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Obrady w  Zgromadzeniu Stanów Krajowych

królestwa Wirtembergii w  roku 1815 i 1816

Starania podjęte 2  1/2 roku temu, by monarchię niemiecką, 

której powstanie obserwowaliśm y w  naszych czasach, udos

konalić przez wprowadzenie ustroju przedstawicielskiego, 

w zbudziły od sw ego początku tak wielkie zainteresowanie 

publiczności niemieckiej, że nie m ogło jej spotkać nic przyjem 

niejszego niż opublikowanie Obrad wirtemberskiego Zgromadzenia 

Stanowego. Po nadziejach, które towarzyszą początkow i i roz

winięciu, musi przyjść w  końcu pora na rezultat i osąd. 
Trzydzieści trzy zeszyty, do których na razie ogranicza się to 

omówienie, nie obejmują jeszcze wprawdzie spełnienia głów ne

go zadania, ale o tyle tworzą całość historyczną, że, z jednej 

strony, przedstawiają przebieg spraw aż do śmierci króla, który 

założył monarchię i rozpoczął także drugi etap jej sw obodnego 

wewnętrznego konstytuowania się, który może być uważany za 

swoisty rozwój tego wydarzenia, w  głów nych zarysach przypa

dający na jego rządy; z drugiej strony praca ta ujęta ze strony 

Stanów jawi się jako skończona, gdyż wyznaczona przez Stany 

komisja sporządziła swój Projekt konstytucji, który również 

ukazał się drukiem.

Obrady te prezentują wprawdzie przede wszystkim  tylko 

jedną stronę opracowywania ow ego przedsięwzięcia, a m ianowi

cie publicznie dostępne prace Zgrom adzenia Stanowego, natomiast 

wewnętrzna historia prac gabinetu i ministerstwa, jak również 

to, co działo się poza salą obrad w śród ludu, ewentualne 

zewnętrzne cele i działalność członków  Zgrom adzenia i w  ogóle 

to, co zw ykło  się uważać za ukryty związek wydarzeń i działań

—  nie zostanie tu odsłonięte. A le  z natury rzeczy zainteresowa

nie publiczności skupia się przede wszystkim  na publicznej 

części obrad, której charakter na tym zresztą polega, by
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dostarczać historii godnego materiału. T ak zwane ukryte 
sprężyny i zamiary indywiduów, anegdoty i subiektywne 
działania uchodziły za najważniejsze w  psychologicznym uj
m owaniu historii, do niedawna najbardziej łubianym. Ten 

pogląd utracił jednak kredyt i historia zmierza znowu do tego, 
by zgodnie ze swą godnością przedstawiać naturę i bieg 

sprawy substancjalnej, a charaktery działających osób po

znawać na podstawie tego, co one czynią, gdyż powszechniej

sze stało się przekonanie, że z przypadkowości nie wyłania się 

ani sprawa, ani charaktery w  swej czystości i nie można ich 

poznać.
W ydarzenia historyczne, które tutaj rozpatrujemy, mają ten 

szczególny powab, że tylko ich nieznaczna część dotyczy 

przeszłości jako historii odległych czasów, wielkie cele i interesy, 

jak i pomniejsze ciekawostki i szczegóły są jeszcze aktualne. 

Pojęć przedm iotu zainteresowań, którymi musimy się z tej okazji 

posługiwać, nie potrzebujemy zapożyczać z odległych czasów, 

ani nawet z kultury G recji i Rzym u, są one bowiem  właściwe 

naszej epoce. A  zatem te idee ustroju państw ow ego a przede 

wszystkim  idea brania w  nim udziału, przyznająca ludowi 

w pływ  na ustrój i życie publiczne, nie są tu myślami pisarza, które 

zestawia się z myślami innego pisarza, lecz obejmują pewien 

niemiecki rząd i pewien niemiecki lud w  duchowej pracy nad 

tym i sprawami, a myśli trudnią się odrodzeniem rzeczywistości.

Czasy postawiły przed W irtembergią now e zadanie 

i zażądały jego rozwiązania —  zadaniem tym było stworzenie 

z  krajów wirtemberskich państwa. K iedy nonsensowna organizacja 

zwana Rzeszą Niemiecką, a zapewne najsłuszniej określona przez 

pew nego dow cipnego autora zajmującego się historią jako 

ukonstytuowana anarchia, znalazła, w reszcie swój zasłużony koniec, 

odpowiednio sromotny także w  swym  zewnętrznym  wyrazie, 

dotychczasowa W irtem bergia nie tylko powiększyła się więcej 

niż dwukrotnie w  stosunku do poprzedniego stanu, lecz ta 

całość, której części stanowiły lenna Rzeszy, a gdzie część 

książęca była nawet czeskim lennem drugiego stopnia, zrzuciła 

teraz podległość i wraz z otrzymaniem przez księcia godności 

królewskiej uzyskała suwerenność i stała się państwem —  jedną 

z rzeczywistych niemieckich R zesz, które zajęły miejsce absurdu, 

noszącego jedynie puste miano Rzeszy.
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Takie epoki są rzadkością, podobnie jak do rzadkości należą 
indywidua, którym  przypadł w  udziale w yjątkow y los 

założyciela państwa. Dzieje tych nielicznych giną zazwyczaj 
w  m rokach prehistorii i stanu dzikich, a przynajmniej mało 
kulturalnych obyczajów, kiedy to na zewnątrz istniało już 

wprawdzie państwo, ale organizacja wewnętrzna zależała od 

zw yczajów  ludu i charakteru szefa. Historyczne powstawanie 

ustrukturowanych ustrojów rozciąga się na długi szereg stuleci, 
a nieliczne głów ne właściwości tworzące ich podstawę roz

winęły się i uzupełniły pod działaniem potrzeby chwili, koniecz

ności i nacisku okoliczności w  jakichś jednostkow ych punktach. 

Stanowisko, które z grubsza określa w ysiłki związane z tym 

kształtowaniem, jest nader proste, gdyż z jednej strony są to 

usiłowania rządu zmierzające do opanowania siły i aspiracji 

arystokracji jako członu średniego i uzyskania przez państwo 

swych praw w obec niej, a z drugiej strony dążenia trzeciego 

stanu, który często sam zwał się ludem, zw rócone przeciw ko tej 

samej sile pośredniej, ale niekiedy także przeciw ko rządowi, by 

w yw alczyć sobie prawa obywatelskie. I tak oto ustrój jawi się 

w  zarysie jako agregat, którego rozwój nie odbywał się 

równomiernie, lecz poszczególne części pozostały w  tyle, inne 

wybujały w  szkodliwe przerosty, w  zw iązku z czym taki ustrój 

przypomina stary dom, którego prosta forma zasadnicza prze

kształciła się za sprawą długiego szeregu właścicieli, po

większenia się rodziny i potrzeb chwili w  zbiorow isko przy

budów ek i różnych zakam arków, które stwarzają pewne w y g o 

dy, ale razem stanowią całość nieforemną i pozbawioną sensu. 

D uchow a kultura tych czasów zna idei państwa i jego istotnej 

jedności, a upływające właśnie ćwierćwiecze najczęściej 

budzącej grozę rzeczywistości dostarczyło w idoków  różnorod

nych prób uchwycenia tej idei i drogocennego bogatego 

doświadczenia. Sprzyjające okoliczności zapewniły nadto 

władcy W irtem bergii jeszcze jedno, a mianowicie warunki 

zewnętrzne oraz tę korzystną sytuację, że nie zastał on arysto

kratycznego stanu pośredniego jako ukształtowanej wcześniej 

przeszkody wśród uprzywilejowanej szlachty krajowej, lecz 

element ten, jak się zdaje, zaczyna powstawać dopiero teraz. 

K rólo w i zdaje się zatem przysługiwać w yjątkow a w  dziejach 

pozycja, że może nadać ustrój odlany z  jednego kruszcu.
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Jeden aspekt osiągniętej suwerenności, istnienie 

i zewnętrzne uznanie now ego państwa wirtem berskiego, został 
już spełniony. Pierwszy okres jego powstawania przypadł na 
okoliczności, w  których wszystko skierowano na stworzenie 
i utrzymanie zewnętrznej organizacji, a wewnątrz trzeba było 
grom adzić środki na to pod wodzą silnego rządu i trzymać je 

mocną ręką, gotow e do użytku. A le nadszedł czas, aby m ogła 

ożyć nie tylko władca państwa, lecz i jego wola. Szczęściem 

starania rządów europejskich i ich ludów  uwolniły suwerenność 
niemieckich Rzesz od ograniczeń, którym  jeszcze podlegały 

a tym samym stworzyły m ożliwość, by najpierw obiecać ludom 

wolne ustroje. A le konieczność wyższa niż pozytyw ne w ięzy 

obietnicy należy do natury pojęć, które stały się powszechnym  

przekonaniem, a które wiążą z monarchią określenie ustroju 

przedstawicielskiego, stanu praw nego i uczestnictwa ludu 

w  prawodawstwie. —  Fryderyk II uczynił także ten drugi krok, 

tworząc państwo monarchiczne do wewnątrz.
T ę obietnicę można by spełnić w  taki sposób, który m ógłby 

zostać uznany za najmądrzejszy a nawet za najbardziej od

powiadający prawu, który jednakże byłby najbardziej perfidną 

radą, jaką m ogliby dać ministrowie. G dyby władcy now ych 

państw chcieli rzeczywiście oszukać swoje ludy pozyskując 

sobie zarazem zasługi, by tak rzec, przed bogiem  i ludźmi, to 

powinni zw rócić swoim  ludom tak zwane dawne ustroje. Byłaby 

to zasługa przed bogiem i  światem —  bo przecież wedle tylu 

oficjalnych opinii, a w  szczególności w  zgodzie z tradycją 

dziejową, należałoby mniemać, że ludzie pociągnęliby do 
kościołów  i odśpiewali grom kie T e Deum. —  U duchów 

Macbiavellego zyskaliby sobie książęta sławę na miarę subtelnej 

polityki Augusta i Tyberiusęa, którzy również pozw olili trwać 

form om  poprzedniego stanu, w  ow ym  czasie republiki, chociaż 

sprawa przestała istnieć i to nieodwracalnie —  inercja i oszu

stwo, na które Rzymianie dali się złapać i przez co stało się 

niem ożliwe stworzenie rozum nego monarchicznego systemu, 

którego pojęcia Rzymianie jeszcze nie znaleźli. —  Ta polityka 

m ogła tym  bardziej nasuwać się naszym książętom, że m ogli 

porównać ze sobą dzięki doświadczeniom ostatnich dwudziestu 

pięciu lat niebezpieczeństwa i okropności związane z tw orze

niem now ych ustrojów i rzeczywistości wywodzącej się z myśli
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z niezagrożonym  spokojem i nicością instytucji poprzednich 
ustrojów stanowych, że m ogli z tą nicością połączyć refleksję, iż 

ow e instytucje, podobnie jak tamte rzymskie, zachowane przez 
Augusta i Tyberiusza, straciły w  now ych warunkach resztkę 
znaczenia i konsekwencji, które można im jeszcze było przypisać 

w  niemieckich lennach Rzeszy.

K ról Fryderyk dow iódł, że jest w yższy ponad te pokusy 
ułudy. Zw ołał na 15 marca g łow y rodów  książęcych i hrabiows

kich ze sw ego królestwa wraz z wybrańcami spośród pozostałej 

szlachty oraz deputowanymi wybranymi przez obywateli i his

torię tych obrad rozpoczęła wielkopom na scena, gdy król przed 

pełnym zgromadzeniem tych swoich królew skich stanów 

w ygłosił najpierw do nich m ow ę tronową. Przedstawiwszy to, 

czego dokonano, że mianowicie zjednoczono w  nierozdzielną 
całość tak poprzednio różne części stanów i ich poddanych, że 

zlikw idow ano różnice między wyznaniami religijnymi i stanami 
w  sensie obywatelskim , jako że publiczne obciążenia odniesiono 

do wszystkich w  takim samym stosunku, a zatem wszyscy stali 

się obywatelami państwa i dawszy następnie świadectwo wierności 

i posłuszeństwu sw ego ludu, świadectwo m ęstwu wojska, które 

przyniosło chwałę imieniu W irtem bergii, urzędnikom państwo

wym  ze wspierania go w jego wysiłkach, a poddanym ze 

wszystkich klas z chętnego podporządkowania się ciężkiemu 

brzemieniu czasu i w szelkiego rodzaju staraniom, które przy

niosły bezpieczeństwo i przetrwanie, oświadczył, że opatruje 

zwornikiem  gmach państwa dając swemu ludowi konstytucji.

Następnie zw rócił się do obecnych przedstawicieli, w  osobie 

których naród pow ołany jest, by połączyć się zwierzchnikiem 

państwa w celu wykonywania najważniejszych uprawnień władzy, kf 
wezwać ich na koniec: Umacniajmy wspólnie świętą w iiź między Mną 

a moimi poddanymi z  obopólnym zaufaniem gw oli popierania spraw 

narodu, do czego zgromadzenie to zostało powołane przez 

konstytucję, i nakazał ogłosić akt konstytucji ministrowi spraw 

wewnętrznych. Po odczytaniu go, z aprzysiągł się sam na to 
i przekazał akt własnoręcznie prezydentowi zgromadzenia.

N ie może chyba być na ziemi większego św ieckiego w idow i

ska nad to, gdy do władzy państwowej, którą najpierw 

całkowicie dzierży sam w  swych rękach, monarcha dołącza 

dalszą, a mianowicie tę oto podstawę włączenia sw ego ludu jako
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rzeczywiście współuczestniczącej części owej władzy. Z azw y
czaj wielkie dzieło ustroju państw ow ego a nawet większość 
innych czynności rządowych widzi się tylko w  postaci rozdrob

nionych działań i przypadkow ych okoliczności bez m ożliwości 
uzyskania dystansu, a publiczne występowanie książąt i maje

statu ograniczało się do rocznicy urodzin i uroczystości ślub
nych, toteż można odczuć pokusę dłuższego zatrzymania się 

przy owej scenie, tak wzniosłej i budującej, gdy pojawienie się 

majestatu tak dobrze odpowiada wewnętrznej treści jego 

działań. A le  można by równie dobrze mniemać, że należałoby się 

z tego tłumaczyć, jako że okazje, z jakich zazwyczaj widyw ano 

książęcą reprezentację, jałowość i bezczynność dawniejszego 
zgromadzenia państw ow ego, niem ieckiego Reichstagu 

i w  ogóle nicość i nierzeczywistość życia publicznego sprawiły, 

że dominującym nastrojem w obec publicznych wystąpień maje

statu stała się moralna arogancja i hipochondryczne poczucie 

własnej godności rodzące taką niechęć w obec tego rodzaju 

aktów, że wspominanie o nich i wyrażanie poglądu, iż takie 

wydarzenia m ogą pobudzać do wielkodusznych uczuć, nie tylko 

nie byłoby brane poważnie, lecz uchodziłoby w  najlepszym 

wypadku za naiwność, a najpewniej wystawiałoby na niebezpie

czeństwo uznania tego za głupotę dworską, niewolnicze 

zaślepienie lub działanie na pokaz. Obum arliśm y politycznie 

i nie jesteśmy podatni na radowanie się podobnym i scenami, zaś 

gruntow ność odwraca się od nich jako tylko przejawów 

zewnętrznych i zwraca się ku substancji sprawy i własnych o niej 

myśli, a w ięc także i tu należy przede wszystkim  pokrótce 
przedstawić substancję sprawy, treść aktu konstytucji nadanej 

przez króla.

Składa się ona z 66 paragrafów i dzieli się na dwie części, 

z których pierwsza, obejmująca 46 paragrafów nosi tytuł Ustrój 

stanowy, druga, złożona z 20 paragrafów zatytułowana jest Ogólne 

postanowienia dotyczące ustroju Królestwa oraz praw i zobowiązań 

królewskich poddanych, przy czym jedna jest zarazem bardziej, 

a druga mniej szczegółowa.
W  pierwszej przyznaje król reprezentacji stanową, a głów ne 

postanowienia głoszą, że powinna się ona składać a) z posiadaczy 
głosów wirylnych b) z wybranych członków, obie grupy w  jednej izbie. 
Prawo wyboru w  drugiej grupie nie jest związane z żadnym
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stanem; zatrudnieni w  służbie króla, podoficerowie i żołnierze, 
lekarze i chirurdzy są go pozbawieni: jedynym dalszym warun
kiem jest przekroczenie 30 roku życia, a także przynależność do 

jednego z trzech wyznań chrześcijańskich; posiadanie pewnego 
majątku nie zostało uwzględnione wśród tych warunków.

—  O d wyborcy był wymagany czysty dochód z  nieruchomości w wysokości 
zoo guldenów i wiek 2/ lat. Stany zbierają się tylko zw oływ ane przez 
króla, a koniecznie co 3 lata, po którym  to czasie połowa 

wybranych przedstawicieli ustępuje i zostaje zastąpiona w  no

w ych wyborach, z m ożliwością ponow nego wyboru. Zgrom a

dzenie trwa nie dłużej niż sześć tygodni i zostaje przez króla 

zakończone, odroczone lub całkiem rozwiązane. W ybrani depu

towani, włącznie z kanclerzem uniwersytetu, ewangelickim  

generalnym superintendentem i dziekanem katolickim, otrzy

mują zwrot kosztów podróży i  dietę dzienną (po 5 florenów  i 30 

koron). M inistrowie mogą w  każdej chwili asystować przy 

obradach. —  W  latach, w  których zgrom adzenie stanowe nie 

jest zw oływane, zbiera się wybrana przez nie na trzy lata komisja, 
złożona z 12 członków , w  celu załatwienia pilnych spraw, 

jednakże podw yżka podatków  albo zmiana ustawodawstwa nie 

leży w  jej kompetencjach.

Wprowadzenie nowych podatków , pośrednich i bezpośrednich 

jak też ich podniesienie wym aga zgody Stanów, istniejące podatki 

stanowią podstawę dla rządu królew skiego. Bilans dochodów  

i w ydatków  przedstawia się stanom corocznie. Wyznaczenie listy 

cywilnej dla króla ma być tematem dalszych obrad.

Taki sam udział mają stany w  prawodawstwie-, bez ich zgody 
nie można prom ulgow ać żadnej ogólnej ustawy dotyczącej 

wolności osobistej i własności oraz ustroju. W  tej dziedzinie 

inicjatywa przysługuje królowi, ale stany mogą wnosić do króla 

propozycje ustaw jako życzenia, w  przypadku odpowiedzi od

mownej m ogą powtarzać je trzykrotnie w  przyszłych zgrom a

dzeniach, a po ostatniej odpowiedzi, która musi zostać um oty

wowana, m ogą przedstawić zarzuty w obec m otywów.

Stanom zezwala się dalej przedkładać królow i ogólne 

życzenia, skargi i zażalenia, —  a król obiecuje w ydać po

stanowienie w  zw iązku z każdą petycją stanów i przyjąć 

skierowane do siebie zażalenia poszczególnych poddanych, jeśli 

stwierdzono, że urząd państw ow y odm ów ił ich przyjęcia.
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W reszcie Stany m ogą zażądać wdrożenia śledztwa przeciw
ko królewskim  urzędnikom  państwowym  i za niezawodną 
zgodą króla w  przypadku zdrady głównej i sprzeniewierzenia 
w yrok zostanie wydany przez sąd stanowy a w  innych wypad

kach w  normalnym trybie.
Nieskończona doniosłość i liberalność praw udzielonych 

Stanom K rajow ym  oraz prostota i bezpośredniość tych po

stanowień jeśli rozpatrywać je bezstronnie, bez uwzględniania 
niczego innego prócz ich treści, przynosi honor księciu, który je 

wydał jak i czasom, w  których prawo państwowe oczyściło się 

od przyw ilejów  i dorosło do zasad, a jeszcze bardziej zyskuje to 
dzieło w  porównaniu z bezkształtnością, m ałostkowością i nie- 

przejrzystością praw ludu w  ustrojach zagranicznych i w  ustroju 

starowirtemberskim, gdzie są one przesłonięte i nadwątlone 

przez przywileje i partykularyzmy, ograniczone i pełne dw u
znaczności, a często stają się bez reszty zwyczajnym  pozorem. 

