego do p. Dem bow skiej z dn. 15 kw iet. 46 r. Na

poparcie sw ego zdania p rzytaczał Minutoli kilka przypadków  (między innymi
Platerów ), w k tórych  dzieci podobnych w ychodźców , skoro przez granicę p rze
szły. odebrano rodzicom  bezzw łocznie.— Z papierów  po Dembowskim .

ł) L isty  pryw atne do pani Anieli D em bow skiej.— Z papierów  po D em 
bowskim .
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II.

Okres agitacyjny.

O działalności spiskowej w Królestwie po roku 31-ym, zaró
wno jak o działalności spiskowej Dembowskiego w czasach war
szawskich, posiadamy urywkowe jedynie wiadomości.

Powstanie 1831-go roku przerwało w Królestwie łańcuch spis
ków. W  warunkach, gdzie wszelka, najbardziej niewinna nawet 
działalność na polu narodowem karaną była jako zbrodnia, tem 
trudniej było myśleć o działalności spiskowej; powstanie i ma
sowa emigracya wyludniły przy/tem kraj z najbardziej gorących 
żywiołów; pozostało w nim to, co było biernem, dla sprawy na
rodowej obojętniejszem. To też zarówno, jak na polu nauki i pu
blicystyki, przez kilka lat po powstaniu panowała i na tym polu 
cisza i martwota.

Zaledwie jednak podrosło pokolenie, które 31-y rok oglądało 
pacholęcymi jeszcze oczami, spiski odżyły na nowo.—Dembowski 
należał właśnie do tego pierwszego pokolenia popowstaniowego, 
które, dorósłszy, rozpoczyna znowu tajną robotę spiskową.

W  1836-ym r. powstaje w Królestwie po powstaniu pierwszy 
spisek. O wcześniejszych nic przynajmniej nie wiemy. W  tym 
roku Wężyk i Ehrenberg, wysłańcy^ Zboru Naczelnego Stowarzy
szenia Ludu Polskiego z Krakowa, zawiązują wśród młodzieży war
szawskiej „Konfederacyę stróżów narodowości polskiej", popular
nie t. zw. Swiętokrzyżców 1). Ze Swiętokrzyrzcami Dembowski nie 
miał jeszcze stosunków. Młody wiek jego nie byłby stanął na prze
szkodzie, wiemy bowiem, że kilkunastoletnich uczni gimnazyalnych 
wciągali oni do swojej pracy,—w latach jednak, gdy Świętokrzyzcy 
działali (1836 — 39) pochłaniała go całkowicie nauka. Na gruzach 
Swiętokrzyzców, wywiezionych w З9 -3Щ1 roku z Warszawy, po
wstaje jednak natychmiast nowy związek, zwany „Związkiem Na
rodu polskiego“. Sądząc z nazwisk, które znamy2), Warszawa i Lu-

*) A g. G iller—Dzieje narodu polskiego, t. III.
г) Kilkanaście nazwisk członków  związku w ylicza Giller. H istorya na

rodu polskiego t. III, str. 168a. W  pam iętnikach L . D em bowskiego znajdujem y  
prócz tam tych nazwisko Bielińskiego, syna pułkownika, k tóry niedaw no p rzed 
tem  w rócił z Syberyi. N ależeć musiał rów nież do związku Kamieński, skoro  
w  jesieni 43 r. został jeg o  kierownikiem . (W spom nienia po ś. p. Al. G uttrym , str.
II). Lim anowski (Rozw ój dem okracyi p orozbiorow ej, str. 313a) uw aża rów nież  
Kam ieńskiego za członka Zw . Nar. P.
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bełskie były dwoma głównymi jego ogniskami. W  Warszawie 
przyjęty został do niego Dembowski. Gdzieś na Piwnej ulicy 
składał „straszliwą przysięgę" na wierność sprawie1). Ten „na- 
pozór paniczyk, wytresowany we wszystkich przymi leni ach salo
nowych", ten filozof, badający nowe drogi ludzkiej myśli, rzuca się 
odrazu w wir niebespieczeństw i agitacyi spiskowej z taką siłą 
i takim oddaniem się, że odrazu zaczyna grać w spisku poważną 
bardzo rolę. Wiśniowski mylił się wprawdzie, nazywając Dem
bowskiego wspólnie z Karpińskim założycielem związku2), bardzo 
prędko jednak został on jednym z jego kierowników; rząd rosyjski, 
jak to widać z noty, przesłanej rządowi austryjackiemu przez Pas 
kiewicza, uważał go jeżeli nie za głowę spisku, to w każdym ra
zie za bardzo wybitnego jego członka3). Do odgrywania przezeń 
w spisku poważnej roli, poza charakterem, bezwzględnym w dą
żeniu do raz obranych celów i nieumiejącym cofać się wobec prze
szkód, przyczyniało się również jego stanowisko majątkowe, on to 
bowiem głównie dostarczał funduszów na propagandę 4). Być może, 
że w tym celu, Ьз? rozporządzać swobodnie kapitałem, sprzedał 
w tym czasie dom przy ulicy Mazowieckiej, mówiąc ojcu, że pra
gnie nabyć wieś C jcbrę.