Czyż przytoczone postanowienia nie są takimi zasadami ustrojo

w ym i, które należy przyjąć i zaakceptować z najwyższą ap

robatą? Tym , na co można by się zdobyć, są tylko dodatki 

i rozwinięcia postanowień dokonane w  zgodzie z owym i 

ogólnym i prawdami stanu praworządności a nie przeciwko nim. 

Pozostałością pozytywnego prawa państw ow ego są w  zasadzie 

tylko przywileje arystokracji. Prócz tego, że rozumne prawo 

państwowe odeszło od dem okratycznych abstrakcji, które po 

prostu odrzucają instytucję arystokracji, przywileje tej zastanej 

realności bardzo oddaliły ją od dawniejszych praw feudalnych za 

sprawą kolejnych statutów. —  T u  wypada jeszcze zaznaczyć, że 

wedle królew skiego aktu konstytucji, temu elementowi, który 

zresztą łączy się z deputowanymi z w yboru w jednej i^bie, 
przyznano tylko 50 głosów , natomiast tym z wyboru 73 głosy, 

a więc znacznie więcej. Ten stosunek władzy politycznej bardzo 

odbiega od tego, który istnieje w  systemie dw uizbow ym  i cieszy 

się znacznym autorytetem z racji sw ego w iększego rozpo

wszechnienia i sw ego wieku. Kontrast między tym stosunkiem 

głosów  a proporcją przyjętą w  prow izorycznym  zgromadzeniu 

stanowym królestwa Hanoweru, gdzie stanowi rycerskiemu 

przyznano o jeden głos więcej niż mieszczańskiemu, można 

odnotować, nawiasem m ówiąc, dlatego, że w  późniejszych 

obradach Stanów wirtemberskich wielokrotnie prowokacyjnie
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wskazywano na liberalne wystąpienia poselstwa hanowerskiego 
na Kongresie W iedeńskim w  sprawach dotyczących ustroju 
Niemiec.

Bardziej zaskakujące może wydawać się dalsze rozszerzenie, 

nieomal w ręcz całkowite pozbawienie ograniczeń w  stosunku do 

fasady demokratycznej jeśli chodzi o sposób wybierania przedstawi
cieli, w  zw iązku z czym ów  element wkracza w  obręb porządku 

państw ow ego w  prawie zupełnie swobodnej postaci. Nieliczne 

normy, które tu występują (skoro już nawet posiadacze głosów  

wirylnych nie znaleźli się we własnej izbie), obejmują postanowie

nia, że zgromadzenia wyborcze odbywają się pod przewodem  

królewskich urzędników okręgowych, a w  dobrych miastach pod 

przewodnictwem  starostów, i że osoby zatrudnione w  aparacie 

wyborczym, jak pisarze urzędowi i ich odpowiedniki, nie mogą być 

wybierane w  tym samym okręgu, gdzie pełnią swoje funkcje, ale 
m ogą być wybierane w  innych okręgach. Bierne prawo wyborcze 

reprezentantów ograniczono do bardzo niewielu w arunków, jak 

już o tym wspomniano. Po pierwsze wyłączono wszystkich 
pełniących służbę państwową i duchownych jak też lekarzy i chirurgów. 

W zgląd, dla którego wykluczono dwie ostatnie klasy, można było 

wziąć pod uwagę i w  odniesieniu do pierwszych, że mianowicie ich 

funkcje urzędowe nie pozwalają im na dłuższe oddalenie się ani na 

prowadzenie innych zajęć. Abstrahując od tego, że wchodziłoby to 

w  grę również w  stosunku do posiadaczy głosów  wirylnych 

znajdujących się na urzędach królewskich, jeśliby nie założono, że 

mają być każdorazowo zastępowani przez innych, że następnie owa 

racja ulega ograniczeniu w obec pełniących służbę w  miejscu 

odbywania się zgromadzeń Stanów, którym z reguły będzie stolica, 

to mimo w szystko ów  w zgląd nie jest dostatecznie istotny, by 

usprawiedliwić ową tak ważną w  głównej kwestii dyspozycję. 

Jeszcze w  Zarysie z asad nowego ustroju stanowego, którego 

sporządzaniem zajmował się sam król (patrz Suplement s. 5) i który 

on polecił przekazać pod obrady własnej komisji radców 

państw ow ych i naczelników okręgów  w  m owie wygłoszonej 

5 stycznia 1815 roku na zebraniu Rady Państwa, pojawia się 

postanowienie (por. s. 8), że także pełniący służbę u króla mogą być 

wybierani, o ile zezwala na to ich służba.

Referent chciałby w ypow iedzieć się obszerniej w  tej spra
wie, która ma wielkie znaczenie. —  N ie można przeoczyć już tej
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okoliczności, że w  w ielkich państwach, jak np. Francja a jeszcze 
bardziej Anglia, cała sytuacja społeczna w  kraju i rozległe 

zw iązki z zagranicą sytuują jednostki w  całkiem odmiennych 
dymensjach bogactwa, kultury i zwyczaju zajmowania się i życia 

ogólniejszym i interesami niż w  kraju, w  którym  terytorium, 

sytuacja społeczna i bogactw o są znacznie skromniejsze. W  ta
kich mniejszych krajach większość tych, którzy zajmują się 

nauką i w  ogóle ogólniejszą kulturą, musi w  trosce o swą 
egzystencję ekonom iczną i społeczną udawać się na służbę 

państwową, jeśli zatem w ykluczy się pełniących służbę 

państwową, wówczas znajdzie się nieproporcjonalnie mało 

takich, którzy wniosą do zgromadzenia stanowego istotne 

zrozumienie i obycie w  sprawach ogólnych, a jeszcze mniej 

takich, których można by nazwać mękami stanu. Stan szlachecki 

został już częściowo wciągnięty pomiędzy posiadaczy głosów  

wirylnych, jego inna część będzie znajdować się w  służbie 

u króla, w  ogóle jeśli chodzi o stanowiska deputowanych 

wybieralnych, nie należy liczyć na szlachtę, a nawet wręcz 

przeciwnie. Stan adwokacki który najbardziej może wchodzić 

w  rachubę spośród pozostałych, jest związany poprzez swoje 

pojęcia i interesy z zasadami prawa pryw atnego (w dodatku 

prawa pozytywnego), które są przeciwstawne w obec zasad prawa 

państw ow ego, a ściślej biorąc tego rozumnego, bo tylko o takim 

może być m owa w  rozumnym ustroju, tak że bardzo tu pasuje 

myśl pew nego zbyt chyba znanego męża stanu, który uznał, że 

adwokaci najmniej się nadają do tego, by doradzać i działać 
w  sprawach publicznych. W  jaki sposób duch adwokacki 

oddziałał na historię wirtem berskiego zgromadzenia stanowe

go, zobaczym y dalej. —  Prawne wyłączenie tego stanu byłoby 

z punktu widzenia abstrakcyjnego prawa wewnętrznie sprzecz

ne, acz nie bardziej niż wyłączenie chirurgów i lekarzy, jednakże 

organizacja państwowa opiera się na całkiem innej, konkretnej 

mądrości niż formalizm wyabstrahowany z prawa prywatnego. 

Całkiem szczególny tw ór stosunków starowirtemberskich, 

który ma pierwszorzędne znaczenie w  tamtejszym ustroju 

stanowym , stan pisarzy, poznam y niebawem. W kład, jaki może 

wnieść do zgromadzenia stanowego stan kupców, prze

m ysłow ców  itd. acz istotny, nie może być taki jak A nglii i nie 

zrekompensuje wyłączenia urzędników państwowych.
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Jakkolw iek wyłączenie to ma znaczenie ze w zględu na 
ograniczenie materiału, z którego można by czerpać zdolnych 
deputowanych, to jeszcze ważniejsze jest ono z uwagi na 
element przekonania, które musi dom inować w  zgromadzeniu 
stanowym, jeśli nie ma ono popaść w  najgroźniejsze niedomaga

nie, jakie m ożliw e jest w  państwie. T ę zasadniczą właściwość 

można by najogólniej nazwać poczuciem państwowości. N ie w y
czerpuje jej ani abstrakcyjne rozumienie, ani zw ykła prawo- 

myślność i dobre wychowanie dla dobra całości i pomyślności 

jednostek. Posiadacze dóbr, podobnie jak uprawiający zajęcia 

przem ysłowe i inni dysponenci jakiejś własności albo 

umiejętności są zainteresowani w  utrzymaniu porządku obyw a

telskiego, ale tym, co bezpośrednio jest ich celem, jest prywatność 

tego, co posiadają. W nosząc ducha interesu prywatnego i prawa 

prywatnego jako swój pierwszy cel, w obec którego inne są 

zależne i pochodne, deputowani stanowi dążą do tego, by 

wytargow ać tyle, ile się da od państwa i uznać je za zbędne, a jeśli 

nie bezcelowe, to przynajmniej nie bezw arunkow o niezbędne 
dla sw ego celu i w  ogóle przybywają oni z nastawieniem, by 

temu, co ogólne dać tak mało, ja k  to tylko możliwe i tyleż uczynić.
—  N ie m ów i się tu o tym, jakie przekonania mogą mieć 

deputowani, z któregokolw iek stanu czy stosunków by się 

wyw odzili, gdyż jeśli chodzi o organizację państwową, nie 

można liczyć na przypadek, podobnie jak w obec żadnej innej 
rozumnej struktury, można więc tylko pytać o to, co przynosi 

natura rzeczy, w  tym wypadku stanu.

Poczucie państwowości zyskuje się zazwyczaj dzięki stałemu 

Zajmowaniu się sprawami ogólnym i, które nie tylko pozwala 

odczuć i poznać bezmierną wartość ogólności, lecz także 

doświadczyć oporu, w rogości i nieuczciwości interesu prywatnego, 
a także walki z nim, zwłaszcza z jego uporczywością utrwaloną 

w  formie prawnej. W ażnym względem  w  w yborze deputowa

nych jest to, by w yborcy w yw odzili się przede wszystkim  

z takich kręgów , gdzie dominuje to poczucie i gdzie się ono 

kształtuje. Poprzedni minister spraw wewnętrznych Francji, 

Vaublanc, zawarł w  swym projekcie prawa w yborczego Izby 

Deputowanych postanowienie, żeby większość w yborców  

w  departamentach stanowili urzędnicy królew scy wszelkiego 

rodzaju wraz z duchownymi. Z goda panuje co do tego, że
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konstytucja angielska może się utrzym ywać tylko dzięki temu, 
co nazywa się jej nadużyciami, mianowicie dzięki całkiem 
nierównym  i niesprawiedliwym a po części zupełnie nonsensow
nym przyw ilejom  w  dziedzinie prawa w yborczego, ale tylko 
dzięki temu, rząd może w  ogóle liczyć na większość głosów.

—  W  opinii laików za partię opozycyjną uchodzi partia 

przeciwna rządowi lub ministerstwu-, jeśli opozycja atakuje nie tylko 
poszczególne kroki ministerstwa, co m ogą robić także nieza

leżni członkow ie parlamentu, którzy poza tym w  całości 

zgadzają się z ministerstwem, lecz zwalcza je we wszystkich 

poczynaniach, to jest to walka tylko z tym konkretnym minister
stwem, a nie z rządem czy z ministerstwem w  ogóle. T o, co 

zarzuca się im zazwyczaj jako coś złego, że mianowicie oni sami 

chcą wejść do ministerstwa, jest raczej ich największym uspra
wiedliwieniem  i stanowi całkowite przeciwieństwo tendencji, 

którą w  stosunku do niemieckich stanów krajowych czy 

jednostek sławi się jako walkę o wolność i obronę obywateli 

oraz ich praw, tendencji do tego, by z majątku państwa jak 

najwięcej uzyskać lub w ytargow ać dla siebie.

Historii Niemiec trzeba pozostawić wykazanie, na ile poja

wienie się ówczesnego tak zw anego trzeciego stanu w  stanach 

krajowych ma swoje źródło w  instytucji ministeriałów, gdzie 

naczelnicy miast występowali jako urzędnicy książęcy, a także 

w  jakiej mierze dzięki temu później także inne rodzaje miesz
czańskich radnych uzyskały udział w  Stanach, podobnie jak 

pierwotni urzędnicy, którzy mieli początkow o głos doradczy, 

otrzym ali z czasem głos decydujący. W  traktacie z Tybingi 

z 1514 r., który jest uważany za ustawę zasadniczą w  ustroju 

ówczesnego księstwa W irtem bergii, wymienia się wyraźnie 

książęcych urzędników wraz z jednym z  sądu i jednym z  rady miejskiej, 
którzy mają być deputowanymi kraju w  Landtagu. —  Jednakże 

Stany już w  sześć lat potem, w  15 20 r., doprowadziły w  komisji 

cesarskiej do tego, że urzędnicy znowu zostali wykluczeni; 

Stany dają w  ten sposób zły przykład co do niezmienności 

uroczyście zawartego traktatu. —  N ie różni się od tego zarzut 

przeciw ko wybieralności urzędników na deputowanych, który 

głosi, że służąc księciu będą oni naturalnie także przemawiać 

i działać w  jego interesie, za czym  skrywa się myśl, że interes 

księcia jest w niezgodzie z interesem ludu i państwa. Zresztą
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służba przy osobie księcia, ranga dworska jest czymś odmiennym 

od służby rządowi lub państwu, a mniemanie, że to, co dzieje się 
w  interesie rządu i państwa jest przeciwne interesowi ludu, 
odróżnia m otłoch od obywateli. —  Najnowsze wydarzenia 
światowe i walka o niezależność Niemiec natchnęły niemiecką 

młodzież uniwersytecką w yższym i interesami niż tylko przyszłe 

zarabianie na chleb i utrzymanie. W  imię tego celu, by 
niemieckie kraje otrzym ały wolne ustroje, przelewała ona krew, 

a nadzieje na kontynuowanie tej działalności i uczestniczenie 
w  politycznym  życiu państwa przyniosła z pola bitwy. I gdy 

teraz dzięki wykształceniu zyskuje ona odpowiednie kwalifika

cje i poświęca się głów nie służbie państwowej, czy w  związku 

z tym, podobnie jak cały stan naukowy, który w  większości 

obiera to samo powołanie, stracić ma m ożliw ość reprezentowa

nia ludu, uzyskania członkostwa Stanów Krajowych?

Należy tu wziąć pod uwagę ważną okoliczność, że zmiana 

stosunków w  dawnej służbie książęcej stanowi istotny moment 
w  przejściu Niem iec od poprzedniej amorficzności i barba

rzyństwa do rozumnego stanu życia państwowego. —  W  sprawie 

tej okoliczności można wykorzystać niejedno z Dodatku do 25 

działu materiałów z obrad; tamże na s. 25 m ówi się o stuleciu 

trzynastym i następnych, że początkow o powierzano urzędy 

tylko osobom  ze stanu rycerskiego, wraz ze znacznymi docho

dami z majątków ziemskich i danin od poddanych, jednakże 

znajdowały one pretekst by zaniechać w ykonyw ania uciążliwe

go urzędu i zostawiały jego sprawowanie zastępcom, w y

wodzącym  się ze stanu mieszczańskiego, w  zamian za znacznie 

mniejsze korzyści. Później przekazano te urzędy, tak jak 

godności wójta, sędziego i inne, już tylko osobom  ze stanu 

mieszczańskiego, ale nie były one uważane za wyróżnienie, lecz 

za ciężkie brzemię, które trzeba było znosić, choć nikom u nie 

nakładano go  na zbyt długi okres; a za szczególną łaskę 

uchodziło wybawienie od takich urzędów —  na co przytacza się 

tam liczne przykłady.

W  wypadku ministeriałów nie w chodzą w  grę inne okolicz

ności (choć pozostają oni w  stosunku wasala a nawet w  stosunku 

zależności poddańczej), które sprawiałyby, że uważano by ich za 
reprezentantów interesów księcia przeciwko ludowi, w  takim 

sensie, w  jakim uważano służbę książęcą w  późniejszych czasach



Ustrój N iem iec i inne pisma polityczne

za książęcych sługusów i za klasę nie należącą do ludu. Ta pozycja 
przypadała im o tyle, o ile podatki, które musieli obliczać 
i ściągać, a także władza sądowa i policyjna, którą sprawowali 
w  imieniu księcia, uchodziły raczej za prawo prywatnej własności 
i  prywatnej władcy osób trzecich w  stosunku do obywateli niż za 

należności i obow iązki w obec państwa. A le wraz z tym, jak 

domeny i rodzinne fideikom isy rodów  książęcych zaczęły 
w  późniejszych czasach w  coraz większym  stopniu zyskiw ać 

charakter majątku państwowego, a prawa włodarza i in. w  stosun

ku do poddanych i niewolnych zaczęły przybierać rozumniejszy 

charakter władcy państwowej i zobowiąz ań wobec państwa, wówczas 

także pełniący służbę u księcia w yzw olili się Z uzależnienia 
swych wynagrodzeń od książęcego widzimisię i doszli do 

godności pełniących służbę państwową i pełni praw swoich 

urzędów. T o  przejście od zarządu własności prywatnej do 

rządów praw państwowych jest jednym z najdonioślejszych doko

nań epoki, które sprawiło, że także sprawowanie urzędów nie 
zachowało swego charakteru z czasów poprzedniego ustroju 

wirtemberskiego; jest to jedna z tych zmian, które umocnią się 

i udoskonalą wraz z ogólnym  przejściem niesuwerennego 

księstwa w  państwo. Ponieważ pozytyw ne prawo państwowe, 

które zazwyczaj stanowiło oparcie roszczeń zgromadzenia 

stanowego, ma swoją bazę w  historii, przeto można tu dołączyć 

ogólną uwagę, że to właśnie historia uczy rozpoznać okolicz

ności, w  jakich pewne postanowienie ustrojowe było rozumne, 

tu zaś na przykład prow adzi do wniosku, że chociaż wyłączanie 

urzędników królewskich ze Stanów K rajow ych było kiedyś 

rozumne, to teraz, w  zmienionych warunkach, przestało być 

rozumne. —  T o , że zgromadzenie stanowe nie przypomniało 

sobie ani starego stosunku ministeriałów i wyraźnej dyspozycji 

w  traktacie z Tybingi, ani różnicy między dawniejszymi sługami 

książęcymi a urzędnikami państwowym i, jest całkiem zro

zumiałe. Bardziej uderzające jest to, że ministerstwo czuje się 

zobligow ane do wykluczenia urzędników państwowych.

Inny pokrew ny krąg zatrudnień publicznych pozostał 

w  spadku po ustroju dawnego księstwa, m ianowicie sądy i rady 

miejskie, które miały dostarczać deputowanych do Landtagu. 

Zapewne, stanowisko magistrackie stanowi niezłą szkołę 

wstępną do pełnienia funkcji w  Landtagu; figury z magistratu,
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podobnie jak urzędnicy, spędzają życie na codziennych czyn

nościach, których celem jest sprawne funkcjonowanie ładu 
obywatelskiego i obcują na co dzień z działaniem instytucji i praw 

oraz z niezbędnym przeciwdziałaniem przejawom złych na
miętności. M agistrackie persony w yw odzą się same ze stanu 

mieszczańskiego, podzielają jego konkretne interesy a więc mogą 

budzić jego większe zaufanie. —  W szelako od jednego końca 

Niemiec do drugiego głośna stała się skarga na niefachowość, 

gnuśność i obojętność —  jeśli nie uwzględniać dalszej korupcji 
i spodlenia zarządów gmin, tak że ich instytucja domagała się 

bezwzględnego odrodzenia, zanim jej ludzie ukształtowaliby się 

i m ogliby pokazać swoje kwalifikacje i wiarygodność w  szerszym 

kręgu działalności. Prawo magistratów do ponow nego obsadza

nia stanowisk które się w  nich zw olniły, stanowiło zapewne 

głów ną przyczynę ich upadku. T o , co zw ykło  się określać 

mianem despotyzmu, że mianowicie wiele rządów odebrało 

magistratom miejskim i innym władzom  gminnym zarządzanie 

własnością gminną, a także kościołami, szkołami i fundacjami 

oraz innymi instytucjami na rzecz ubogich, może znaleźć w  owej 

niekompetencji nie tylko swoje usprawiedliwienie lecz wręcz 
zaprezentować się jako niezbędny obowiązek. Z  tego samego 

pow odu udział m agistratów w  charakterze sądów w  wymiarze 

sprawiedliwości stał się czystą formalnością, a cała ta działalność 

i orzecznictwo znalazły się w  rękach książęcych naczelników, 

najwyższych urzędników kameralnych a także konsultantów 

i adw okatów , co także skłaniało rządy do tego, by nie 

pozostawiać w  rękach magistratów ich dotychczasowego udziału 

w  wym iarze sprawiedliwości.

W prawdzie dotychczasowa organizacja m agistratów ani ich 

stan nie mogą budzić żadnych specjalnych nadziei na wyłonienie 

przez nie dzielnych deputowanych do Landtagu, jednakże to ich 

uprawnienie nie zasługuje na całkowite zapomnienie, aczkol

wiek daleko idące modyfikacje musiałyby zaradzić niedostat

kom  i ograniczeniom. Innym, zbyt ekstremalnym posunięciem 

w  królewskiej konstytucji jest, po pierwsze, nieomal niczym nie 
ograniczona wybieralność deputowanych, a po drugie, że 

równie nieistotne są warunki bycia wyborcą-, gdyż prócz wieku 

powyżej 25 lat wymagana jest tylko suma dochodu z nierucho
mości powyżej 200 florenów.
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Ten ostatni rodzaj uwarunkowania prawa w yborczego był 
dotychczas zupełnie obcy niemieckim instytucjom i idea ta 
znalazła się w  obiegu dopiero w  czasach najnowszych, 
w  zw iązku z czym chcemy poczynić pewne uwagi. Tym , co 

przede wszystkim  rzuca się w  oczy, jest to, że w  świetle tych 
suchych, abstrakcyjnych przepisów jak oba przytoczone, w y

borcy nie pozostają w  żadnym stosunku i łączności 

z porządkiem  obywatelskim  i z całą organizacją państwa jako 

takiego. O byw atele występują jako izolowane atomy, a zgrom a

dzenia w yborcze jako bezładne, nieorganiczne agregaty, jako 

lud w  ludnej gromadnie, —  a więc w  postaci, w  jakiej nie powinna 
nigdy występować wspólnota zdolna do działania, gdyż jest ona 

dla niej najmniej odpowiednia i najbardziej sprzeczna z jej 

pojęciem  bycia porządkiem d u ch ow ym . ,,Wiele”  a także majątek 

są właściwościami, które odnoszą się tylko do jednostek dla siebie 

samych, nie zaś takimi, które stanowią o ich znaczeniu w porządku 

obywatelskim. Jednostka ma to znaczenie tylko dzięki urzędowi, 

stanowi, uznanym społecznie kwalifikacjom  fachowym  i od

powiadającym  im uprawnieniom, mistrzostwu, tytułowi itd. 

W yobrażenia ludu tak zrosły się ze znaczeniem tego rodzaju, że

0 jakimś człow ieku m ów i się dopiero wtedy, że jest kimś, gdy 

zdobył urząd, m istrzostwo i uznanie w  jakimś określonym 

kręgu mieszczańskim, a o takim, kto ma 2 5 lat i jest posiadaczem 

nieruchomości, która przynosi mu ponad 200 florenów rocznie, 

m ów i się, że jest nikim. Jeśli konstytucja czyni go kimś, wyborcą, 
to przyznaje mu poważne prawo polityczne bez żadnego 

zw iązku z innymi społecznymi właściwościami, a tym samym 

jedną z najistotniejszych kwestii doprowadza do takiego stanu, 

który bardziej wiąże się z demokratyczną a nawet anarchistyczną 

zasadą odosobnienia, niż z zasadą porządku organicznego.

W ielkich początków  wewnętrznych stosunków prawnych 

w  Niem czech będących przygotowaniem  do formalnego 

ukształtowania się w  całość państwową należy szukać w  historii, 

w tedy, gdy stara królewska władza rządząca rozpłynęła się 

w  średniowieczu i całość rozpadła się na atomy, zaś rycerze, 

ludzie w olni, klasztory, panowie a także uprawiający handel

i rzemiosło broniąc się przed tym stanem bezładu tworzyli 

w spólnoty i korporacje, które tak długo ocierały się o siebie, aż 

um ościły się w  żałosnym bytowaniu, niezależnie od siebie.
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A  ponieważ najwyższa władza państwowa, której niemoc 

zrodziła potrzebę korporacji, była czymś nader niespoistym, 
przeto ow e cząstkowe wspólnoty tym bardziej rozwinęły swoje 
powiązania, tym ściślej i dokładniej, aż do postaci zupełnie 

ograniczonego formalizmu i ducha cechow ego, który przez 
swój arystokratyzm utrudniał rozwój władzy państwowej i stał 

się dla niej niebezpieczny. W raz z udoskonaleniem się w  czasach 

najnowszych wyższych władz państwowych ow e podrzędne zw iązki 

cechowe i wspólnoty uległy rozwiązaniu albo przynajmniej 

straciły znaczenie polityczne i kontakt z wewnętrzną organizacją 
państwa. A le byłby chyba teraz znów  czas, po dotychczasowym  

organizowaniu kręgów  w yższych władz państwowych, 

przywrócić także niższym kręgom  honor i polityczne znaczenie 
i włączyć je do państwa jako tw ór organiczny, oczyściwszy 

uprzednio z przyw ilejów  i nieprawości. Żyw a więź istnieje tylko 

w  uczłonowanej całości, której części same tworzą konkretne, 

zhierarchizowane kręgi. A b y  to uzyskać, trzeba zrezygnować 

wreszcie z francuskich abstrakcji samej liczby i wysokości majątku, 

a przynajmniej nie wprowadzać ich do głów nych postanowień 

jako jedynych warunków  jednej z najważniejszych funkcji 

politycznych. Takie atomistyczne zasady są zabójcze dla rozum 

nego pojęcia, rozczłonkowania i żywotności.

M ożna przypomnieć jeszcze o tym, że w ykonywanie takiego 

całkiem oderwanego zajęcia, jakim jest bycie w yborcą, łatwo 

w  krótkim  czasie prow adzi do utraty zainteresowania i w  ogóle 

zależy od przypadkow ego usposobienia i chw ilow ego upodoba

nia. Zajęcie to upływa na w ykonyw aniu jednej czynności, którą 

przy tym wykonuje się raz na wiele lat. Z  pow odu wielkiej liczby 

głosujących jednostka uważa, że w pływ  jej głosu może być tylko 

bardzo niewielki, tym bardziej, że deputowany, którego pom a

ga wybrać, sam z kolei jest znów  członkiem  licznego zgrom a

dzenia, w  którym  tylko bardzo nieznaczna ilość może dojść do 

rzeczywiście wielkiego znaczenia, zaś jako tylko jeden głos wśród 

wielu innych może mieć odpowiednio niepozorny udział. 

Jakkolw iek w zględy psychologiczne nakazywałyby oczekiwać, 

iż interes obywateli będzie ich pobudzał do namiętnego pragnie

nia uzyskania prawa głosu, uważania go za honor i że będzie ich 

naglił do korzystania z tego prawa z wielką przezornością i bez 

oglądania się na inne interesy, to z kolei doświadczenie dow odzi,
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że zbyt w ielki dystans między rezultatem, którego się oczekuje 
a wyobrażeniem  o mizernym w pływ ie jednostki ma ten skutek, 
że uprawnieni do głosowania stają się obojętni w obec sw ego 
prawa i gdy pierwsze ustawy zajmują się pozbawianiem wielu 
obywateli prawa głosu, to już niebawem potrzebne będą 

ustawowe rozporządzenia, żeby skłonić uprawnionych do 
wzięcia udziału w  głosowaniu. —  Ó w  tak często nadużywany 

przykład A n glii dotyczący machinacji podczas w yborów  do 
parlamentu nie ma tutaj zastosowania, ponieważ najważniejszą 

właściwością tej części konstytucji angielskiej są właśnie przyw i
leje i nierówność uprawnień, co stanowi właśnie przeciwień

stwo wspomnianej metody atomizacji.

Rozum ie się zresztą samo przez się, że uw agi te zw rócone 
przeciw abstrakcyjnym zasadom liczby, w ysokości majątku 

i w ieku nie zmierzają do tego, by odebrać tym czynnikom  

wielkie znaczenie i zupełnie pozbaw ić je w pływ u. Przeciwnie, 
jeśli uprawnienie do oddawania głosów  w  wyborach i bierne 

prawo w yborcze połączy się z innymi strukturami państwa, 

wówczas czynniki te same przez się mają znaczenie i jeśli 

zostanie ustawowo określone, by np. od członków  magistratu 

m iejskiego, rządu, zarządu, członka korporacji czy cechu 

wym agać określonego wieku, nieruchomości itd., będzie to 

z pewnością bardziej celowe niż tak zdecydowane przeciw 

stawienie w yższym  interesom członkostwa stanowego ow ych 

przecież tylko zewnętrznych w ym ogów . —  Gwarancja 

w łaściw ego doboru w yborców  i wybranych, jaką stanowić mają 

te w ym ogi, jest zresztą bądź to całkiem negatywna, bądź też 

stanowi zw ykłą presumpcję. Istnieje natomiast całkiem inna, 

pozytyw na gwarancja, żeby w yborcy m ogli poznać 

i w ypróbow ać przekonania i zdolności wybieranych, gdy dzięki 

zaufaniu rządu desygnuje się ich na urzędy, a dzięki zaufaniu 

gm in i współobyw ateli przyjmuje się ich na służbę publiczną i do 

bractw, i ta rzeczywista działalność i udział w  organicznym życiu 

państwa i życiu ludu pozwala im nabyć zmysłu rządzenia 

i posłuszeństwa oraz stwarza w yborcom  okazję poznania i spra

wdzenia ich przekonań i kwalifikacji.

Postanowienia takie, które nie zakładają ludu jako państwa 

lecz jako tłum, ten zaś dzielą wedle liczby na poszczególne 

grom ady a wedle w ieku i określonego majątku na dwie klasy
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w  ogóle, nie mogą być właściwie uznane za dyspozycje państwa. 
N ie wystarczają one, by oczyścić udział ludu w  sprawach 
ogólnych z jego demokratycznej nieforemności, a zwłaszcza 

uniezależnić od przypadku cel, jakim jest zapewnienie Zgrom a
dzeniu Krajow em u dzielnych deputowanych. Zarządzenie 

państwowe nie może ani ograniczać się do postulatu, że coś 

powinno się wydarzyć, ani do nadziei, że to się wydarty, gdy 

ograniczy się okoliczności, które m ogłyby stanąć na przeszko

dzie, zasługuje ono na to miano tylko wtedy, gdy nakazuje, żeby 
stało się to, co się stać powinno.

Z e w zględu na to, że referent tak obszernie potraktował ten 

punkt, uw agi o innych kwestiach muszą być nieco krótsze.

—  Stanom przyznaje się uprawnienie, że bez ich zgody nie 

można nałożyć żądnych nowych podatków ani podw yższyć już 

istniejących. W irtembergia m ogła zostać pierwszym krajem 

niemieckim, w  którym  ogólne stany krajowe tak wcześnie 

i w  sposób tak wyraźnie określony weszły w  posiadanie tego 

prawa; stany krajowe, których powstawanie lub odradzanie się 

widzieliśm y gdzie indziej, zawierają często elementy wsteczne 

w yw odzące się z ustroju feudalnego, a częściowo ich struktura 

i określenie zakresu kompetencji występują w  zbyt zmąconym 

świetle i są zbyt prow izoryczne, żeby można je było porównać 

z tą wolną, otwartą i jasną formą, którą monarcha W irtem bergii 

pragnął nadać swoim. —  K rw aw a walka Tyrolczyków przeciw ko 

form om  zarządzania państw ow ego, które w  ich mniemaniu 

naruszały ich stare prawa rodowe, wzbudziła powszechne 

zainteresowanie; przywracając w  końcu ich poprzedni ustrój 

monarcha zastrzegł sobie określanie sumy podatków  państwo

w ych pozostawiając stanom tylko ich repartycję. M ożna spierać 

się o to, czy stare stany wirtemberskie już miały to prawo, 

przyznane im przez konstytucję króla, czy też nie i czy nie 

posiadały dawniej prawa sięgającego dalej —  spór bez praktycz

nego znaczenia i właśnie dlatego tym  bardziej nadający się do 

tego, by uznać go  za istną querelle d'Allemand. O czyw iście można 

by rzec, że Stany wirtemberskie dzięki postanowieniu, iż 

istniejące podatki pozostają, a tylko ich. podwyżka nie m oże nastąpić 
bez ich zgody, zostały formalnie sprowadzone do stanowiska, na 

którym  znajdowała się poprzednio kraina wirtemberska. P o

datki bezpośrednie i pośrednie płyną jak dawniej tak i teraz do
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kamery książęcej i składają się z podatku gruntowego, 
czynszów , dziesięcin itd.; są dochodami pańskimi i w  sensie 
prywatnoprawnym  stanowią własność rządzącego lub państwa; 
ich bazą jest poziom  istniejący i w  tym sensie nie zależą od zgody 
stanów krajowych. Inna część właściwych podatków pośre

dnich i bezpośrednich, daniny w  sensie państwowoprawnym , 

była także określona w  traktacie, przy udziale i pod nadzorem 
sądowym  w ładz Rzeszy, zarówno co do kw oty, jak i sposobu jej 

spożytkowania na cele państwowe —  spłacanie długów  

państw ow ych, opłacanie w ojsk okręgow ych i lokalnych —  tak 

że i tu stany krajowe były również zobligow ane przez stan 

zastany na m ocy prawa. A le jeżeli z  tych różnych klauzul 

i szczególnych uwarunkowań, w  ramach których ówczesne 

stany krajowe uchwalały zgodę na podatki oprócz przypadków 

ich podwyższenia, m oglibyśm y w ydobyć ogólne stanowisko 

i dojść do stwierdzenia, że posiadały one to prawo uchwalania 

podatków w szerokim znaczeniu, to przecież zyskuje ono zupełnie 
inną rangę i bez porównania szerszy zakres oraz doniosłość 

dzięki nowej pozycji, którą uzyskał kraj wirtemberski za sprawą 

przeobrażenia się z lenna Rzeszy w  samodzielne państwo. 

Dawniej wojna i pokój były ustalane przez cesarza i Rzeszę a nie 

przez poszczególne stany Rzeszy, a w ysiłki wojenne raz na 

zawsze określono w  rejestrze Rzeszy. Już nie warto wspominać

o tym, że formalistyczne obstawanie stanów niemieckich przy 

tym, żeby nie płacić nic prócz tego, przed czym nie udało się 

w ybronić przy użyciu środków legalnych i nielegalnych, miało 

taki skutek, że obciążenia pasywne były tym większe i stawały 

się kosztami, które nieuchronnie spadały na kraj.

Oparcie i pom oc przeciw ko odm owie krajów stanowych 

miał książę w  sądach Rzeszy, odkąd jednak W irtembergia stała 

się samodzielnym państwem, prawo uchwalania podatków przez 

stany uzyskuje taką samą samodzielność, a przez to zupełnie 

now y sens, tak że nie sposób pow oływ ać się na stan miniony. 

Państwo potrzebuje teraz całkiem now ych gwarancji przeciw ko 

prywacie i uroszczeniom stanów, ponieważ nie istnieją już 

poprzednie gwarancje, które rząd miał w  cesarzu i Rzeszy, 

powstał zupełnie now y element polityki, który obecnie ogarnął 

stany dawniej zupełnie go  pozbawione. —  Szczególna historia 

Niem iec dostarcza dosyć przykładów  na to, że dążenie dawniej
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szych stanów krajowych przy całej ich politycznej nicości 
prowadziło do pasywnej neutralności, do tego, by najchętniej 
całkowicie oddalić od siebie m ożliw ość włączenia się w  stosunki 

światowe i już raczej z hańbą dla siebie znosić to, co miało się 
zdarzyć, aniżeli z  honorem podjąć samodzielną decyzję 

działania. Z  tą tendencją do bezczynności i nie zważania na 

honor w  sprawach zewnętrznych łączy się inna, by kierować 

aktywność raczej przeciwko rządowi niż przeciwko wrogom 
Zewnętrznym. A ż  nadto często zgromadzenia krajowe traktowały 

momenty krytyczne jako sprzyjającą okazję do tego, by postawić 

rząd w  kłopotliwej sytuacji, by dyktow ać warunki i uzyskiwać 
przywileje prawne w  zamian za wyrzeczenia, których rząd 

domagał się dla dobra i honoru sw ojego i sw ego ludu. A ż nadto 

często przyczyniały się przez to do ściągnięcia nieszczęścia 

i niesławy na kraj w  ow ym  momencie, zaś w  przyszłości do 

osłabienia i ograniczenia władzy rządu, co było źródłem 

postępującej degrengolady wewnętrznej i zewnętrznej. Politycz
na nicość, do której doprowadził naród niemiecki jego ustrój, 

oraz niezdolność wielu małych całostek, stanowiących 

większość stanów Rzeszy, do przejawiania własnej w oli i decy

zji, musiały zrodzić ducha obojętności i zatopienia w  sferze 

prywatnego interesu a nawet w rogość w obec myśli o posiadaniu 

honoru narodowego i poświęceniach w  jego imieniu. —  Jeśli 

np. w  narodzie angielskim różne klasy są powszechnie przepojo

ne poczuciem  dumy narodowej, to praw o parlamentu do 

dorocznego uchwalania podatków  ma tu całkiem inny sens niż 

to samo prawo u takiego ludu, który w ychow any został w  duchu 

pryw aty a z racji pozostawania poza obrębem politycznego 

punktu widzenia trwa w  ograniczoności pryw atnego egoizm u. 