Pomiędzy kółkiem przejętych demokratycznymi zasadami entu
zyastów, a spiskiem, do którego należał Dembowski, istniała, jak 
się zdaje, niewątpliwie ścisła łączność. Trzy najwybitniejsze mę
skie jednostki tego kółka: Kamieński, Dembowski i Skimborowicz5) 
wchodziły w skład „Związku". Pomimo to jednak, pomimo komu
nistycznych teoryj Kamieńskiego i Dembowskiego, pomimo nawet 
współczesności związku ze spiskiem ks. Ściegiennego, który, jak 
wiemy?, był również wyznawcą komunizmu, trudno byłoby jednak 
twierdzić, że związek był na demokratycznych lub komunistycznych 
zasadach oparty. Komunistyczne idee przenikały w Królestwie do 
jednostek, mogły byc dyskutowane w kółku entuzyastów, nie do-

ł ) Pamiętniki L eon a D em bow skiego— rękopis.
2) Pam iętnik F r . W iesiołow skiego, str. 22.
*) Sała, G eschichte des polnischen A ufstandes, str, 108, nota Paskiew i- 

cza do rządu austryackiego.
ł) Taż nota P ask iew icza do rządu austr. Sala, str. 108.
5) Skim borow icz pisze do D em bow skiego do Poznania, p rosząc go, by 

pisał do niego, ale by prócz literackich w iadom ości nic innego w  listach nie 
było, nie chce się bow iem  w nic m ieszać, coby zagrażać m ogło jego  spokoj- 
ności i w  tem nic zm ienić nie zdoła jeg o  postanow ień. List ten św iadczy  
o tem , że Skim borow icz przed katastrofą 43-go r. „m ieszał się“ do spraw , które  
zagrażały  jego spokojow i. (L ist z papierów  po Dem bowskim , podpisany H. S.).
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sięgały jednak szerszego ogółu, który dzielił się tylko poprostu 
„na prawych i nieprawych polaków...“ ^

Celem Związku było wywołanie powstania. Sprawa zaszła już 
tak daleko, że wybuch nastąpić miał w najbliższej przyszłości, bo na 
wiosnę 1844-go roku podczas obecności cesarza Mikołaja w W ar
szawie. W jesieni 43-go roku na ostatniej schadzce sprzysiężonych, 
jaka miała miejsce, podzielono się pracą w ten sposób, że spisko
wcy Więckowski, Karpiński i Gross mieli dać sjrgnał do powsta
nia w Królestwie, Dembowski zaś w Poznańskiem. Przykład Kró
lestwa i Poznania pociągnąć miał za sobą G alicyę2). Bezpośrednio, 
zdaje się, po owem zebraniu, związek został częściowo wykrytym 
przez policyę, Karpińskiego, Bielińskiego, Grossa i innych areszto
wano, Dembowskiemu, którego żandarmi, przybywszy po niego 
do Klementowic, nie zastali w domu, udało się, jak wiemy, ujść 
do Poznania.

Tu zetknął się Dembowski z organizacyą Towarzystwa De
mokratycznego Polskiego, z którego działalnością złączy odtąd 
swoją działalność polityczną.