Przeciwko temu duchow i rządy potrzebują dla zachowania 

państwa now ych gwarancji, odkąd straciły i tak mało skuteczne 

gwarancje w  postaci cesarza i Rzeszy. Praw o uczestniczenia 

w  określaniu podatków w  państwie, bez w zględu na jego 

dawniejszą postać, staje się teraz —  gdy Stany nie mają wyższego 

zwierzchnictwa prócz swej władzy państwowej, w obec której 

stoją —  samo w  sobie i dla siebie nieskończenie wyższym , 

bardziej niezależnym uprawnieniem niż przedtem, a dzięki temu 
Stany uzyskują w pływ  na sprawy w ojny i pokoju i w  ogóle na 

politykę zagraniczną jak też na wewnętrzne życie państwowe.
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Za sprawą okoliczności, że konstytucja królewska wzięła za 

podstawę istniejące podatki na cz as życia panującego monarchy, prawo 
opodatkowania zostało w  istocie ograniczone co do formy, 

ponieważ pod względem  rzeczowym  ogranicza je konieczność 

potrzeb. K onieczność ta, jeśli chodzi o w ysokość podatków , 
niechybnie by zaistniała; —  we wszystkich państwach potrzeby 

ostatnich lat podniosły podatki do niewyobrażalnego kiedyś 
poziom u, a najbardziej w  krajach najbogatszych, jak w  Anglii; 

Francja, Austria i inne kraje poradziły sobie w  tych trudnościach 

finansowych tylko dzięki zastosowaniu metod arbitralnych 

i brutalnych. A  zatem, abstrahując od potrzeby, której nigdzie 

nie daje się pominąć, i od niem ożliwości natychmiastowego 
oparcia systemu finansowego na innych zasadach, wirtember

skie Stany K rajow e m ogłyby przyjąć ten artykuł z wdzięczności 
dla księcia, który pierwszy i do tej pory, po upływie 21/2 roku, 

niemal jedyny, dał swemu krajowi taką otwartą i liberalną 

konstytucję, —  dla księcia, w obec którego, jak m ów i pan hrabia 

von Waldek zaraz na początku swej pierwszej m ow y, którą 

otw orzył posiedzenie w  imieniu Zgrom adzenia Stanowego, 

wszystkie stany kraju, wszystkie prowincje Rzeszy współza

w odniczyły w  wyrażaniu wdzięczności za jego decyzję w prowadze

nia konstytucji —  dla księcia, którego pochwałę wygłasza dalej 

pan hrabia von Waldek-.
„że  rzeczony W iirttem berg kierował podczas wszystkich 

burz ostatnich dziesiątków lat z  niezwykłą mocą”  (—  „niezwykłe 

właściwości —  jak określa się to dalej w  m owie —  od dawna 

w yróżniały władców  W irtem bergii” ; dalszy w yw ód historyczny 

dodaje temu nieokreślonemu słowu bliższe znaczenie władczej 

arbitralności lub słabości charakteru właściwej tym  władcom , 

z wyjątkiem  księcia Krzysztofa) —

pochwałę, „że  rzeczony W iirttem berg dał znaczne roz sz erz e
nie” , —  (mianowicie za sprawą tak zwanej mediatyzacji stanów 

niem ieckich uprzednio bezpośrednio należących do Rzeszy

—  rozszerzenie, które pan hrabia von  W aldek (VI. Abt. s. 93) 

charakteryzuje jako stan w brew  prawu, naruszenie praw panów 

stanowych oraz ich poddanych pow ierzonych im przez Boga, 

jako rozszerzenie, którego ci, przez których wcielenie ono się 

dokonało, tylko dlatego nie m ogli uniknąć, że musieli ugiąć się 

przed przemocą) —
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pochwałę, że „rzeczony nie straci ani chwili, ażeby znow u 
znieść obce jego w oli następstwa okoliczności roku 1806, 
a mianowicie z niesienie tego przez Jego D ostojnych Antenatów 
na wieczne czasy ufundowanego ustroju” . (Cały przebieg obrad 

pokazuje, że sprzeciw Stanów K rajow ych dotyczył jedynego 
punktu, tego, że nadana królewska konstytucja nie wskrzesiła 

poprzedniej, że nie zniosła ow ego następstwa).
Poza tym, jak wiadom o, żądanie Stanów, żeby rozciągnąć 

ich współudział na już istniejące podatki jeszcze za życia króla, 

nie miało żadnego skutku z pow odu przedwczesnej śmierci 
króla, zaś ze w zględu na nieprzyjęcie przez nie konstytucji 

królewskiej, która zezwalała im na now ą debatę o podatkach 
w  razie zmiany rządu, debaty takie zostały ucięte.

A b y  zakończyć prezentację głów nych m om entów aktu 

konstytucji, należałoby przedstawić jeszcze jego drugą część
—  ogólne postanowienia dotyczące ustroju królestwa i powinności 

poddanych. Są to proste organiczne postanowienia, które mówią 

same za siebie i stanowią rozumną podstawę praw nego stanu 

państwa, nie można zatem zrobić z nich wyciągu ani uczynić 

przedmiotem recenzji. Na przykład par. 5 2 Wszyscy poddani są 

równi wobec prawa; mają dostęp do wszystkich urzędów państwowych; 

nie wyklucza tego ani urodzenie, ani przynależność do jednego z  trzech 

wyznań religii chrześcijańskiej —  Par. j j . Wszyscy winni zgodnie 

Z prawem wnosić proporcjonalnie równy wkład do publicznych obciążeń 

i  podatków. —  Par. j  j .  Każdy poddany ma prawo do emigracji, jeśli jest 

wolny od służby wojskowej lub ją  odbył. —  Par. j 6. Każdemu 

poddanemu wolno wybrać swój stan i zyjęcie wedle własnego swobodnego 

upodobania i  wykształcić się w tym kierunku itd. Zasady te pozwalają 

tylko zauważyć, że Stanom K rajow ym  nie może nigdy przyjść 

na myśl odrzucić je i jedynie obmierzła przewrotność, zapa

miętanie czy jak inaczej można by to nazwać, m ogłoby przy

wieść takie zgrom adzenie do tego, by ich nie przyjąć i nie 

obdarzyć szacunkiem władcy, który zdecydowanie czyni je zasad
niczymi określeniami praw i obow iązków  swoich poddanych. 

Niezależnie od tego, jak mają się dawne ustroje do tych zasad, są 

one w  nich powiązane z partykularnymi i zewnętrznymi okolicz
nościami, w  których tkwią, nader często w  mętnej, zagmatwanej 

postaci. Nie ze względu na zasady, tj. na rozumność i absolutne 

prawo, dzieje się tak, że istniejące prawa występują w  tych
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ustrojach, lecz pojawiają się one jako jednostkowe zdobycze, 
które należy zawdzięczać szczególnym  okolicznościom , są też 

ograniczone do tych czy innych przypadków , jak gdyby w  mniej 
fortunnych okolicznościach m ogłyby równie dobrze zostać 
stracone. Jest nieskończenie donioślejszym postępem kultury, 
że zgłębiła ona proste podstawy instytucji państw ow ych i umiała 

ująć te podstawy w  proste z dania jako elementarny katechizm. 

G d yby zgrom adzenie stanowe sprawiło, żeby dwadzieścia 
paragrafów, które zawierają te ogólne postanowienia, zawieszo

no na tablicach kościelnych, wpajano dorosłej m łodzieży i uczy

niono stałym przedmiotem nauczania szkolnego i kościelnego, 

byłoby to mniej dziwne, niż ignorowanie przez zgromadzenie 

tych zasad i nieuznawanie wartości ich publicznej akceptacji 

przez rząd i ogólną wiedzę.
W szelako z uwagi na swą ogólność stanowią one jedynie 

z arys właściwego prawodawstwa, podobnie jak przykazania 

m ojżeszowe albo sławne Droits de 1’bnmme et du citoyen w  czasach 

nowszych. D la już istniejącego i funkcjonującego praw odaw 

stwa, rządu i administracji są one trwałymi regulatorami, 

w  oparciu o które należy dokonywać rewizji lub rozszerzenia już 

istniejącego prawodawstwa, jeśli zaszłaby taka potrzeba. 

K rólew ski edykt konstytucyjny zasadza się na tych ogólnych 

podstawach i nie stanowi ich szczegółow ego rozwinięcia ani 

przyjęcia dokładniejszych postanowień, które m ogłyby określić 

charakter instytucji państwowych. O rganiczne postanowienia 

konstytucyjne i właściwe prawa pozostają z sobą w  bliskim 

powiązaniu, a dalsza praca rozwijania i podporządkowywania 

już istniejących instytucji m oże stanowić przedm iot działalności 

zgrom adzenia stanowego.

Są to jedynie głów ne momenty tego, w  jaki sposób król 

zamierzał uzupełnić dotychczasow y ustrój sw ego królestwa 

ważnym  elementem przedstawicielstwa narodu i uznaniem oraz 

proklam owaniem  ogólnych zasad sprawiedliwości w  życiu 

politycznym , jak też jego zamierzeń dotyczących włączenia tego 

elementu, a dzięki temu stworzenia podstawy dalszego 

kształtowania i zastosowania zasad prawnych przez faktyczne 

zwołanie Stanów K rajow ych mocą postanowień konstytucyj

nych i przez własne publiczne zobowiązanie w obec tego aktu, 

którego uroczyste przekazanie i obwieszczenie swoim  Stanom
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jako instrukcji udzielającej im ich uprawnień miało zostać 
dokonane i spełnione. O czekiw ano teraz, że dalszy bieg w yda
rzeń pokaże, jak ten now y tw ór, Stany K rajow e, funkcjonuje 
w  swych ramach i jak działa ów  ważny element żywotny 

włączony do organizmu państwa. A le na naszych oczach nie 

rozgryw a się historia takiej asymilującej i afirmatywnej 

działalności, gdyż powołane do tego elementy odmawiają 
włączenia ich jako takiego członu w  obręb państwa, a mimo to 

uznają się za Stany K rajow e, lecz z innego świata, z minionego 

czasu, i domagają się, by współczesność przekształciła się 

w  przeszłość, a rzeczywistość w  nierzeczywistość.

N a tym samym posiedzeniu, 15 marca, kiedy król miał 

nadzieję ostatecznie ukonstytuować wewnętrznie swe króle

stwo, zaczyna się to, że klasy wcześniej uprzywilejowane oraz ci, 

których pow ołano, by stanowili Stany K rajow e, wspólnie 

oświadczyli, iż stawiają się poz a now ym  ustrojem prawnym 

państwa i nie włączają się do nadanego przez króla konstytucyj

nego porządku.

Po pierwsze, agnaci domu królew skiego (I, s. 26 i n.) 

oświadczają, że chcą wyraźnie zastrzec sobie i wszystkim  

przyszłym  agnatom, spadkobiercom i dziedzicom domu 

królew skiego prawa poprzedniego stanu. —  Następnie pewna 

liczba panów stanowych oświadcza, że oczekują oni od kongresu 

m onarchów w  Wiedniu określenia ich praw i stosunków, 

a przeto, nie mogą wcześniej podporządkow ać się partykular- 

no-stanowej konstytucji; dlatego też zrezygnowali z uczestni

ctwa w  obradach. —  W  ogóle do pierwszego adresu Stanów 

włączono oświadczenie (nie wiadom o, z czyjego upoważnienia), 

że także pozostali książęta i hrabiowie oraz ogół szlachty mogą 

włączyć się tylko z zastrzeżeniem swych praw i orzeczenia Kongresu.

—  Tym  zastrzeżonym prawom uderzająco szerokie znaczenie 
nadano zwłaszcza w  pisemnej skardze skierowanej przez pana 

hrabiego von  W aldeka w  imieniu hrabiowskiego rodu Lim purg 
(VI. s. 9I i n.). Czytam y tam, że ów  hrabiowski ród nigdy nie 

*%nał abdykacji cesarza rzymskiego (abdykacji uznanej wszakże prze% 
wszystkich potentatów Europy)  i po zniesieniu Związku Keńskiego (s. 

97)  wszedł w prawne posiadanie wszystkich swoich dawniejszych 
uprawnień i jedynie na m ocy bezprawia nie znalazł się w  ich 

rzeczywistym  posiadaniu. Inaczej mówiąc, odżegnuje się onfor-
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malnie od praw nego wcielenia do państwa wirtem berskiego i od 
statusu poddanego wirtem berskiego a nawet dodaje, że pan 
hrabia jest gotów  ze swej strony podać te warunki na których 

hrabstwo Lim purg będzie skłonne wstąpić w  stosunek podległości 
w obec W irtemberii, gdyby kiedyś został tam w prow adzony 

ustrój konstytucyjny.
N ie tu miejsce na to, by zajmować się tym, jak gabinet 

królew ski m ógł potraktować tego rodzaju roszczenia panów 

stanowych posunięte aż do śmieszności, w  rodzaju nie uznawa

nia abdykacji cesarza rzym skiego. A le wydaje się zupełnie 

niepojęte jak zgromadzenie stanowe aprobuje uczestnictwo 

w  sw ych obradach i głosowaniach takich członków , którzy 

formalnie oświadczają, że legalnie wcale nie należą jeszcze do 

królestwa W irtem bergii, że wprawdzie pragną uczestniczyć 

w  podejm owaniu postanowień obowiązujących dla ludu W ir

tem bergii (które wszelako nie zobow iązyw ałyby ow ych pom oc

ników), lecz dopiero wtedy, kiedy ustrój konstytucyjny zostanie 

z ich pom ocą w prowadzony, zechcą oni sami określić warunki 

sw ego łaskawego przystąpienia. Jeśli nawet można by zro

zumieć fenomen ow ego uroszczenia, by tw orzyć prawa dla 

innych lecz samemu im nie podlegać, to znacznie trudniej 

przyszłoby znaleźć przykłady słabości zgromadzenia stanowego 

posunięte tak daleko, by coś takiego znosić i zezwalać na 

pojawienie się tego warunku tak arbitralnego również w obec 

króla w  obradach i uchwałach.

Jeszcze jeden stan, a mianowicie prałaci, uczynił po paru 

dniach pewien krok, acz jedynie wyrażając w  swoim  adresie 

Życzenie, by m ógł być reprezentowany w  zgromadzeniu stano

wym  jako odrębny stan i by m ogły mu być przywrócone dawne 

prawa. —  Z  obu prałatów, którzy byli już członkami Stanów, 

jeden, powołany jako kanclerz uniwersytetu w  Tybindze, 

oświadczył, że nie wie, czy reprezentuje uniwersytet, czy 

kościół, czy też stan uczonych, a drugi, pow ołany jako ewangeli

cki superintendent wyznał naiwnie, iż pewien przyjaciel poradził 

mu, żeby nie podpisywał petycji innych prałatów, aby zaprezen-

’  Ponieważ w  zgromadzeniu krajowym dawnego księstwa Wirtembergii 

wszystkich czternastu prałatów dysponowało miejscem i głosem, przeto nie byli 
oni tam reprezentowani, lecz występowali jako panowie, posiadacze głosów 

wirylnych.
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tować swoją bezstronność i tym samym móc lepiej przysłużyć się 
ich sprawie (II, s. 64).

Całe zgromadzenie stanowe samo staje również na stanowis
ku niezgodnym z rzeczywistymi stosunkami światowymi. O d
rzuca ono nadaną przez króla konstytucję a wraz z nią 
instrukcję, dzięki której mogło się zebrać, pozwala sobie działać 
samorzutnie i postanawia nie przyjąć owej konstytucji w  taki 
sposób, który przeciwstawia się ogólnemu porządkowi Europy, 
dopiero co na nowo ufundowanemu przez wszystkie mocarstwa 
europejskie.

Zgromadzenie stanowe odrzuciło królewską konstytucję nie 
dlatego, że jest przeciwne prawu, którego poddani mogą 
domagać się dla siebie w imię wiecznych praw rozumu. 
Należałoby wtedy oczekiwać, że odrzucenie tego aktu zostanie 
poprzedzone jego zbadaniem, czego nie zrobiono; że przynaj
mniej jego ogólne zasady musiałyby zostać przyjęte; ale zgroma
dzenie odrzuciło konstytucję dlatego, że nie jest to ustrój 
star (wirtemberski. I to nawet nie o tyle tylko, o ile różni się ona od 
tamtej, bo i tego nie zbadano, lecz odrzucono ją w sposób suchy 
i stanowczy dlatego, że nie jest to właśnie ów dawny ustrój, gdyż 
akt, dzięki któremu miałby zostać wprowadzony, nie jest po 
prostu odrodzeniem i ożywieniem starego. —  Ale martwe nie 
może ożyć. Swoimi żądaniami zgromadzenie stanowe do
wiodło, że nie tylko nie ma pojęcia o naturze zadania, które 
trzeba było rozwiązać, lecz nawet mglistej intuicji. Dowiodło, że 
konieczność zadania potraktowało jako widzimisię i prywatne 
życzenie króla lub jego gabinetu, że przeto w  swoim mniemaniu 
miało do czynienia z przypadkowością a nie z naturą rzeczy. 
Przyznało wprawdzie, że pewne okoliczności są nowe i doma
gają się wprowadzenia stosownych modyfikacji, atoli za owe 
nowe okoliczności uchodziło parę formalności, które w niczym 
nieomal nie dotyczyły istoty różnicy między dawnymi i nowymi 
Stosunkami. Należało do nich dojście stanu szlacheckiego, który 
jak odnotowano wyżej pragnął, by sądzono, że pod względem 
prawnym, jak i zgodnie z konstytucją, gdzie tylko była mowa
0  stanie prawnym, nie stanowi on właściwie części poddanych,
i  który nawet odrzucił określenie politycznego i prywatnopraw
nego miejsca w królestwie przez państwo wespół z zgromadze- 
niem stanowym. Inną okolicznością było przyznanie poddanym



Ustrój N iem iec i  inne pisma polityczne

należącym do innego wygnania chrześcijańskiego tych samych praw 

obywatelskich co luteranom. O koliczność ta nie dotyczyła 
natury konstytucji podobnie jak i pierwsza nie powinna być jej 
przedmiotem. Z a  inny asumpt do wprowadzenia m odyfikacji 

uznano powiększenie kraju o więcej niż połow ę w  stosunku do 
jego dawnego stanu. W  istocie okoliczność ta m ogłaby stanowić 

nader istotną rację przeciw bezdusznemu wprowadzeniu now e

go ustroju starowitem berskiego, w  zw iązku z czym zgrom adze
nie stanowe starało się wykazać przy pom ocy adwokackich 

argum entów czerpanych z precedensów, starego pozytyw nego 

prawa państw ow ego i formalnego pojęcia inkorporacji, że 

now o pozyskana część ma prawo do dobrodziejstwa ustroju 
innej części. A le w  gruncie rzeczy rozważanie tego aspektu 

i wszystkie kruczki prawnicze były czymś nader jałowym , jeśli 

chodzi o  sedno sprawy, stanowiły istną querelle d’Allemand, bo 
przecież gdyby nawet W irtem bergia nie uzyskała żadnych 

nabytków  i utrzymałaby swój dawny obszar, gdzie obow iązyw ał 
dawny ustrój, to i tak zmiana stanowiska, potrzeba i koniecz

ność now ego ustroju pozostałaby dla niej ta sama.

W  celu lepszego oświetlenia tej konieczności należałoby 

przedstawić z najróżniejszych stron szkodliwe następstwa, jakie 

m iałoby przywrócenie starowirtemberskiego ustroju w  okolicz

nościach całkiem różniących się od tych, które jedynie dotąd 

wym ieniono. Kultura naszej epoki wym agałaby przynajmniej 

zestawienia i przejrzenia konstrukcji i konstytucji, które podob

nie jak ustrój Rzeszy niemieckiej w yrodziły się w  bezkształtną 

budow lę. W ystarczy tylko sięgnąć do pożytecznego Zbioru 

głównych dokumentów wirtem berskiego ustroju państw ow ego, 

opracowanego przez pana tajnego radcę kościelnego Paulusa, 

żeby zobaczyć, że taki stan podstaw ustrojow ych jest niew yczer

panym arsenałem dla adw okatów  i doradców prawnych, ale 

zarazem w  tej postaci pozbawia lud w iedzy o  konstytucji oraz 
mniej lub bardziej o rzeczy samej, stanowi więc postać, którą 

czas nie może się zadowolić. Niżej będzie jeszcze m owa o tym, że 

w  kwestii tej formalności coś już zostało zrobione i że zajęcie 

pozornie dotyczące samej tylko formy musiało mieć w pływ  

rów nież na materiał. —  Co się tyczy szkodliwych następstw, to 

można im przeciw stawić tak zwane dobroczynne konsekwencje, 

a przede wszystkim  prawo, które nie powinno być zależne od



Obrady w Zgromadzeniu Stanów Krajowych królestwa Wirtembergii... 2 }j

skutków , jak to aż do przesytu okazało się na przykładzie 
Stanów.

Takie spory rodzą zw ykle dyskusje bez końca, gdyż ar
gumenty i kontrargumenty nie prowadzą do ostatecznego 
rozstrzygnięcia, skoro nie ma pretora, który wydałby werdykt. 

Tym , o co chodzi, jest sama natura rzeczy, w  tym przypadku 

bardzo prosta. Zmianą, która szykowała się od stuleci, i doko

nała się dość późno, jest wspomniane już przejście najbardziej 
liczących się krajów niemieckich ze stosunku lennictwa wobec 

R z eszy  do statusu suwerennych krajów tj. państw. W  tych dawnych 
książę z  jednej strony a kraj i ludnie z drugiej (chociaż ci ostatni 

jako poddani, nawet aż do poddaństwa pańszczyźnianego 

włącznie), m ogli przeciwstawiać się sobie z pewną nieza

leżnością, która po obu stronach m ogła zbliżać się prawie aż do 

prawa suwerenności. M iędzy nimi stał cesarz i Rzesza jako 

zewnętrzna więź, która utrzymywała obie strony w  tej samo

dzielności i potrzebie zarazem —  podobnie jak człow iek 

prywatny jest w  stosunku do innego niezależną osobą. W  sto

sunki, które ich łączą, wchodzą z subiektywnej potrzeby i chęci, 

ale tylko dlatego, że znajdują się w  państwie, że mają nad sobą 

zwierzchność i sądy, ich stosunki stają się umowami, zawieranie 

um ów ma sens rzeczywiście i bez reszty a jednostki trwają 

w  swej samodzielności i w  stosunkach ze sobą. Jednakże im 
bardziej bezsilna stawała się owa władza nad- i między nimi, tym 

gorzej musiały obie strony w ychodzić na kolizjach między sobą, 

obie bowiem  mimo swej niezależności były ze sobą razem 

związane jako rządzący i poddani i nie m ogły rozłączyć się.

Taki stan, gdzie książę i lud byli powiązani przez tak 

zewnętrzną władzę, pow odow ał, że właściwe prawa państwowe 

znajdowały się po stronie poddanych. D o  praw tego rodzaju 

należy wiele takich, które w ypływ ały ze stosunku lennego, 

jednakże zbyteczne byłoby zajmowanie się nimi, albowiem 

w  W irtem bergii istniała tylko mało znacząca szlachta, której 

prawa nie miały w ielkiego znaczenia politycznego. N a uwagę 

zasługuje natomiast praw o dawnych wirtemberskich Stanów 

Krajow ych do trzymania w  swych rękach kasy podatkowej. Było 

z tym związane prawo Stanów do korzystania z diet, ale także do 

desygnowania urzędników, doradców a zwłaszcza komisji 

i wypłacania jej członkom , podobnie jak ow ym  urzędnikom,
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poborów  z kasy podatkowej. Kom isja ta nawet sama zarządzała 
kasą, z której pobierała swoje wynagrodzenie, w  całości 
określane przez Stany. Jej prawo zarządzania rozciągało się tak 
daleko, że sama dekretowała dodatkowe pobory i remuneracje, 

ustalała dla swych członków  oraz innych osób wynagrodzenia 
i renty za rzeczywiste lub wyim aginowane służby i wypłacała je, 

nawet ow o w ydatkowanie pieniędzy kraju na wydatki osobiste, dla 

siebie, którego zatajaniem najbardziej gardzić będzie honor, 

znajdowało się poza wszelką kontrolą.
W ewnętrzne rozprzężenie i rozkład moralny, które 

właściwe jest takiemu stanowi i takiemu prywatnemu 

plądrowaniu, jest blisko spokrewnione ze sformalizowanym 

rozprzężeniem państwowym , gdyż Stany K rajow e dzięki dys

ponowaniu kasą w chodzą w  kontakty z zewnętrznymi potęgami 

w  imię swych własnych celów, jak gdyby stanowiły suwerenną 

władzę. O d własnej kasy jest już tylko niezbyt duży krok do 

utrzymywania własnych w ojsk i byłoby śmiesznością ustawowe 

zabranianie tego Stanom, skoro dając im kasę daje się im 

zarazem władzę i środki po temu. D opóki istniała jeszcze 

wspomniana władza zwierzchnia i pośrednicząca cesarza i R ze

szy, można jeszcze było w  poszczególnych wypadkach zapobie

gać takim następstwom, —  tam, gdzie ow a władza była jeszcze 

skuteczna i jeśli akurat jej się tak podobało, ale zapobieganie tym 

następstwom pozostawało w  sferze przypadkowości. Zresztą 

nie brakowało w  Rzeszy Niemieckiej takich przypadków, gdy 

Stany były uprawnione do utrzymywania własnych oddziałów, 

np. miasto Em den we W schodniej Fryzji, jak też i takich, że 

właśnie w  tym kraju, który był bardzo oddalony od w pływ u 

Rzeszy, Stany same werbow ały wojska przeciw swoim 

książętom, zawierały traktaty z zagranicznymi mocarstwami, 

w zyw ały do kraju ich armie i opłacały je. Niełatwo tu znaleźć 

bardziej pouczającą historię niż znakomita, napisana przez 

W iardę, Historia Fryzji Wschodniej. W idzim y w  niej obraz 

nieprzerwanie postępującego rozkładu, najbardziej haniebnego, 

odpychającego i niszczycielskiego, który wziął swój początek ze 

stosunków między książętami i Stanami Krajow ym i, które 

dysponowały prawami przysługującym i suwerenom. 

W  większej skali zjawisko to wystąpiło zresztą na przykład 
w  historii Francji czy A nglii, zanim kraje te doprowadziły do
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końca swoje ukształtowanie się w  państwa (by nie wspomnieć
o Polsce), tylko że te historie były mniej obciążone ową 
odpychającą właściwością, jaką stanowi skończony formalizm 
prawny i biurokratyczny krajów niemieckich.

W spomniany historyk miał dostęp do archiw ów Stanów 

wschodniofryzyjskich; pozostaje on na ich służbie i napisał swe 

dzieło na ich zlecenie. Stany wirtemberskie nie zleciły 
sporządzenia takiej historii; a sławnego Mosera, który byłby do 
tego zdolny i nawet występował jako ich doradca, usunęły ze 

sw ego środowiska. Jednakże wśród drobnych publikacji, które 

są dostępne publiczności, wyróżnia się broszura, która pozwala 

przynajmniej rzucić okiem na pewną stronę wspomnianego 

przedmiotu, a mianowicie na nienależne stanowe narządzanie kasą 
w  pewnym  okresie. Broszura ukazała się pod tytułem Zawiady

wanie wirtemberską kasą krajową przez dawniejsze, teraz skasowane 
komisje wirtemberskich Stanów; wyciąg z  rachunków, aktów i doku

mentów stanowych (bez miejsca wydania) 1799. Zgrom adzenie 

K rajow e, które po blisko 25 latach zostało zwołane znow u 
w  roku 1796, zbadało znalezione rachunki komisji', a broszura 

zawiera przynajmniej pewną część rezultatów tych dochodzeń. 

„K onsekw encje tych rachunków obejmują nie tylko kilka ton 

złota, które bezprawnie roztrwoniono, idą one w miliony i od 

ostatniego Landtagu w  1771 roku do początku obecnego, 

w  marcu 1797 roku, kiedy to położono kres nadużyciom, 

stanowią oszałamiającą sumę 4 238 000 florenów, powiadam: 

cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy guldenów majątku 

państwowego, którym wiernie miały zarządzać i dysponować 

komisje w  imię przysięgi i obowiązku” .
W ystarczy tylko przytoczyć ów  rezultat; nie tu miejsce na 

dokładniejszy obraz tego, jak głęboko ta niezależność pozw oliła 

upaść owem u stanowemu zarządowi. Należałoby zwłaszcza 

w yliczyć ow e wielorakie remuneracje, których udzielali sami 

sobie członkow ie komisji na każde znaczące i nie znaczące 

zajęcie oprócz swych zw ykłych poborów  (np. kanceliście za to, 

że dow iadyw ał się o samopoczucie księcia) i niejedno, co można 

by nazwać przepisowym  szalbierstwem, przy czym szczególnie 

często pojawiają się te same nazwiska. Na uwagę zasługiwałyby 

też próbki akcji i misji dyplomatycznych a zwłaszcza 

wypłaconych za nie zasług; w  rachunku za lata 1778-1781
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pojawia się suma 5 000 florenów , które przekazano w  1770 r. 
zagranicznemu radcy dworu na podróż do Petersburga gw oli 
zajmowania się tam przełożonymi sprawami kraju; podróż do 

M onachium w  sprawach handlowych a 8 700 florenów itd.
—  N ic nie pom oże w ym ów ka, że trwonienie i plądrowanie 

kasy państwowej było nadużyciem i  naruszeniem prawa i jeśli 
w  ciągu 26 lat suma bezprawnie wydanych pieniędzy 

państw ow ych może wynieść cztery miliony, to z pewnością nic 

nie są warte takie prawa, które umożliwiają tego rodzaju 
bezprawie. Na miano dobrego ustroju zasługuje wszak jedynie 

taki, w  którym  bezprawie zostaje ukarane lub, lepiej jeszcze, 

który zapobiega pojawianiu się bezprawia.
—  Jeśli coś takiego w yrosło na zielonym  drzewie, czy warto 

pytać o to, co pojawi się na suchym? Jeśli defraudacje i marno
trawstw o zdarzały się w  czasach, gdy nad zgromadzeniami 

stanowymi stał jeszcze cesarz i sądy Rzeszy, gdy Stany same 

zakończyły długotrwały, wielce kosztow ny proces przeciw ko 

swym książętom z pow odu wym uszeń i gw ałtów  i przejęły 

olbrzym ią masę długu —  którego spłacanie od blisko 50 lat aż 

do tej pory jeszcze nie może się skończyć; w  czasach, które 

opiewa się jako erę niemieckiej uczciwości, godności stanowej 

i szczęśliwości stworzonej przez ustrój —  w  przeciwieństwie do 

zepsucia, luksusu i niesprawiedliwości now ych czasów!

Atoli to zło, że samodzielność stanów krajowych um ożliwiła 

im plądrowanie kasy państwowej, jest tylko koniecznym 

następstwem i można by mu zapobiec dzięki prawom  i zm ienio

nym instytucjom, natomiast znacznie gorszy jest stan zagrożenia 

w  stosunku do państwa, gdyż samodzielność stanów w  dys

ponowaniu i zarządzaniu kasą państwową daje im m ożliwość 

utrudnić a nawet zahamować funkcjonowanie państwa, 

zarówno w  sferze spraw wewnętrznych, jak też w  dziedzinie 

stosunków politycznych z innymi państwami, co stany traktują 

z rezerwą a nawet w rogo, a stanom niemieckim było dotąd 

całkiem obce. Pom ysł obdarzenia Stanów czy jakiejkolwiek 

innej korporacji w  obrębie państwa siłą militarną niezależną od 

rządu i armią, należałoby uznać w  ogóle za środek rujnujący 

państwo, ale nie stanowiłoby to większej różnicy, gdyby 
przyznało się takiej korporacji dysponowanie całą kasą 

państwową lub jej częścią i uprawnienie opłacania z tego
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poborów  i żołdu. M ogłoby się w ydaw ać, że stany dawnego 
niemieckiego kraju, które dysponowały takim uprawnieniem, 
stracą bardzo wiele ze swej w ładzy, jeśli nie zostanie ono im teraz 

przyznane. Jednakże zauważono już wcześniej, że wraz z prze
obrażeniem się kraju z lenna Rzeszy w  suwerenne państwo Stany 

niebywale zyskały na władzy i uprawnieniach i już choćby 

z uwagi na ten wzrost znaczenia, nie daje się z nim pogodzić 
tamta dawniejsza kompetencja. W raz z takimi postanowieniami 

państwo przestałoby być państwem, gdyż zostałoby rozbite 

z racji istnienia w  nim dwu suwerennych władz, —  lub raczej 

jedność dałaby się urzeczywistnić albo tak, że tak zwane Stany 

obaliłyby istniejące rządy i zagarnęłyby władzę, jak widzieliśm y 

w  nowszej historii, albo, co także widzieliśm y, że rządy 

przepędziły takie stany krajowe i uratowały w  ten sposób 

państwo i lud. Największą gwarancją i zabezpieczeniem Stanów 

Krajow ych jest właśnie to, że nie posiadają one władzy 

sprzecznej z naturą rzeczy; zaś czymś najbardziej niedorzecznym 
jest szukanie w  takiej władzy ostoi dla siebie i dla ludu, ponieważ 

władza ta uczyni prawem a z czasem koniecznością zniesienie 
tych Stanów.

Trzeba jeszcze dodać, że w  zw iązku z jakościową różnicą 

między lennem a państwem całkiem ulega zmianie także 

konkretna forma stosunku między księciem i poddanymi. 

D opóki książę i kraj jako właściciele i dysponenci 

szczegółow ych uprawnień ustosunkowywali się do siebie na 

podobieństwo jednostek prywatnych i znajdowali się pod władzą 

cesarza i Rzeszy jako trzeciego czynnika, występującego 

w  charakterze pretora, m ogli zawierać ze sobą umowy i od

nosić się do siebie wedle w zorów  prawa prywatnego. Także 

w  nowszych czasach, gdy miejsce dawnych wyobrażeń 

w yzbytych myśli i rozumu, wedle których rządy i książęta 

mają oparcie w  boskim autorytecie, zajęły prawdziwsze 

pojęcia, wyrażenie umowa państwowa wciąż jeszcze zawierało 

fałszywą myśl, jak gdyby pojęcie umowy naprawdę m ogło 

pasować do stosunku księcia i poddanych czy rządu i ludu 

w  państwie, a prawne określenie prawa prywatnego w yw odzące 

się z natury kontraktu m ogły czy wręcz powinny znaleźć tu 

zastosowanie. Już po krótkim  zastanowieniu się zrozumiemy, 

że u podstawy zw iązku księcia z poddanym czy rządu
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z ludem znajduje się pierwotna, substancjalna jedność, natomiast 
w  um owie, w ręcz przeciwnie, w ychodzi się od wzajemnej 
niezależności i obojętności obu członów , a układ, jaki zawierają 
w  zw iązku z czymś, jest przypadkową relacją, która bierze się 

z  subiektywnej potrzeby i chęci obu stron. O d takiej um owy 
w  istotny sposób różni się system powiązań w  państwie, który 

jest stosunkiem obiektywnym , koniecznym , niezależnym od 

chęci czy upodobania; jest on w  sobie i dla siebie obowiązkiem , 

od którego zależą prawa, natomiast w  um owie wola subiektyw
na nadaje obustronnie prawa, z których dopiero wypływ ają 

obow iązki. Przemiana kraju lennego Rzeszy w  państwo usuwa 

dawną samodzielność obu stron zapośredniczoną przez trzecią 

władzę zwierzchnią a wraz z tym cały stosunek um owy.

Zasadnicza błędność stanowiska zajętego przez wirtember

skie Stany Krajow e polega na tym, że w ychodzą one od prawa 

pozytywnego, uważają, że same stoją jeszcze całkowicie na tych 

pozycjach i domagają się prawa na tej tylko zasadzie, że kiedyś je 
posiadały. Postąpiły one jak kupiec, który stracił podczas 

sztormu statek, w  który w łożył cały majątek, ale chciałby 

prowadzić taki sam tryb życia i żądać od innych takiego samego 

kredytu jak dawniej —  albo jak właściciel dóbr, któremu 

dobroczynna pow ódź pokryłaby posiadany przez niego piasz

czysty grunt żyzną ziemią ogrodow ą, a który chciałby uprawiać 

swoje pole w  taki sam sposób jak przedtem.

W  trybie postępowania Stanów K rajow ych powołanych 

w  W irtem bergii w idzi się przeciwieństwo tego, co zaczęło się 

przed 25 laty w  sąsiednim królestwie i co znalazło wówczas 

oddźw ięk we wszystkich duchach, że oto w  ustroju państwo

w ym  należy uznawać za obowiązujące to tylko, co trzeba przyjąć 

wedle prawa rozumu. M ożna było żyw ić obawę, że ferment 

rewolucyjnych zasad tamtego czasu, abstrakcyjnych idei w o l

ności, nie ustał jeszcze w  Niem czech, że jeszcze trwa i że 

zgromadzenia stanowe m ogłyby znaleźć okazję do podjęcia 

podobnych prób, spowodowania rozruchów  i zagrożeń. W ir

tembergia stanowi do pew nego stopnia pocieszający przykład, 

że ów  niedobry duch już nie straszy, ale zarazem, że nadzwyczaj

ne doświadczenie, dokonane we Francji i poza nią, w  Niem czech 

równie dobrze jak tam, dla tych Stanów zostało stracone, —  że 

mianowicie skrajność tępego obstawania przy pozytyw nym
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prawie stanu, który przeminął i przeciwstawna krańcowość 
abstrakcyjnej teorii i płytkiego frazesu, stanowiły w  tej samej 
mierze szańce egoizm u i źródła nieszczęścia w  tamtym kraju 
i poza nim. —  W irtemberskie Stany Krajow e chciały znowu 
zaczynać od stanowiska, na którym  stały poprzednie Stany; nie 
wnikały one w  zawartość królew skiego aktu konstytucyjnego 

i nie pytały, ani nie usiłowały dow odzić, czym jest rozumne 

prawo i że coś nim jest, lecz obstawały po prostu przy 
formalizmie domagania się starego p ozytyw nego prawa w  opar

ciu o zasadę, że było ono pozytyw ne i zgodne z umową. 

Początek rewolucji francuskiej trzeba uznać za walkę rozum 

nego prawa państw ow ego z masywnością prawa pozytyw nego 
i przyw ilejów , przez które było ono tłumione. W  obradach 

wirtemberskich Stanów K rajow ych widzim y walkę tych sa

mych zasad, tylko że nastąpiła zamiana miejsc. Podczas gdy 

w tedy większość francuskich Stanów i partia ludu broniła

i domagała się praw rozumu, a rząd stał po stronie przyw ilejów , 

to w W irtem bergii raczej król ulokował swoją konstytucję 

w  sferze rozumnego prawa państw ow ego, zaś Stany Krajow e 

w ystąpiły w  charakterze obrońców  pozytyw ności i przyw i

lejów , odegrały nawet przewrotny spektakl, że czynią to 

w  imieniu ludu, choć owe przywileje bardziej jeszcze godzą 

w  jego interes niż w  interes księcia.

O  wirtemberskich Stanach K rajow ych można powiedzieć 

to, co powiedziano o francuskich reemigrantach —  niczego nie 

Z a p o m n ie li i n iczeg o  się nie n a u czy li. W ydaje się, że p r z e s p a ły  one 

ostatnie dwadzieścia pięć lat, najbogatsze chyba w  całej historii 

powszechnej a dla nas najbardziej pouczające, gdyż do nich 

należy nasz świat i nasze wyobrażenia. W szak nie m ógłby istnieć 

straszniejszy moździerz do miażdżenia fałszyw ych pojęć pra

w nych i przesądów odnoszących się do ustrojów państwowych 

niż trybunał tych dwudziestu pięciu lat, atoli nasze Stany 

Krajow e w yszły z niego nietknięte, w  swej dawnej postaci.