Od 1836-go roku zaczęła Centralizacya Tow. Demokr. szerzyć 
swoje wpływy w kraju3). W  Poznańskiem, gdzie była największa 
swoboda i największa możność działania i gdzie przytem stosunki 
z emigracyą były najbliższe, starania te osiągały największy sku
tek, a liczba wyznawców' demokratycznych zasad rosła najszybciej. 
W 1843-im r. „Rok“ poznański, mówiąc o rozszerzaniu się idei 
postępowych i widząc „w Wilnie zupełną wsteczność, w Galicyi 
budzące się dążenia, w Warszawie już walczące ze wstecznjnmi“, 
w Wielkopolsce—głosił „zwycięstwo“ tych idei. Od 1839-go r. 
istniał w Poznaniu komitet Centralizacyi; w jesieni 1844-go r. ko
mitet ów zamieniony został na t. zw. Komitet Główny czyli Cen
tralny, na który przeszło wkrótce właściwe kierownictwo spra
wą powstania we wszystkich dzielnicach Polski. Nici więc całego 
spisku, który objąć miał wszystkie ziemie polskie, zbiegały się 
w Poznaniu. Narazie jednak, przygotowując kraj do powstania, 
o natychmiastowymi wybuchu tegoż Centralizacya nie myślała. 
Chodziło jej o uprzednie ugruntowanie demokratycznych zasad 
w społeczeństwie, „ujęcie raczej umysłów niż ludzi", ogarnięcie

<) W izerunki duszy narodow ej, T rentow ski (Ojczyźniak).
2) Nota Paskiew icza do rządu austr., Sala str. 108.
3j Akta procesu  Polaków  1847 r., str. 19-a i następne.
Zaczątki p racy spiskow ej, k tóre Centralizacya próbow ała tw orzyć w K ró

lestw ie, zagarnął, szerząc się w W arszaw ie, Zw iązek narodu polskiego. W sp o 
mnienia po ś. p. Al. Guttrym , str. 12-a.



całego kraju swymi wpływami i rozszerzenie organizacyi na wszyst
kie dzielnice P olsk i1). Poza zwolennikami Towarzystwa Demokr. 
istniały jednak, zarówno w Poznaniu jak i w innych dzielnicach 
Polski, żywioły gorętsze i bardziej niecierpliwe, które parły do 
przyśpieszenia wybuchu. W samym Poznaniu istniała partya Ste
fańskiego, złożona głównie z mieszczan i rzemieślników poznań
skich, dążąca do powstania w najbliższym czasie; w Królestwie 
parł, jak widzieliśmy, w tym kierunku Związek Narodu Polskiego, 
a istniały w kraju i inne drobniejsze grupj^ i jednostki, których dzia
łalność jaknajszybszy wybuch miała na celu. Poznański Komitet 
Centralny czynił starania, aby objąć w jedną całość te „związki 
i grupy patryotyczne“ i poddać je  pod zwierzchnictwo Centraliza
cy i2), związki krajowe opierały się jednak temu zcentralizowaniu, 
a najsilniejsza opozycya wychodziła z Kongresówki od Henryka 
Kamieńskiego, który po ucieczce Dembowskiego z Królestwa, objął 
kierownictwo rozbitym częściowo Związkiem Nar. Polskiego, a wy
danymi w tym czasie swymi pracami pozyskiwał sobie wyznawców 
także w zaborze pruskim. Poważając i czcząc Centralizacja, jako 
przewodniczkę w szerzeniu demokratycznjTch idei, kiedy chodziło
o czyn, związki krajowe gotowe były nawet działać, nie oglądając 
się na nią. Energicznie odsądzał Kamieński Centralizacją od prawa 
kierownictwa ruchem. „Czjrż emigracjra nie ma brać udziału w urzą
dzeniu przj.'sziego powstania?“—pisały w tym czasie Prawdy Ży
wotne,— „odpowiadany śmiało: nie,—tysiąc razy nie“ s).