—  Dawne p ra w o  i  daw ny u s tr ó j to tak samo piękne i wielkie słowa 

jak niecnym jawi się rabow anie lu d ow i je g o  p ra w . Jednakże czy to, 

co zwie się dawnym prawem i dawnym ustrojem, jest dobre czy 

złe, nie zależy od wieku; także odrzucanie składania ofiar z ludzi, 

niewolnictwa, despotyzmu feudalnego i niezliczonych infamii 

było zawsze znoszeniem dawnego prawa. Często powtarza się,
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że prawa nie mogą zginąć, że sto lat bezprawia nie może stanowić prawa;
—  należałoby jeszcze dodać: choćby to stuletnie bezprawie 
nazywało się przez sto lat prawem-, a także, że stuletnie i rzeczy

wiście pozytyw ne prawo słusznie ginie, gdy traci bazę, która jest 
warunkiem jego egzystencji. Jeśli ktoś ma ochotę niepotrzebnie 

mleć ozorem, to niech sobie powtarza, że małżonek zachowuje 
swe prawo do drugiego małżonka nawet po jego śmierci, 

podobnie jak kupiec zachowuje prawo do sw ego okrętu, który 
pochłonęło morze. Chorobą N iem ców  od dawna było czepianie 

się takiego formalizmu i obnoszenie się z nim. D latego też 

prawie cała istota działalności tego wirtem berskiego zgrom a
dzenia stanowego ogranicza się do jałowej obrony formalnego 

prawa z adwokacką zajadłością. Daremnie nieliczne głosy, 

między innymi prezydent zgromadzenia książę zu Hohenlo- 
he-Óhringen, usiłowały odwieść zgromadzenie od tego nastawie

nia na procesowanie się i skierować jego uwagę na rzecz samą, 

wszak nawet ów  m oździerz, w  którym  przez dwadzieścia pięć lat 

ucierano czas, nie był w  stanie na nie wpłynąć.

Ten upór, z jakim stany krajowe trzymały się formalizmu 

prawa pozytyw nego i punktu widzenia prawa pryw atnego tam, 

gdzie chodziło o prawo rozumu i praw o państwowe, sprawił, że 

historia tych półtorarocznych obrad jest niesłychanie uboga 

m yślow o i nie zawiera nic (albo prawie nic) pouczającego dla 

wielkiej sprawy, która była ich przedmiotem —  wolnego ustroju 

państwa niemieckiego obecnej doby. Zamiast owocnej pracy mamy 

prawie wyłącznie pozorną akcję, której głów ny tok wypada 

teraz odtworzyć.
W spomniano już o tym, że gdy król uroczyście otw orzył 15 

marca 1815 zgrom adzenie i po przekazaniu aktu konstytucji 

pozostawił je samo, pan hrabia von W aldek, który nie jest 

starowirtemberczykiem ani też jako taki przyw ódcą posiadaczy 

g łosów  wirylnych lecz tylko jego substytutem, wystąpił z oracją, 

która zaczynała się od wcześniej przytoczonej pochwały króla 

„dostojnego monarchy, który wykazał rzadką siłę, W irtembe

rgię znacznie powiększył a teraz przywraca ów  ustrój na wieki 
ufundowany przez swych dostojnych przodków , głośnych 

książąt o rzadkich właściwościach” . N ie wypadało, żeby pierw

sze wystąpienie ze strony Zgrom adzenia nie zawierało stosow 

nej pochwały w  ogólności, jeśli już nie wyrażenia uznania dla
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właśnie dokonanego przez króla nadania konstytucji swemu 
królestwu. A le  pochwała ta, jak zresztą cała m owa, była tak 
napuszona i dwuznaczna, tak pełna niuansów, że zgromadzenie 

m ogło nacieszyć się zręcznością swego m ów cy, który na 
zewnątrz okazyw ał należne oddanie a wewnętrznie opatrywał 

w szystko zastrzeżeniem. Natomiast król i gabinet m ogli uznać 
ową pokrętną i pełną podtekstów  w ypow iedź za szyderstwo, 
tym bardziej, że przypisywała ona królow i decyzję przywrócenia 

owej od stuleci uznawanej za dobroczynną więzi między władcami 
i wszystkimi stanami państwa oraz konstytucji, która zadowala 

wszystkie części, a także zniesienia trwającego od dziewięciu lat 

Zniesienia ow ego po wieczne czasy przez Dostojnych Przodków 

ugruntowanego ustroju. M ożna by to zapewnienie uznać za śmiałe 

przypuszczenie, gdyby wziąć pod uwagę tylko jego znaczenie, 
ale jego intencją były od początku urągliwość i szyderstwo, gdyż 

treścią zgryzoty  Stanów już od pierwszego posiedzenia było to 

właśnie, że król nie chciał przyw rócić ow ego dawnego ustroju

i że z pochodzących od niego zasad ustrojowych nie był 
Zadowolony ani jeden stan w  jego państwie, ż.adna jego część 
(oprócz samego króla i jego ministrów).

Dalszy ciąg m ow y stanowi prezentacja historycznych losów 

W irtem bergii za dawnego ustroju, globalny rezultat jest taki, że 

stan kraju we wszystkich czasach obowiązywania owego ustroju byl 

nędzny, przygnębiający, nieszczęśliwy- Z  tego w yprow adzony został 
wniosek pozostający w  rażącym kontraście do tej przesłanki, „że 

stary ustrój wirtemberski uszczęśliwiał kraj od stuleci, że ma on 

zdecydowaną przew agę nad wszystkimi ustrojami innych krajów, 

że był bez wątpienia najlepszym ustrojem kraju niemieckiego i nie 

tylko stanowił przedmiot podziwu Niemiec, lecz nawet niejedno

krotnie przykuwał uwagę A n g lii” . Właśnie dlatego, a także ze 

względu na to, że w  ustroju tym wszystko określone jest na 

zasadzie um ow y i w  sposób nie budzący wątpliw ości, gdyż ma 

on gwarancje, wszyscy władcy na niego przysięgali, a lud nigdy

2 niego nie zrezygnował, tylko on zasługuje na uznanie go za 

ustawę zasadniczą i podstawową umowę. Pewne wspomniane już 
modyfikacje, które stały się niezbędne w  zmienionych okolicz

nościach, będą opierać się na nim. Zaproponow any przez 

mówcę i przyjęty przez zgrom adzenie stosowny adres nie 

Wyraża tej myśli bezpośrednio, lecz w  sposób pokrętny w  formie
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nie wprost wypowiedzianych hipotez. Jeśli naród wybrał re
prezentantów tylko założywszy, że dawny, odziedziczony  

ustrój, który m iałko  uszczęśliwiać od stuleci, winien znaleźć się 
u podstaw m odyfikacji, jeśli dalej większość panów stanowych 
musi zastrzec sobie swoje prawa i orzeczenie Kongresu, tedy 

Stany uznają z  najbardziej poddańczym podziękowaniem, że ot

wierając te obrady król daje im odtąd sposobność do naradzenia się 
nad zastosowaniem nowych stosunków do starych stosunków kraju. 0  ile 

więc zgromadzenie musi zastrzec sobie przedłożenie wyniku 
swojej narady królow i, to nie wątpi ono... itd. W brew temu, co 

głosi ten maskujący, hipotetyczny styl, że zastrzega się tylko 

naradzenie są, że rezultat narady dopiero w przyszłości zostanie 
przedstawiony królow i, gdy zostanie uzyskany, zdecydowanie 

odmiennie wyraża zgrom adzenie znaczenie tego adresu na 

swym  następnym posiedzeniu, że mianowicie miało ono 

oświadczyć, że może obradować nad modyfikacjami w prow adzo

nym i przez nowe, szczególne okoliczności tylko na bazie 
starowirtemberskiego  ustroju.

Po przem ówieniu pana hrabiego von W aldeka i odczytaniu 

przygotow anego przez niego adresu jeszcze tylko jeden deputo

w any w ygłosił parę uw ag wzyw ających do podpisania adresu, 

po czym nastąpiło milczące jednomyślne jego przyjęcie przez 

zgromadzenie.

Zw rócono już uwagę na wyrachowanie m ow y i adresu, 

z jednej strony nacechowanych zuchwalstwem  a nawet szyder

stwem, a z drugiej strony zarów no w  swej treści jak i z uw agi na 

swój styl napuszonych, przew rotnych i ceremonialnych. D yp 

lomatyczne pertraktacje now ych czasów cechuje bezpośre

dniość, otwartość i pełen godności charakter przy wszelkiej 

ostrożności, rozwadze i wyważeniu w ypow iedzi, a największej 

mądrości nie towarzyszy bynajmniej zarozumiała przebiegłość.

O  ile bardziej m oglibyśm y spodziewać się po niemieckim 

zgrom adzeniu stanowym, że okaże w  swym pierwszym  

oświadczeniu szczerość, żyw otność i pełną godności otwartość 

a nie napuszoność i skrytość a wreszcie niemotę, przy pom ocy 

której reszta zgromadzenia skryła się za ow ą napuszonością.

Jednakże tym, czym wielce chełpiło się wciąż później 

zgrom adzenie jest jednomyślność z jaką podjęto decyzję

o przyjęciu adresu. O koliczności związane z tym i ze sposobem
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forsowania tego adresu podczas posiedzenia ukazuje następne 
posiedzenie oraz dalszy przebieg obrad. N a tym  posiedzeniu (17 

marca) sześciu panów ze szlachty odżegnało się od zawartej 
w  adresie wzmianki, że obecny ogół szlachty zastrzegł sobie swoje 
prawa. W  złożonym  przez nich wyjaśnieniu stwierdza się, że 

m ow y dwu członków  zgromadzenia, których skutkiem był 
adres, w ygłoszone zostały tak szybko a przy tym tak słabym 

głosem, że nie można było ich zrozumieć, a dalej zauważa się, że 

miast formalnego głosowania miało nastąpić wstawanie z  miejsc, 
atoli pow ód i cel ow ego wstawania nie był ogólnie znany.

—  Ceremonia głosowania musi zostać przede wszystkim  

określona w  zgrom adzeniu i podana do wiadom ości jego 

członkom; jeśli nawet za pierwszym razem trzeba było wym yślić 

ten sposób, należało go  obwieścić i objaśnić, żeby jego znaczenie 

nie ulegało żadnej wątpliwości. O braz niem oty zyskuje uzu

pełnienie dzięki napomknieniu o szybkim odczytywaniu tekstu 

i słabej słyszalności głosu. Czyż jest to obraz godny pierwszego 
wystąpienia zgromadzenia stanowego, ow ego wystąpienia, 

w  trakcie którego podjęło ono swoje decydujące a nawet jedyne 

postanowienie? —  T ych  sześciu złożyło klarowne oświadczenie, 

że przyjmują oni z wdzięcznością konstytucję nadaną przez 

króla. Ta stanowczość bardzo odbija od wyrażeń z adresu,

o których sensie trzeba było być poinform owanym , żeby 

wiedzieć, iż miał on być nieprzyjęciem konstytucji. W ypadłoby 

to odważniej i w  sposób bardziej godny niemieckich m ężów, 

reprezentantów narodu, gdyby zgromadzenie zadeklarowało 

swoje odrzucenie królewskiej konstytucji równie jasno, jak 
tamtych sześciu przedstawicieli szlachty je przyjęło. Będzie 

jeszcze później mowa o dającej się niekiedy zaobserwować 

delikatności w  stosunku do króla; ale prawdziwa delikatność 

polega bez wątpienia na kulturalnej odwadze cywilnej, zaś 

najbardziej niedelikatnym postępowaniem  w obec króla i w obec 

samego siebie jest właśnie opisane wcześniej nienaturalne 

zachowanie.

Ważniejsze jest jednak, że głów ne postanowienie nie tylko 

zostało poprzedzone przez dwa zaledwie wystąpienia, prawie 

wcale nie dotyczące materii, lecz że w  ogóle jednomyślność decyzji, 

miast zasługiwać na pochwałę, naraziła zgrom adzenie na naj

większe zarzuty. W idzim y zgromadzenie stanowe, zapewne
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w  olbrzymiej większości zgodne co do sw ego postanowienia już 
z góry i w  milczeniu załatwiające sprawę. Pewna część okazuje 
się później do pewnego stopnia opozycją, ale wykazuje całkowitą 
obojętność w obec nerwu postanowienia, mianowicie w obec 

dawnego ustroju; nie rości pretensji ani do formalnego prawa, ani 
do jego treści, chce tylko dobrego ustroju i dlatego już raczej 

lepszego niż starowirtemberski. —  W idzim y zatem zgrom adze
nie jeszcze początkujące, doprowadzone do niem oty i pow 

ściągliwości przez ignorancję swych części składowych, niepew

ność tego, co ma być, brak obycia i nawyków; któremu 
imponuje napuszoność i przewrotna determinacja kilku jego 

członków . G dyby zgromadzenie to jaśniej i odważniej pojęło 

swój status i powołanie, to uczyniłoby swą zasadą raczej większą 

otwartość i wyrazistość i zamiast być nieme, musiałoby uważać 

za najważniejsze to, co zostało jej przyznane, a mianowicie 

prawo głosu. G d yby jednomyślność pojawiła się zgodnie 

z rzeczywistą intencją, albo z nieśmiałości i braku pewności 
siebie, to we wszystkich tych wypadkach musiałoby ono uznać 

za swój obow iązek, jeśli chce się to tak nazwać, wybrać sobie 

adwokata diabła —  a miano to nie jest, jak się zdaje, chybione 

w  obliczu animozji okazanej wobec królewskiej konstytucji. 

Pow inno niejako z urzędu pozw olić przedłożyć wszystkie racje 

przemawiające za przyjęciem  królewskiej konstytucji i ukazać je 

w  jasnym świetle a następnie klarownie w yłożyć swój faktyczny 

pogląd i dopuścić, by dokładna analiza jego m otyw ów  poprze

dziła podjęcie postanowień. A le takie narady nie poprzedziły 

powzięcia decyzji ani też nie nastąpiły potem; a przecież 

zgrom adzenie stanowe istnieje nie tylko po to, by nie działać bez 

zastanowienia, lecz także by przedstawiać narodowi i światu 

swoje debaty o  interesach państwa.

G d y parę miesięcy później reprezentant Aalen, pan Gleich, 

w ygłosił przemówienie, które było całkiem przeciwstawne 

w ciąż nie poddanym rozważaniom  przesłankom zgromadzenia, 

wówczas komitet, który miał sporządzić informację o tym, 

zaczął mu perswadować, że coś takiego musi dziwić i w zbudzi 

powszechną dezaprobatę w zgromadzeniu, gdzie jedność i pat

riotyczna uczciwość dotychczas utrzym ywały z dala wszelki obcy 
i nieczysty wpływ. Jak to? Deputowany, który ma odw agę 

wreszcie w ypow iedzieć głośno swoją opinię odbiegającą od
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owej niemej i martwej bezduszności, musi się narażać na aluzję 
do obcego i nieczystego wpływu? Zresztą uczciw szy byłby zarzut 
nieuczciwości wprost albo całkowite wstrzymanie się od 
zw ykłej insynuacji. —  Przemówieniu pana Gleicha dodano 
zresztą zaraz na początku informacji komitetu określony cel
—  a raczej powiedziano, że ono ^daje się mieć cel stworzenia 

partii opozycyjnej —  w  zgrom adzeniu tak dotąd chwalebnie 

nacechowanym przez zgodność. Jeśli ktoś zastanawiał się trochę 
nad naturą zgromadzenia stanowego i poznał jej przejawy, to nie 

m ogło ujść jego uwagi, że bez opozycji takie zgromadzenie 

pozbawione jest zewnętrznej i wewnętrznej żywotności, że 

właśnie takie przeciwieństwa w  nim należą do jego istoty, do jego 

uzasadnienia i że ono właściwie zostaje ukonstytuowane wtedy 

dopiero, gdy wyłania się w  nim opozycja, a bez niej ma ono 

postać jednej tylko partii lub zgoła jakiej kupy Klumpens.
Referent zajm ował się tak długo trybem i przebiegiem 

inauguracji obrad, gdyż nie tylko godny on był uw agi sam dla 

siebie, lecz i znamienny dla dalszego toku obrad. Co się tyczy 

strony formalnej toku postępowania zgromadzenia, wypadałoby 

odnotować jeszcze dwie okoliczności. —  Porządek obradow a

nia w  samym zgrom adzeniu był w  ogólności taki, że wybierano 

komitet zajmujący się określonym  przedmiotem, który zdawał 

sprawozdanie zgromadzeniu, następnie debatowano i podej

m owano uchwałę. —  W  trakcie wyborów do komitetu było regułą, 

zwłaszcza na początku, gdy chodziło o wejście w  posiadanie 

i imponowanie, że zazwyczaj wiceprezydent imiennie propono

wał deputowanych. Ó w  wybrany przez zgromadzenie szef 

zaproponował do pierwszych kom itetów deputowanych, 

którzy na zawsze upamiętnili się jako przyw ódcy partii starowir- 

temberskiej; choć przecież dopiero tylko dwóch członków  

publicznie zaprezentowało się zgromadzeniu. W ynikało z tego, 

że słowo całkowicie przeszło w  ich ręce, zwłaszcza jeśli zna się 

tradycyjną delikatność deputowanych wobec siebie. Została ona 
posunięta tak daleko, że w  pierwszym  przypadku, gdy zgrom a

dzenie postanowiło wybrać dwanaście osób do komitetu, a jede

naście uzyskało wymaganą większość, zaś na dwunastym miejs
cu znalazło się czterech deputowanych z równą ilością głosów , 

zgromadzenie nie wybrało spośród nich jednego, przy czym  

trzech trzeba było wyeliminować, lecz w brew  własnej uchwale
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wybrało wszystkich piętnastu do sw ego dwunastoosobow ego 
komitetu. —  Zaraz przy wyborach do drugiego komitetu 
wydarza się rzucające się w  oczy matactwo, gw oli doprowadze
nia do tego, by czterech przyw ódców  wybranych do pierwszego 
komitetu nie ominęło członkostw o drugiego. D la sprawy 
w olności zgromadzenia nader istotne jest z uwagi na wielką rolę 

wszystkich kom itetów, żeby te same indywidua nie obsadzały 

w szystkich kom itetów. Skoro każda określona sprawa jest 

przygotow yw ana przez komitety, wszystkie te prace przygoto
waw cze nie m ogą pozostać w  tych samych rękach. W pływ  

komitetu jest prawie absolutny w  zgromadzeniu, w  którym  

jedyne a przynajmniej głów ne referowanie sprawy pochodzi od 

komitetu i właściwie nie jest nawet omawiane.
Inną osobliwością jest także tryb wystąpień. N ie znajdzie się 

w  przebiegu obrad wygłaszanych przem ówień, lecz najczęściej 

tylko odczyty oraz drobniejsze i całkiem krótkie oświadczenia 

ustne, w  ogóle ani śladu żyw ych m ów  i replik. T ylk o  raz pod 

koniec obrad, gdy przedmiotem stała się zamiast sprawy osoba 

dysydenckiego deputowanego, pana doktora Cotty, doszło do 

wystąpień m.in. niezbyt szacownych osób, nie w  dotych

czasowej formie głosów  napisanych lecz tym  razem bez przygo

towania, wet za wet; doszła do głosu naturalna elokwencja, 

która zachowała się jeszcze w  podobnych przypadkach na 

naszych targowiskach, ale nie udało się zauważyć, by do głosu 

doszła w ym ow a, która kiedyś dominowała na rzymskim forum.