Dembowski cały rozpęd w kierunku wywołania wybuchu, za
czerpnięty ze spisku w Królestwie, wniesie teraz do działalności 
swojej w zaborze pruskim. W  krótkim czasie po przj^bj^ciu do Po
znania zostaje on członkiem komitetu poznańskiego i działalność 
jego polityczna pójdzie odtąd nierozerwalnie z działalnością Tow. 
Demokr., pomimo to pozostanie on jednak zawsze w głębi duszjT 
tym samym „zwolennikiem Prawd Żywotnych“, jak nazywano wj -̂ 
znawców Kamieńskiego. Podczas kiedy Kamieński, jako obecny 
kierownik Związku, ze wszystkich sił opiera się poddaniu go Cen
tralizacja, widząc w tem opóźnienie sprawy powstania, Dembow-
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1) W ypadki r. 46, J . A lcyato, str. 154.
A kta procesu  Polaków  w 1847 r. Rozdział pierw szy.
W szyscy  pisarze w spółcześni, zarów n o M ierosław ski (Pow stanie poznań

skie) jak  Guttry (W spom nienia) i Kosiński (S praw a polska 46 r.) kładą nacisk - 
na rolę zw iązków  krajow ych w  kw estyi w ybuchu.

2) W spom nienie po śp. A l. Guttym, str. 11.
ä) P raw d y Ż yw otn e—Filareta P raw dow skiegofH . K am ieńskiego), str. 105.



ski, jako członek komitetu poznańskiego; nagli Centralizacją o po
śpiech i robi, co tylko może, aby wybuch powstania przj^śpieszjć. 
„Dembowski był jednjon z tych, którzjr przeciw Centralizacja Tow. 
Dem. Polskiego we Fran cji ciągle mieli ten tylko zarzut, że obli
cza, rozmjrśla, a przj'tem czas wyswobodzenia Polski nadaremnie 
odwleka“ *). „W Tow. Dem. Polskiem we Francja, nie bez wplj’- 
wu z Poznania i.działań Dembowskiego utworzyły się dwa stron
nictwa, jedno za odłożeniem, drugie... za przyśpieszeniem powsta
nia“. „Dembowski ze wszystkich stron na Centralizacja polską 
w Wersalu o pośpiech nalegać tak umiał, że słowo jego zdawało 
się głosem ogólnjon całej dawnej Polski“ 2).

Nie znamy bliżej działań Dembowskiego w Poznaniu. W parę 
miesięcy po jego wydaleniu z Poznania, wysyła go Centralizacya 
Towarzjrstwa Demokratycznego do Galicja, w celu rozciągnięcia 
organizacja na trzecią, nietkniętą jeszcze prawie dotychczas dziel
nicę Polski. Dembowski, przj/bywszjr do Galicyi, wprowadza od
razu do agitacja silne parcie do powstania. Ulegając naporowi 
związków krajowjrch, Centralizacja przystąpiła już wprawdzie 
w tym czasie do pewnj7ch praktycznych działań, do założenia na 
emigracyi kursu sztuki wojskowej, potem zaś w listopadzie 43-go 
roku własnej szkofy wojskowej 3), która kształciła bjr dowódców 
dla przyszłego powstania, o natychmiastowym jednak wybuchu, 
tak jak i przedtem, nie bjrło jeszcze zupełnie mowy, Dembowski 
tymczasem, przybywszy w lutym 45-go roku do Wojsławia, do 
Franciszka hr. W iesiołowskiego11), do którego jako znanego już 
z działalności spiskowej, polecono mu zwrócić się przedewszyst- 
kiem, przedstawia mu sprawę w ten sposób, że powstanie w dwóch 
innych dzielnicach Polski jest już przj/gotowane i wybuchnąć ma 
lada chwila, że trzeba więc jaknajenergiczniej i jaknajśpieszniej 
pchnąć w tym kierunku Galicjrę, która nie może przecież pozostać 
obojętną, gdjr kraj cały zbroi się i gotuje już do wybuchu.

W przedstawieniu sprawjr jako napół już dokonanej i przesą
dzonej bjdo zresztą zapewne i trochę zwykłej w takich razach
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*) W ypadki poznańskie 48 r. J .  M oraczew ski, str. 12.
2) T am że, str. 13.
3) A kta procesu Polaków  z 1847 r ., str. 22.
4) Pam iętnik F r . W iesiołow skiego str. 2'2— 25 i zeznania W iesiołow skiego

w procesie W iśniow skiego (P rzegląd  praw a i adm. P ro c e s  W iśniow skiego,
drugie obszerniejsze zeznanie W iesiołow skiego). Dembowski przed p rzyb y
ciem do W ojsław ia był w Jassach , gdzie widział się z W iśniowskim , od któ
rego  miał polecenie do W iesiołow skiego, pisane atram entem  sym patycznym ·

P rzegląd  H istory czn j'. Т . ΧΠ , z. 1. 5
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taktyki emisaryuszy ł). Wiadomość o przygotowanem powstaniu 
w innych dzielnicach Polski dodawała odwagi i zachęty wahają
cym się, zrzucała z nich bowiem odpowiedzialność, jaką biorą na 
siebie inicyatorowie, i popychała ludzi do działania. Sprawa zaś 
agitacyi w Galicyi nie zdawała się zapowiadać pomyślnie.

Kiedy mieszkaniec Królestwa albo zaboru pruskiego schara
kteryzować chciał w tym czasie kogo, jako owładniętego śpiączką 
duchową, przyrównywał go do galicyanina2). W  samej rzeczy, pod
czas kiedy Królestwo, wstrząsane wciąż od rozbiorów wypadkami 
dziejowego znaczenia, a obecnie drażnione na każdym kroku w swo
ich uczuciach narodowych, odczuwało sprawy narodowe tem ży
wiej ; kiedy Poznańskie dzięki lepszjnn warunkom politycznjan, 
w jakich się niedawno znalazło, ogarniał ów szerszy, bardziej nor
malny, pełni ej szjf i głębszy ruch narodowy, — w Galicyi germani
zacja, przeprowadzana systematycznie w szkołach, biurokratyzm, 
ogarniający wszjTstkie dziedzinj' życia, przytem wj^zysk ekonomi
czny i systematycznie tworzony rozdźwięk pomiędzy szlachtą a lu
dem, któremu nie można było przeciwdziałać, pogrążały społeczeń
stwo coraz bardziej w stanie bierności i apatyi. Jeżeli nawet za
bierano się tu pod wpływem prądów demokratycznych do zbiera
nia np. pieśni ludowych, to dać wyraz swoim zapatrywaniom 
w sprawie ludu można było jedynie w „Dzienniku mód paryskich“, 
redagowanym przez krawca Kulczyckiego, jecljmem piśmie, na które 
uzjrskano wtedy koncesyę; jeżeli przemawiano w sejmie za znie
sieniem pańszczyzny, i próbowano przedsięwziąć coś w tej spra
wie, rząd utrudniał i przewlekał rzecz z umysłu3). Pracę kulturalną 
czy narodową można było prowadzić jedynie na drodze nielegal
nej, spiskowej. To też spiski, nie przerwane przez rok 31-jT, mno
żyły się tutaj, rozrywały i odnawiały nieustannie. W  większości 
jednak, choć przyświecał im wszystkim ideał niepodległości, ogra
n ic z a j się one narazie do rozwijania i szerzenia uczuć narodo
wych wśród jaknajszerszych m as4). I te spiski przytem, w chwili

’) W  tym sam ym  mniej w ięcej czasie niejaki F r . P rzyb orow ski, chcąc  
p oruszyć Lubelskie, opowiada tam, że Poznańskie pow staje, przybyw szy zaś do 
Poznania, mów i, że w Lubelskiem  się biją. —W spom nienia po ś. p. Al. Guttrym.

2) „Kto żąda poznać ich (b ierze  żyw ioły K rólestw a) bliżej, niech ich 
sobie myśli, jako dotychczasow ych galicyan“. Trentow ski „W izerunki duszy 
n arod ow ej“, str. ‘220.—A rtykuł „Młode piśm iennictw o w arszaw skie“ Tygodnik  
L iterack i (poznański) r. 1843.

3i H istorya literatu ry polskiej, Chm ielow skiego t. V.
Z przeszłości Galicyi—Sznilr-Pepłow ski.
4) T ajn e związki galicyjskie, K rajew ski.
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przybycia Dembowskiego do Galicyi, były w stanie rozbicia. 
W  40-ym i 41-ym roku nastąpiły masowe aresztowania; przez cztery 
lata trwało śledztwo przeciwko stu pięćdziesięciu uwięzionym i za
ledwie na parę tygodni przed przybyciem tutaj Dembowskiego, 
ogłoszono wyroki, uwalniając jedną część spiskowych, a skazując 
drugą na dalszą karę więzienia.