—  O czyw iście, rozumie się samo przez się, że sprawozdania 

kom itetów sporządza się pisemnie i że są one odczytywane. Ale 

to, czym  była następująca potem  debata, polegało najczęściej na 

odczytaniu przez jednego lub paru deputowanych napisanych 

już głosów , by potem po paru dniach czy tygodniach inny 

deputowany m ógł produkow ać się z takim samym votum . Na 

tym samym posiedzeniu m ogło zatem następować odczytywanie 

jeden po drugim  licznych rozpraw, odnoszących się do 

najróżniejszych spraw, a jedynym efektem owych referatów 

było najczęściej samo odczytanie. Właśnie za sprawą owej 

pisemnej metody prawie zupełnie zatraca się ów  ożyw czy 

czynnik który bierze się stąd, że mężowie w  zgromadzeniu 

przeciwstawiają się sobie, aby twarzą w  twarz, z ust do ust, 

z nieustającym polotem  wysuw ać twierdzenia, dow odzić, obalać
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i budzić poruszenie. N ie bez racji w  angielskim parlamencie 
obowiązuje zasada, że odczytywanie pisemnych referatów jest 
niedozwolone, a to dlatego, że taki tekst m ógłby być dziełem 
innej osoby, ale przede wszystkim  dlatego, że zm ieniłoby to 

całkowicie naturę takiego zgromadzenia. Z  wyjątkiem  niewielu 
przemówień pełnych życia acz również odczytanych, zeszyty 

sprawozdań zgromadzenia stanowią w  większości zbiór 

wystąpień prawniczych z cytacjami pochodzącym i nie tylko 

z litanii uchwał stanowych, ugód spadkowych, testamentów 
książęcych itd., lecz także np. z Corpus Iuris, M onteskiusza, 

Zonarasa, Cramera z De tacente dissentiente (Opuscula, cz. II) 
i U sus philosophiae Wolfianae, spec. X II  oraz uczonych w yw odów  

naszpikowanych podobnym i wspaniałościami erudycyjnymi
i poronionych pism adwokackich.

Jeśli zgromadzenie stanowe reprezentuje naród, czy taka 

forma obradowania jest sposobem wyrażania się narodu, od

działywania zarówno na sam naród jak i na jego przedstawiciel

stwo? Rozprawy, które powstały w  ciszy gabinetu, są adresowa

ne tylko do innych pracowni badawczych albo do akt ludzi 

interesu. W szelako prawdziwą publicznością zgrom adzeń sta

now ych jest naród; a jak może się on interesować takimi 

papierowym i obradami i rozwijać się dalej? W  ten sposób 
reprezentanci narodu raczej izolują się od niego i od siebie 

nawzajem i załatwiają sprawy ludu bez niego, choćby nawet 

obrady były dostępne dla publiczności. Fizjognom ia obrad 

zgromadzenia W irtem bergii nie różni się zatem wielce od 

poczynań stowarzyszenia m łodych ludzi, które zawiązują oni po 

to, by pisać wypracowania gw oli rozwijania swej kultury

i biegłości, oraz skłaniać się wzajemnie do wysłuchiwania 

odczytywania ich na głos.

Jeśli będziemy abstrahować od strony materialnej, to owa 
pisemna maniera, wraz ze skutkami, które miała ona dla całego 

przebiegu obrad, stanowiła też podłoże oświadczenia pewnego 

reprezentanta przytoczonego w  V III, s. 20 i naturalnie uznanego 

za niestosowne, „że  gdyby wniesione petycje nie dostarczyły 

rozryw ki, to nie byłoby się w  stanie obronić przed nudą” .
—  Ponadto, gdyby debaty stanów krajowych miały polegać na 
kom unikowaniu pisemnych w yw odów , to ich osobiste grom a

dzenie się byłoby zbyteczne i oszczędzono by sporo w ydatków ,
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jako że w szystko dałoby się załatwić dzięki cyrkulacji referatów. 
K to  przyw ykł do czytania, woli sam czytać takie artykuły niż 
chodzić ich słuchać; każdy m ógłby także kazać je sobie 

odczytyw ać żonie albo przyjacielowi, także oddawane głosy 

można by przesyłać na piśmie.
Pow róćm y do części historycznej. Zaraz na początku posie

dzeń zgromadzenia stanowego nastąpiło wielkie wydarzenie 
polityczne —  przybycie Bonapartego do Francji z w yspy Elby. K ról 

już w  dwa dni po otwarciu Stanów poinform ował je o  środkach 
zaradczych podjętych w  W iedniu. Takie wydarzenie m ogło 

ujawnić usposobienie i ogólny charakter niemieckiego zgrom a

dzenia dzięki jego zachowaniu i postawie. G dyby było możliwe, 

iż naród niemiecki z radością i nadzieją przyjąłby to wydarzenie, 

to m ogłoby uchodzić za niebezpieczne, żeby Stany Krajow e, 

które miały wcześniej om ówione zamiary przeciwstawne woli 

królewskiej, zbierały się właśnie w  takiej chwili dziejowej. A le 

ponieważ było to niem ożliwe, tedy tym bardziej pożądane 

musiało się wydawać zwołanie zgromadzenia, by m ogło ono 

zespolić energię i przedsięwziąć środki, jakich wym agało tak 

brzemienne w  konsekwencje wydarzenie, znow u zagrażające 

spokojow i Europy, zwłaszcza w  krajach leżących blisko Francji.

Stany K rajow e aż nadto często stosowały zgubną, niepat- 

riotyczną a nawet często w  najwyższym  stopniu zbrodniczą 

sztuczkę, gdy bowiem  rząd znajdował się pod naciskiem 

okoliczności politycznych, w ów czas one, miast iść z nim ręka 

w  rękę we wspólnej sprawie wyprowadzenia państwa z trudności, 

chciały wym óc na rządzie korzyści dla siebie dołączając w  ten 

sposób do kłopotów  zewnętrznych także wewnętrzne, przez co 

zewnętrzna siła rządu ulegała osłabieniu i w  ten sposób w  rzeczy 
samej współdziałały z wrogiem . —  28 marca jeden z deputowa

nych z pełnym poczuciem  znaczenia okoliczności wniósł (II, s. 

41), ażeby zgromadzenie oświadczyło we własnym imieniu 

królow i, że aż do ostatniej kropli krw i i ostatniej cząstki sw ego 

dobra stoi z a nim i dobrą sprawą —  i jak to zgromadzenie chce to 
osiągnąć przez powszechne uzbrojenie i otwarcie pożyczki, 

wszelako sądzi, że byłoby w  stanie tego dokonać tylko na drodze 

starej konstytucji. —  Część szlachty przyznała w  adresie do 

Stanów (II, s. 14), że najwyższe niebezpieczeństwo wym aga 

największego wysiłku i prosiła zgromadzenie, bez dołączania
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żadnych warunków, o podjęcie kroków , by król m ógł zarządzić 
powszechną mobilizację i szkolenie w ojskowe. W płynęły adresy 
z wielu okręgów  o podobnej treści. Jeden, z Eplingen z 29 
marca (II, s. 48, inne nie zostały wydrukowane) wyrażał obawę 
w  zw iązku z wydanym już przez króla rozporządzeniem 
wystawienia w  każdym okręgu batalionu w  sile 500 łudzi, że 
przewidziano z byt wiek okoliczności łagodzących, w  związku 
z czym m ogłoby to przynieść uszczerbek placów kom  obrony; 

jego życzeniem było pospolite ruszenie. D ołączony raport sołtysa 
R einharda z Oberesslingen w ydrukow ano także (II, s.io) jako 

„w ażne wyjaśnienie” . Brzmi ono tak: „Próba otrzymania 

sierżantów spośród ochotników , zdaje się być chybiona w  sto

sunku do wysłużonych żołnierzy. Ci ludzie, podobnie jak wielu 

a nawet większość narodu ma zbyt stępione poczucie miłości i obrony 

ojczyzny. W szystko, co zdrow e, od osiemnastego do czterdzie
stego roku powinno dostać broń. G d y się Szw abów  zw oła masę, 

wtedy idą i biją mocno, ale gdy mają wolną wolę, wtedy nie dzieje się 

nic” \\ —  Tem u w ójtow i, który m ówi o swoim  narodzie, pośród 

którego tkw i, zgromadzenie nie chciało, jak się zdaje, stawiać 

zarzutu obrazy narodu —  zw rot, który stał się ulubionym  

w  naszych czasach —  skoro w yróżniło jego sprawozdanie 
nakazując je drukować i nazwało je „ważnym wyjaśnieniem” .

Zarów no w  tej sprawie jak i w  innych zgromadzenie 

stanowe samo nałożyło sobie ograniczenia przez to, że przyjęło, 

iż można by potraktować jego wnioski i propozycje jako 

korzystanie z przyznanego mu w  królewskiej konstytucji prawa 

wnoszenia petycji, a w  konsekwencji, jako faktyczne uznanie tej 

konstytucji. Jak gdyby zebranie się zgromadzenia stanowego na 

gruncie tego ustroju nie było już całkiem formalnym faktem

i jak gdyby reprezentanci narodu, którzy zgrom adzili się 

w  takich okolicznościach, bez w zględu na podstawę, formę

i upoważnienie, nie musieli pomijać wszystkich innych 

w zględów , a zwłaszcza obaw y przed konsekwencjami, tylko z całej 

m ocy myśleć i działać dla ratowania sw ego narodu!

Zgrom adzenie nakazało początkow o odczytać nadesłane 

adresy i odłożyło je ad acta. W  sprawie pospolitego ruszenia 

odnotowano raczej nie wcześnie jako zasługę miasta Tybingi, że 

wystąpiło ono z tą propozycją, gdy sytuacja we Francji nie była 

jeszcze znana. Jeśli zw ykły patriotyzm tak łatwo może wpaść na
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pomysł powszechnego uzbrojenia ludu w  obliczu niebezpie
czeństwa zewnętrznego, to należało oczekiw ać od zgrom adze
nia stanowego dojrzalszego, lepszego wniknięcia w  zasadność 

militarną a przede wszystkim  polityczną takich środków
—  wówczas, gdy samo now e zgromadzenie stanów spow odo

wało napięcie wewnętrzne i rozmaite machinacje. A le w  jakim 

świetle postawiono by propozycję takiego uzbrojenia, gdyby 
pojawiła się ona, zanim w ypadki we Francji dostarczyły 

zewnętrznej m otywacji zastosowania tego środka! Zresztą 
doświadczenie wielu przypadków z ostatnich dwudziestu pięciu 

lat, kiedy to W irtembergia szczególnie dotknięta została wojną, 

uczy, że taka konstytucyjna mobilizacja nie daje żadnych 

efektów , że w  ogóle się nie powiodła, a stosownie do jej 
zamiarów i położenia nawet nie m ogło być inaczej. O  tyle też 

m oże w ydaw ać się śmieszne przypomnienie o takim pospolitym  

ruszeniu w  warunkach ówczesnego zagrożenia. Skoro Stany 

K rajow e wystąpiły z wnioskiem , o którym z wielkim  praw

dopodobieństwem  m ogłoby sądzić, że król nie nadałby mu 

biegu, tedy przekonanie o ich powadze i dobrej w oli stało się 

jeszcze bardziej wątpliwe, gdy odżegnały się od współuczest

niczenia w  przedsięwzięciach militarnych, które uznał za celowe

i zarządził król.
D o  środków  tych należało w  szczególności poniesienie 

nadzwyczajnych nakładów wojennych, których wyliczenie ka

zał król przedstawić Stanom 17 kwietnia. W edle tego rachunku 

koszty uzbrojenia i utrzymania 20-tysięcznej armii, do w y

stawienia której król zobowiązał się w obec swych sprzymie
rzeńców, przekroczyły jednak nakłady pokojow e 0  3,5 miliona, 

a do tego doszły jeszcze koszty przemarszu wojsk sprzym ierzo

nych, również objęte zawartą konwencją. K ró l żądał od Stanów 

naradzenia się i złożenia w  jak najkrótszym czasie oświadczenia, 

jak należałoby opędzić te nadzwyczajne środki zaradcze.

—  O dpow iedź na pytanie, co uczyniły Stany wirtemberskie, 

bezpośrednio wezwane do współdziałania zarówno przez sw oje

go króla, jak i przez swych m ocodaw ców  i upoważnione do 

służenia sprawie Europy w  celu zapobieżenia niebezpie

czeństwu jedynemu w  swoim  rodzaju i o całkiem nadzwyczaj

nym charakterze —  sprowadza się do tego, że nie uczyniły one 

z upełnie nic. Całą zasługę ówczesnego wystąpienia W irtem bergii
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wraz ze wszystkim i mocarstwami europejskimi pozostawiły 
raczej królow i, następcy tronu, gabinetowi i armii.

Rząd honorow o i zaszczytnie podążał drogą wypełniania 
swoich ogólnych, moralnych i pozytyw nych zobowiązań i w y 

daje się, że w  najmniejszej mierze nie powstrzym ała go  odmowa 

współpracy Stanów. Natomiast Stany nie osiągnęły nic, zade

m onstrowały jedynie swą złą wolę, zapoznanie swej pięknej 
pozycji i uchylenie się od współdziałania.

Później wyszło od nich jeszcze kilka adresów do minister

stwa, dotyczących bezpośrednio tego przedmiotu, które nie 
m ów iły już o gotow ości do poświęceń, lecz w  ten sposób miały 

zatroszczyć się o ulżenie wyczerpanemu krajowi, że domagały 
się uczestniczenia w  kosztach w ojny domen królewskich, dóbr 

kościelnych itd. W  tej sprawie król porozum iewał się ze swymi 

sprzymierzeńcami i właściwym i dowódcam i armii. O dpow iedź, 

jaką otrzym ały Stany na swe żądanie, była po prostu taka, że to, 

co poszło na szczególne w ydatki państwa, musiałoby zostać 
znowu pokryte w  budżecie państwa z innych źródeł, a tu jest 

właśnie mowa o nadzwyczajnych środkach zaradczych.

W  świetle dawniejszych stosunków, kiedy to książę i kraj 

mieli jakby każde z osobna swoje prywatne kasy, dążeniem obu 

stron musiało być zwalenie na drugą stronę m ożliwie jak 
największych obciążeń. Z e  względu na to, że Stany nie uznały 

jeszcze niczego z obecnego stanu państwa, a w  szczególności 

ustalania listy cywilnej, z czym dobrowolnie zdeklarował się już 

król w  konstytucji, a czego Stany nie tylko nie uregulowały, lecz 

nawet nie postawiły, tedy wyobrażenia o przeciwstawności 

interesu państwa i interesu kraju, kasy krajowej i kasy 

państwowej, zaczerpnięte z minionych stosunków, nie m ogły 

mieć w  dzisiejszych, zmienionych stosunkach, żadnego znacze

nia a tym  bardziej zastosowania i skuteczności.

Zasadniczą odpowiedzią Stanów na wezwanie króla do 
współdziałania w  nadzwyczajnych warunkach, w  jakich znalazła 

się ojczyzna, było uzależnienie tego współdziałania od w ycofa

nia konstytucji królewskiej i przywrócenia starowirtemberskiej. 

Ta sama szlachta, która 4 kwietnia oświadczyła w  adresie do 

Stanów we własnym imieniu, a nawet, ponieważ uważała, że 

może w  tym w zględzie ręczyć za całą szlachtę królestwa, także 

w  jej imieniu, że zna swój obow iązek w alki w szeregach
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pospolitego ruszenia krajowego i ofiarowania ojczyźnie wraz 
z pozostałym i stanami mienia i krwi —  objaśniła to następnego 
dnia, że złożone oświadczenie dotyczy jedynie zgromadzenia 

stanowego a w  żadnym wypadku królew skiego gabinetu, gdyż 

rzeczy, które płyną z  serca, narażone są na tak różnorodne 
interpretacje. —  W  istocie tłumaczenie to było najbardziej 

bezpośrednim przykładem owej tak wielorakiej m ożliwości 
interpretacji. —  A  zatem uzależniła ona swoją gotow ość 

przystąpienia do obrony ojczyzny mieniem i krwią od inicjatywy 

przypadającej zgrom adzeniu stanowemu.

Inicjatywa ta polegała zaś na tym, że zgromadzenie w  adresie 

do króla datowanym tego samego dnia potraktowało jako 

jedność sprawę konstytucji i środków , których wym agało 

ówczesne położenie, chociaż król raczył mu wyjaw ić, że 

w  sprawie definityw nego rozstrzygnięcia pierwszej kwestii 

czeka na pow rót następcy tronu. Ten pow ód o chwilowym  

znaczeniu był dla Stanów argumentem ad hominem, ponieważ one 

dow odziły przy pom ocy obszernych dedukcji prawa państwo

w ego, że agnatom przysługuje praw o zatwierdzania w  sprawach 

ustrojowych. Stany m ogły uznać włączenie następcy tronu za 

konsekwencji faktycznego aprobowania tego prawa. —  Stany w ypo

wiedziały się w  swoim  adresie, że nie ma nic pilniejszego niż 

doprowadzić naród pod połączonym kierownictwem monarchy
i Stanów do tego, by bronił ojczyzny i żeby spełniła się wola 

poczciw ego ludu w  tym wszystkim , co wydaje się konieczne jego 

zapałowi. A le  one m ogą opierać swoje działania tylko na 

podstawach odziedziczonego ustroju, a przywrócenie kredytu 

państw ow ego jest m ożliw e tylko w  postaci konstytucyjnie gwaran

towanej pożyczki, tzn. przez przekazanie Stanom ściągania po

datków i dysponowania tą częścią kasy państwowej. T o  samo 

pojawiło się w  adresie z 18 kwietnia, gdzie one oświadczają „że 

dla wszystkich poddanych, nowych i starych, miano dawny ustrój ma 

magiczną siłę” . Z  wpływających petycji i adresów okazało się, że 

magiczną siłę ujawniła powszechna niechęć w obec ponow nego 

pojawienia się Bonapartego i poczucie niebezpieczeństwa, 

którym  grozi ono ojczyźnie; podziałały one jak uderzenie 

elektryczne. A  ponieważ w  adresie bezpośrednio przedtem 

znalazła się informacja, że w y marzły ow oce i winorośl, 
w  zw iązku z czym  wielka część poddanych dosłownie walczy
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z rozpaczą, tedy nie sposób zrozumieć, jak dawny ustrój m ógłby 
tu okazać swą magiczną m oc i jak Stany m ogłyby w  tak 
trudnych okolicznościach wewnętrznych i zewnętrznych nie 

zadbać o pomoc nieodłączną od działania. —  Dalej okaże się 
również w  dostatecznym stopniu, że ustrój starowirtemberski 
zupełnie nie wywierał m agicznego w pływ u na now ych podda

nych —  mniej niż połow ę kraju i że to, czym dzięki niemu mieli 

się rozkoszować, uważali oni za rodzaj zarazy, za najgorszą plagę 
kraju. A le  poza tym cały przebieg obrad stanowych można 

potraktować jako historię magicznej siły ow ego imienia, której 

zgrom adzenie oddało się od samego początku, bez wnikania 

w  istotę rzeczy’, a właściwie już wcześniej w  trakcie omawiania 
prowadzenia kasy przez Stany wspomniano o tym, cóż to za 

rzecz kryła się niegdyś za owym  mianem i jeszcze niejedno 

dodamy w  toku omawiania uciążliwości plagi krajowej. W  tym 

konkretnym  przypadku mamy do czynienia z czarną magią słów, 

która sprawiła, że słowa o gotowości poświęcenia krwi i mienia dla 

dobrej sprawy nie stały się niczym więcej tylko słowami. O  owej 

magicznej sile dopowiadają Stany chełpliwie, że nic % taką 

pewnością nie zabezpieczy ojczyzny przed jadem niebezpiecznych 
\asad rozsiewanych znow u przez Francję, jak ćwierć wieku 

temu. Jak stwierdzono wyżej, owa moc Stanów oparła się nie 

tylko truciźnie minionego ćwierćwiecza, lecz nade wszystko 

jego rozumnym pojęciom.