W  takich warunkach rozpocząć miał Dembowski pracę w Ga
licyi. Na parę miesięcy przed jego przybyciem tutaj, od jesieni 
44-go roku, starał się już o zadzierzgnięcie jakichś nici z Gałicyą 
przebywający w tym czasie w Jassach emisaryusz Centralizacyi 
Wiśniowski, ograniczało się to jednak, jak się zdaje, do porozu
mienia się z Wiesiołowskim, któremu polecił był zbieranie składek 
na szkołę wojenną Właściwą agitacyę za powstaniem rozpoczął 
jednak dopiero, również po porozumieniu się z Wiesiołowskim, 
Dembowski.

Rozpoczął ją  zaś od agitacyi wśród szlachty. Wyższa szla
chta i arystokracya galicyjska na wszelką działalność nielegalną, 
i przeciwrządową, spoglądała się z niedowierzaniem i obawą. Ona 
jednak stanowiła pomimo wszystko główną siłę moralną i mate- 
lyałną kraju i Wiesiołowski oświadczył Dembowskiemu, że bez 
niej niepodobna nic rozpoczynać. Dembowski zgodził się na to, 
choć niechętnie. Szlachty bowiem nie lubił. Na niej to przecież, 
zdaniem demokratów ówczesnych, ciążyła wina za nieudane pow
stanie 31-go roku i za upadek kraju, ona stanowiła tamę w dą
żeniach do przewrotu, o którym młody kasztelanie marzył. Odbiegł 
on przytem od ludzi tych tak daleko zarówno poglądami, jak chara
kterem i temperamentem nawet, że trudno mu było znaleźć z nimi 
punkt styczny. Cała ta masa szlachecka, z którą zetknął się zaraz 
w początku swej agitacyi w Rzeszowskiem, niewątpliwie poczciwa 
bardzo i zacna, ale ciężka, do zbytku ostrożna a bynajmniej nie 
rewolucyjnie usposobiona, z trudnością, dawała posłuch młodemu 
agitatorowi, w którego słowach palił się zapał, dźwięczały naj
czystsze struny poezyi, ale u którego zapału było więcej niż argu

P ro ce s  W iśniow skiego i tow arzyszy. Przegląd p raw a i adm inistracyi 
19·'9 r., str. .488 i 390. P rotokóły z zeznań W iesiołow skiego.

Akta procesu  polaków  oskarżonych  z 47 r. ó zbrodnię stanu nazyw ają  
T yssow skiego od 41-go  r. agentem  T ow . Dem. powiatu T arnow skiego; świad
czyłoby to o w cześniejszych prób ach  stw orzenia w Galicyi organizacyi T ow . 
Dem., w każdym razie m usiały to być p rób y  bardzo nieznaczne, skoro W ie 
siołowski, om aw iający te kw estye szczegółow o w sw ych pam iętnikach, riic 
o nich nie w spomina. W edług pam iętników  W iesiołow skiego, D em bow ski 
z W iesiołow skim  rozpoczęli w Galicyi w łaściw ą agitacyę za powstaniem .
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mentów i w którym wyczuwali przytem niechęć do szlachty J). Cha
rakter „emisaryusza“, w jakim się Dembowski zjawiał, nie trafiał 
szlachcie również do przekonania. Już Wiesiołowski był dla niej 
zbyt radykalnym, zbyt demokratycznie usposobionjnri2), tem bar
dziej nie dowierza ona Dembowskiemu. To też poleca Bobro
wskiemu3), który ma jechać do Salcbrun, by wstąpił do Poznania 
i zasięgnął tam pewnych informacyj. Niechaj Bobrowski zbada 
w Poznaniu, czy projektowana rewolucya nie będzie ze szkodą 
szlachty i niechaj prosi Centralny Komitet Poznański o przysłanie 
im nie emisaryusza, nie rewolucyonisty, ale kogoś z braci szlachty, 
który myśli tak samo, jak oni i który też łatwiej pozyska zaufa
nie. Cały brak oryentowania się szlachty galicyjskiej w tych spra
wach, a stąd zrozumiała niepewność i niezaradność, przebija w tych 
pierwszych pertraktacyach z C. Kom. Poznańskim w sprawie po
wstania. Bobrowski jedzie do Poznania, ale nie wiele się tam do
wiaduje, liczy tylko na Wiesiołowskiego, że ten objaśni go, co ma 
powiedzieć szlachcie. Na zebranie, które ma się odbyć dn. I-go 
marca w Zakrzówku u Władysława Dąbskiego i na którem Bo
browski ma zdawać sprawę ze swojej misyi, szlachta wysyła dwóch 
upełnomocnionych, Hoszowskiego i Henryka Jędrzejowicza z Ja 
sionki, poleciwszy im nie zwracać się zupełnie clo Dembowskiego, 
ani nawet do Wiesiołowskiego, ale jedjmie do Bobrowskiego. W ie
siołowski poucza Bobrowskiego, co tenże ma powiedzieć szlachcie, 
i Bobrowski zapewnia delegatów szlachty w imieniu C. Kom. Pozn. 
że sprzysiężenie poznańskie ma na celu jedynie zbudowanie ojczy
zny w dawnych je j granicach, że dalekim jest od zasad komuni
stycznych, że chce zniesienia pańszczjrzny i usunięcia pewnych 
przywilejów, ale na teraz żąda się od szlachty jedynie tylko przy
rzeczenia, że weźmie w ruchu udział. Obaj delegaci słuchają tego 
wszjfstkiego nieufnie i milcząco, Hoszowski zachowuje milczenie 
do końca zebrania, Jędrzejowicz daje jednak w imieniu szlachty 
zapewnienie, że, skoro tak rzeczy  stoją, Komitet poznański może 
na nią liczyć.

O wiele łatwiej przyjmowała się myśl powstania wśród 
średnich warstw społeczeństwa galicyjskiego 4). Najruchliwsze,

ł) S zczegóły z W iesiołow skiego (Pam iętniki) i Sali (G eschichte des poln. 
A ufstandes).

*) Pam iętnik F r .  W iesiołow skiego, str. 42.
3) Adolf hr. Bobrow ski z G ró jca — okręgu W adow ickiego, Pam iętnik  

W iesiołow skiego, str. 42.
i) Pam iętnik W iesiołow skiego.
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a przytem najgorętsze, one to stanowiły główny kontyngens 
spisków galicyjskich, one najchętniej przystępowały teraz do dzia
łania. Dzierżawcy, oficyaliści, mniejsi właściciele, młodzież mie
szczańska, adwokaci, urzędnicy i t. p. to była sfera, na którą po
wstanie najbardziej mogło liczyć, i w którą rzucił się teraz z wła
ściwym sobie zapałem Dembowski. Wśród sfer arjrstokratycznjrch 
wzrosły kasztelanie o wiele lepiej porozumiewał się z tymi ludźmi, 
niż ze szlachtą; słowa jego znajdowały tu żywy oddźwięk, a orga
nizacja spiskowa czyniła duże postępjr.

Różnica między usposobieniem szlachty, a usposobieniem, ja 
kie znajdował tutaj, napawała Dembowskiego najlepszj'mi nadzie
jami na przjrszłość. „Dembowski nie mógł się dosyć naopowiadać, 
jaką zastał różnicę w usposobieniu tych ludzi od tego, któreśmjr 
między szlachtą spotkali“ J). Pełen zapału, rozwija on teraz zdu
miewającą energię i ruchliwość. Współczesnych zadziwia wprost ta 
jego ruchliwość, szybkość, z jaką umie on przenosić się z miejsca 
na miejsce, być wszędzie, dwoić się i troić nieomal. W  początku 
marca widzimjr go w Poznaniu2), 13-go jest już w Wojsławiu
i w Tarnowie, gdzie widzi się z Gorzkowskim i Heltmanem, jedzie 
natychmiast z Leonem Mazurkiewiczem agitować w okolicach Ba
ranowa nad Wisłą, 18-go jest znów w Wojsławiu, robi z Heltma
nem wjTcieczkę ku Lwowu, bawi w Zaleszczjrckiem, wraca do W oj- 
sławia, agituje w Bocheńskim, Jasiełskiem, Wadowiekiem, Rze- 
szowskiem, jeździ na zjazdy szlachty, na jarmarki, zbiera wiado
mości, nagli o pośpiech, agituje, przekonjrwa, namawia. Człowiek 
ten, dla którego „nie było innego Boga, prócz Polski“, jak mówi
o nim największy wróg jego, Sala; którj^, wedle słów Moracze- 
wskiego, „nie znal niebespieczeństwa, a poświęcenie brał za obo
wiązek“, który „pojawiał się i znikał, jak ognik w ciemnej nocy 
na bagnach, jak duch wymarzony w powieściach ludu“ 3), w tej 
pracy przjrgotowawczej przedpowstaniowej w Galicjń Zachodniej 
stać się musiał najgłówniejszą sprężyną działań.

Z polecenia Komitetu Poznańskiego miał Dembowski założj^ć 
w Galicja komitety powstańcze prowincjonalne.

Do komitetu powstańczego dla Galicyi zachodniej poza dwoma 
braćmi Wiesiołowskimi nie zechce jednak narazie wejść nikt ze szla-

ł) Pam iętnik W iesiołow skiego, str. 37.
*) Pam iętnik W iesiołow skiego i notatki W a w e la  L ouis w  „K ronice re 

w olucyi krakow skiej“.
3) M oraczew ski, Pow stanie poznańskie.



chty. Będą go więc składali Dembowski, hr. Franciszek Wiesiołowski
i brat jego Michał. Na naradzie, która odbjda się u Wiesiołowskiego 
w Wojsławiu, a w której brał udział także i Heltman, według przed
stawionego planu organizacyi podzielono się pracą w ten sposób, że 
na Dembowskim i Wiesiołowskich polegać miało przygotowanie po
wstania w sześciu obwodach Galicyi zachodniej, podczas gdy Galicyę 
wschodnią brał na siebie Wiśniowskix). Konnitet dla Galicja za
chodniej obejmować miał także i Rzeczpospolitę Krakowską. Gdy 
Dembowski, przed przybyciem jeszcze do Wojsławia, zatrzymał 
się w Krakowie, istniejący tam już zorganizowany Komitet, sto
jący na czele dość rozgałęzionego spisku, poddał się chętnie pod 
kierownictwo Poznania i rozwiązał się, przeznaczając jednego 
członka do mającego się zawiązać komitetu prowincyonalnego ga
licyjskiego. Plan działania Komitetu był według Wiesiołowskiego 
następujący2): 1) wjmajdywać wszędzie ludzi energicznjrch, z po
święceniem, na agentów, rozszerzających spisek i przygotowują
cych umysły do wkrótce mającego nastąpić wj^buchu; 2) zbierać 
daty statystyczne co do ilości ludzi, koni, broni i zasobów potrze
bnych; 3) wywiadywać się dokładnie o rozkładzie i liczbie wojska, 
stojącego w kraju, obmjrślać sposobjr nagłego napadu, rozbrojenia 
lub wytępienia sił nieprzyjacielskich; starać się usilnie, ażebjr prze
ciw każdej załodze zebrać siły odpowiednie do jednoczesnego sku
tecznego przedsięwzięcia; 4) zbierać fundusze, potrzebne do przjr- 
gotowania i do początku powstania, a co by zbjrwało od potrzeb 
miejscowjrch, przesłać do Komitetu Głównego. Istnienie komite
tów tak prowincyonalnych jak i miejscowych miało być wobec 
pojedyńczjrch członków, ile możności tajne, a tembardziej dla osób 
do ich składu nie wchodzących.

Wiemy, że Dembowski zajmował się w samej rzeczy w tym 
czasie robieniem topograficznych i statystycznych zestawień3), że 
zbierał wiadomości o ilości mieszkańców w każdej poszczególnej 
miejscowości, o siłach i rozmieszczeniu wojska. Wiemy jeszcze, że 
udało mu się zawiązać w Tarnowie komitet ze szlachty4).

(d. П.). M A R Y A  S T E C K A .
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') P rotokół z zeznań W iesiołow skiego. P ro c e s  W iśniowskiego. P rz e 
gląd praw a i adm inistracyi 1908 i 1909.

2) Pam iętnik F r . W iesiołow skiego, .str. 23.
3) P ro to k ó ł z zeznań W iesio łow skiego. Przegląd  praw a i adm inistracyi 

1908 i 1909.
*) Z apew ne jed en  z kom itetów  m iejscow ych, o k tórych  w spomina plan  

działania komitetu. S ala—na podstaw ie zeznań T yssow skiego, G eschichte des 
poln. Aufst., str. 137.