Co się tyczy innych stron stanowiska zajętego przez Stany, 

to ze w zględu na odrzucenie przez nie królewskiej konstytucji, 

w  oparciu o którą zostały zwołane, znajdowały się w  ciągłej 

niepewności, czy one w ogóle istnieją, czy nie. W łaściwie pow inny 
były rozwiązać się zaraz po dokonanym  przez króla otwarciu 

albo raczej, ponieważ ordynacja wyborcza nie była zgodna 

z dawnym porządkiem, nie powinny się pozw olić wybrać 

a w yborcy głosować. —  A  że teraz podstaw ow ą maksymą ich 

działalności stało się nie robić nic takiego z czego można by 

wysnuć wnioski o faktycznym uznawaniu przez nie konstytucji 

królewskiej, więc także do spraw najbardziej formalnych pod

chodziły z największą ostrożnością. Zaraz w  pierwszym  adresie 

2 15  marca zrezygnow ały rozważnie z podpisu „Zgrom adzenie 

Stanowe”  i podpisały się jako „Pow ołan i do Zgrom adzenia 

Stanow ego” . W  królewskiej rezolucji z 17 tegoż miesiąca
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zwrócono uwagę, że król może oczekiwać wniosków i petycji na 
piśmie jedynie od ukonstytuowanego przez siebie Zgromadze
nia Stanowego, a nie od takich [powołanych], jako że tylko 
Zgromadzeniu Stanowemu przysługują prawa określone w akcie kon
stytucji, ale ż f król nie chce pozwolić na to, by powstrzymały go 
formalności, dlatego pragnie na razie abstrahować od wadliwej 
formy —  i rzeczywiście rezolucja odnosiła się do treści petycji 
stanowej. Większość zgromadzenia dopatrzyła się w podpisie 
„Zgromadzenie Stanowe” niekonsekwencji i uchybienia, aż 
wreszcie przedstawiciel Marbach, pan Bolley, uchylił te skrupuły 
dzięki zgrabnej propozycji, by następną petycję (z 22 marca) 
wprawdzie w ten sposób podpisać, ale zarazem dołączyć 
zastrzężfnie\ W petycji tej mówi się też, że wątpliwości w kwestiach 

formalnych —  mianowicie co do trybu wyborów i zaistnienia 
zgromadzenia po jego powołaniu —  byłyby występkiem ze 
względu na jedyny cel: dobro monarchy i poddanych. Dlaczego zatem 
pozostali tak pełni wątpliwości w innych kwestiach formalnych
—  czyżby w ten sposób nie uchybiali owemu jedynemu celowi, jak 
go nazywają?

Mimo tej konkluzji i poczynionego zastrzeżenia dopiero na 
posiedzeniu w dniu 28 sekretarz musiał stwierdzić, że już po 
sporządzeniu gotowej petycji przyszło mu na myśl, iż brakuje 

w niej jeszcze przecie podpisu: „Zgromadzenie Stanowe” —  choć 
przecież gotową petycję odczytywano jeszcze raz na posiedzeniu 
w dniu 23 marca i podpisali ją prezydent, wiceprezydent, 
przywódca posiadaczy głosów wirylnych, wybrany deputowany 
oraz obaj sekretarze. Ten brak zostaje naprawiony w dodat
kowej petycji. W następnej rezolucji królewskiej nakazuje się 
zgromadzeniu usunąć w ustalonym trybie także błędy dotyczące 
formy zewnętrznej, które pojawiły się w dotychczasowych 
petycjach i w tym  celu trzymać się przepisów postępowania 
określonych w akcie konstytucji, a w  szczególności dokonać 
wyboru wiceprezydenta, jak również sekretarza i urzędników 
stanowych.

Dalsze śledzenie pedantycznego toku tych przezornych 
zabiegów byłoby z uwagi na ich drobiazgowość zbyt nudne. 
Chociaż jaśnie oświecony pan prezydent Zgromadzenia ponow
nie wzywał do wyboru owych funkcjonariuszy, których król 
zobowiązał oczywiście także do złożenia przysięgi służbowej,
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chociaż usiłował odwieść deputowanych od stałego „nie 
wnoszącego nic nowego powtarzania raz wygłoszonych zdań" i „ich 
procesowej”  maniery adwokackiej, chociaż przypomniał im, że 
taki wybór może się odbyć bez uprzedzeń, byłe tylko „nie narażać 
dobra sprawy przez przywiązywanie wagi do form  i pustego dźwięku 
słów” , to jednak zbyt mocno trwali oni przy swych pełnych 
mądrości wątpliwościach, by dać się namówić do czynności
0 tak niewielkim znaczeniu ze względu na ich aspiracje —  jak 
gdyby ich inne działania miały więcej treści i znaczenia!

Zgromadzenie Stanowe utrzymywało kategorycznie, że 
zgodnie z prawem dawny ustrój nie upadł i nie został zniesiony, że 
zarówno one same jak i naród mogły uznać decyzję króla, by po 
ustaniu dotychczasowych przeszkód nadać konstytucję, tylko 
w tym sensie, że znowu powinien stać są rzeczywistością dawny ustrój. 

Zarazem zażądało, żeby król musiał zasięgać rady i uzyskiwać 
aprobatę zgromadzenia dla zarządzeń, które wydał w trakcie 
trwania jego obrad. Zażądało też, by doglądało praw ja k  

rzeczywiste dawne Stany Krajowe. W związku z tym nie wybrało 
wiceprezydenta a to z tej racji, że stanowisko to nie było instytucją 

staromtemberskiego zgromadzania stanowego, ale przystało na prezy- 
diowanie pana księcia von Hohenlohe-Óhringen i prawo głosu 
panów stanowych, choć nie były to również instytucje dawnego 
ustroju. —  Swój jedyny i otwarcie wyrażony postulat restytucji 
dawnego ustroju opierało na woli narodu wyrażonej w wyborach
1 w  całej masie nadesłanych adresów. —  Jest to wielkie słowo, toteż 
reprezentanci narodu najbardziej muszą się strzec tego, by je 
sprofanować albo lekkomyślnie go używać. Już wcześniej 
napomknięto, jaki związek to miało z wolą ludu nowo wirtember
skiego. Przytoczono również to, co powiedział człowiek z ludu, 
sołtys Reinhard, że wśród ludu wielu a nawet większość ma zbyt 
mgliste poczucie miłości ojczyzny i chęci jej obrony. Abstrahując 
od tego można powiedzieć, że najtrudniej i dlatego najchlubniej da 
się orzec o człowieku, że wie, czego chce. Dlatego też reprezentanta
mi ludu nie zostają pierwsi lepsi, powinni nimi być najmądrzejsi, 
gdyż to nie lud, a oni mają wiedzieć, co jest jego prawdziwą
i rzeczywistą wolą, czyli co jest dla niego dobre. Jakże zapoznają oni 
swoją godność i powołanie obstając przy zwykłej gadaninie, a przy 
tym tak całkiem jałowej jak wrzawa wokół dawnego ustroju. I jeszcze 
chcą się przy tym opierać na odnośnych petycjach i adresach!



Ustrój N iem iec i inne pisma polityczne

Jeśli jednak na takiej podstawie ugruntowywali naturę 
swego całego pełnomocnictwa i wzbraniali się uznać pełnomocni
ctwo króla, to zajmowali stanowisko poza organizmem 
państwowym, stanowisko samodzielnej władzy przeciwsta
wiającej się rządowi. Jeśli nawet bazą tego stanowiska nie jest 
trucizna rewolucyjnych zasad, to przynajmniej bardzo podobna. 
Zgodnie z tym stanowiskiem zgromadzenie stanowe nazywało 
swoje rozmowy z rządem układami —  były noty, które wymie
niało ono z rządem, swoje składanie adresów w ministerstwie 
nazywało drogą dyplomatyczną (VIII, s. 81) —  drogą, na którą 
wstępują wobec siebie tylko suwerenne państwa. Położenie, w  jakim 
znalazł się rząd za sprawą powagi chwili oraz napięcia wy
wołanego przez pojawienie się takiego zgromadzenia w takich 
akurat okolicznościach, a także okoliczność, że król zapewne nie 
chciał zaraz rezygnować ze swego samodzielnie rozpoczętego 
dzieła —  mogły zrobić swoje, ale mimo to należy docenić 
powściągliwość okazaną przez króla: przeszedł on do porządku 
nad nieformalnością i uroszczeniami tego stosunku, by w  taki 
sposób obcować ze zgromadzeniem i chociaż nie chciało ono 
być Stanami jego królestwa, wciąż je jako takie traktował.

Tyle o stronie formalnej stosunku, w jakim znalazły się Stany. 
A by wniknąć w jego istotę, trzeba zauważyć, że po przed
stawieniu im przez króla jego konstytucji Stany mogły postąpić 
trojako-, —  albo nie zgodzić się, by mogła obowiązywać be% 

z badania, a przeto rozpocząć jej analizę i wypowiedzieć się po jej 
dokonaniu; po drugie, przyjąć ją, ale zastrzec sobie opracowanie 
partii brakujących i niedostatecznie rozwiniętych oraz zainic
jować stosowne propozycje ustawodawcze; albo też, po trzecie, 
odrzucić konstytucję królewską bez rozpatrzenia, sporządzić 
swoją i domagać się od króla jej przyjęcia. Postulat, by naród 
sam musiał zbadać nadaną mu konstytucję, jest nie tylko całkiem 
słuszny, lecz absolutnie uzasadniony. Nie może ona uzyskać 
ważności, jeśli nie zostanie uznana przez wolę i rozum ludu. 
I trzeba jeszcze dodać, że gdyby tak nie było, to despotyzm, 
tyrania, infamia mogłyby zakuć lud w kajdany dowolnego 
rodzaju. —  A  przecież, jeśli rozpatrzyć sprawę tylko od strony 
doświadczenia, to można powołać się na nie i wtedy, gdy ludy, 
nawet te najbardziej wolnomyślne, same uznawały swą niezdol
ność nadania sobie konstytucji i zlecały to Solonowi czy Likur-
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gowi, a następnie ci mężowie używali chytrości, by obyć się bez 
tak zwanej woli ludu i jej oświadczenia w  sprawie ustroju; i także 
wtedy, gdy M ojżesz czy Ludwik X V I I I  sami z  siebie dawali 
konstytucję i podstawą jej ważności czynili nie wolę ludu lecz 
autorytet boski lub królewski. —  Ale w  odniesieniu do 
Wirtembergii wszystko wyczerpał już cytowany wcześniej 
sołtys Reinhard z Oberesslingen w swoim dictum: Gdy Szwabi 
mają wolną wolę, wtedy nie dnieje się zupełnie nic. —  Co zaś tyczy się 
obawy przed ustrojami despotycznymi, które mogłyby pojawić 
się bez proszenia o radę woli ludu, to mogłaby ona brać się 
z uzasadnionej nieufności albo z płytkiego wymędrkowania 
i zapoznawania prawdziwej mocy ducha narodu i ducha czasu; 
w takim wypadku mowa jest nie o hipotezie, lecz o określonym 
przypadku.

To, co wynika z doświadczenia, równie łatwo można 
uchwycić badając naturę rzeczy: że mianowicie nikt nie jest 
mniej powołany do stworzenia ustroju niż to, co można nazwać 
ludem ani też zgromadzenie jego stanów; nawet jeśli nie chce się 
dostrzec, że istnienie ludu i jego zgromadzenia stanowego 
zakłada już ustrój, stan organiczny, uporządkowane życie 
narodu.

Trzecia możliwość, którą wybrały sobie wirtemberskie 
Stany Krajowe —  odrzucić konstytucję królewską na ślepo, bez 

je j rozważenia i bez rozstrzygnięcia, co mogłyby uznać a czego nie i czego 

im jeszcze brakuje —  była zapewne najbardziej niefortunna, 
chybiona i niewybaczalna. Jednocześnie zajęły one wobec króla 
przeciwstawną pozycję, występując z żądaniem, żeby to on 
przyjął ślepo i bezwarunkowo te zasady ustrojowe, których 
miały chcieć one wraz z ludem, przy czym nawet nie 
przysługiwałby mu akt przyjęcia, gdyż miałby być do tego 
zobligowany sam przez się. Nie ma tu nic do rzeczy, że Stany 
były niejako uwolnione z roszczeń do posiadania albo samo
dzielnego stworzenia własnej konstytucji, gdyż konstytucji 
królewskiej przeciwstawiały starowirtemberskie zasady ustrojo
we. Tym samym oddały się we władanie czemuś, co samo przez 
się nie mogło już ani stać, ani chodzić i o czym później 
powiedziano naiwnie (XI, s. 28z), że przedstawienie go przez 
Stany w pełnym zakresie jest obecnie całkiem niemożliwe —  a dla

czego? bo zataja się jeszcze przed nimi stare archiwum krajowe!
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Jeśli uczony erudyta staje się bezradny, gdy zgubi klucz do 
swojej biblioteki, jest to całkiem zrozumiałe, ale jakież to 
zbutwiałe pojęcie ustroju zakłada się, gdy Stany Krajowe uznają za 
niemożliwe przedstawienie swojej ustawy zasadniczej, gdyż nie 
mogą korzystać z archiwum? Ale zarazem podano tamże, 
z jakich to źródeł „musi zostać zaczerpnięta i wywiedziona treść 
zasadniczych ustaw kon stytu cji. Są one na tyle charakterystycz
ne, że wystarczy je wymienić. A  więc nie tylko "z  zarządzeń 
Domu i rządu wirtemberskiego, recesów landtagu i jego komisji, 

te s ta m e n tów władców” -,
„lecz także z różnych poszczególnych kodeksów, np. prawa 

krajowego, tak zwanych przepisów na każdą okazję, z przepisów 
kościelnych i  kastowych, małżeńskich’ i sądu małżeńskiego, katedralnych, 

dotyczących lasów, komunalnych itd.”
„ Z  niezliczonych ( !!)  poszczególnych reskryptów a przede wszyst

kim z  wielu rezolucji wydanych z okazji stanowych skarg 
i życzeń".

„Wiele walnych artykułów można wywieść tylko dzięki 
kombinacji różnych źródeł wirtemberskiego prawa państwowego, 
jedne tylko na drodze indukcji, inne jedynie dzięki potwierdzonej 
w  ustawach mocy utartego zwyczaju” .

W  tym samym adresie wyraża się następnie troskę, że bez 
założenia ciągłej obowiązującej siły tego pozytywnego ustroju 
zabrnęłoby się w labirynty naturalnego prawa państwowego. Czy 
jednak może istnieć gorszy labirynt niż owa przytoczona masa 
źródeł? Adwokata może radować posiadanie takiej rupieciarni 
żeby obficie czerpać z niej wnioski, kombinacje, indukcje 
i analogie dla swoich dedukcji, ale jak zgromadzenie stanowe 
może lękać się rozumu, źródła tak zwanych naturalnych praw 

państwowych i szukać pomocy oraz bezpieczeństwa w zagłębieniu 
się w  takim papierowym labiryncie! Z  jednej strony, Stany 
domagały się od króla, by z góry zaaprobował jako prawa 
poddanych wirtemberskich ich wnioski, kombinacje, indukcje 
itd., których wysnuwanie ze wspomnianych źródeł wymagało 
ponad roku (równie dobrze mogłoby to być przedsięwzięcie 
obliczone na więcej lat), a z drugiej utrzymywały, że taka jest 
wola ludu, choć przecież nie mógł on znać takiej budowli 
konstytucji, a zresztą same Stany uznały, że niemożliwe jest jej 
przedstawienie.
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Można by jeszcze zresztą zrozumieć pogląd, że Stany nie 
traktowały zbyt poważnie swego domagania się dawnego 
ustroju, lecz miały rozsądny zamysł dokonania zmiany paru 
punktów królewskiej konstytucji, a zwłaszcza bardziej 
szczegółowego rozwinięcia zasad, ale zarazem szukały skutecz
nego środka do osiągnięcia tego celu. Trzeba przyznać, że nie 
mogłyby znaleźć środka, który miałby więcej zewnętrznej mocy 
niż wskrzeszenie czarodziejskiej formuły, jak same określiły miano 

starowirtemberskiego ustroju. Tak zwaną jednomyślność zgroma
dzenia w  tej sprawie już widzieliśmy. Ta sama wyższa i niższa 
szlachta, która domagała się praw sprzecznych z interesem 
i prawami ludu i państwa, a nawet w  ogóle czyniła prob
lematyczną swoją przynależność do Wirtembergii i wymieniała 
warunki, po spełnieniu których raczyłaby być skłonna wstąpić 
w stosunek podległości, musiała uznać czarodziejską formułę 
dobrego starego prawa za całkiem odpowiadającą jej roszczeniom. 
Tak zwani nowowirtemberezjcy, którzy mogli nie dostrzec zaraz 
w królewskiej konstytucji środków zaradczych na różnego 
rodzaju brzemię, pod którym jęczeli, pod wpływem 
początkowej niejasności sprawy dołączyli się ze swoim protes
tem wobec obecnej sytuacji do tego hasła.

Ze wszystkich stron napływały petycje i adresy od miast 
i urzędów, pojawiały się deputacje, które przedstawiały żądania 
przywrócenia odziedziczonego ustroju i wielką część posiedzeń 
zgromadzenia spędzono na odczytywaniu adresów. Choć adresy 
ludu są środkiem zużytym, nie budzącym już zaufania, nie 
gardzono nimi tutaj. Było go tym łatwiej użyć, im większy był 
wpływ klasy pisarzy na lud, o czym będzie jeszcze mowa. Ale 
tym mniejsze znaczenie i autorytet mógł mieć ów środek 
w oczach osoby rozumniejszej, w  tym wypadku rzucał on raczej 
cień na zgromadzenie.

Właściwa rola zgromadzenia stanowego polega na tym, by 
być organem pośredniczącym między księciem i ludem. W wa
runkach nowych niepokojów we Francji i zwykłego braku 
rozumu u ludu —  mimo całej dobrej woli —  gdy przychodzi mu 
mówić o sprawach ogólnych, a tym bardziej w nowym 
położeniu braku pojęć wśród ludu dotyczących ustroju 

państwowego, bo nigdy nie miał z tym do czynienia; w trakcie 
przechodzenia ludu od swej politycznej nicości do nieznanego



284 Ustrój N iem iec i inne pisma polityczne

dotąd uczestnictwa i wpływu na całość państwa —  otóż w takich 
warunkach pozycja zgromadzenia stanów krajów wymagała 
tym bardziej, by nie dopuszczać do gry ludu z jego dotych
czasowymi poglądami. —  Na piątym posiedzeniu pan hrabia 
von Waldek uznał za konieczne uspokoić lud, gdyż wedle 
pewnych informacji lud jest niespokojny z powodu opublikowa
nia aktu królewskiej konstytucji, i zaproponował jako sposób 
uczynienia tego bez rozgłosu, żeby deputowani mieli powiada
miać lud, iż  sami stanęli na czele jego przesądów. Kto mógłby to 
nazwać uspokojeniem ludu, gdy zgromadzenie stanowe 
oświadcza mu, że ma on widzieć w zgromadzeniu ostoję swoich 
niepokojów w  opozycji do króla?

Chociaż odczytano tak wiele petycji i zgromadzenie stanowe 
tak bardzo się nimi pyszniło, to widać również, że traktowano je 
lekceważąco, a z protokołu nie wynika, czym kierowano się 
wybierając jedne do przeczytania, podczas gdy o innych, jak się 
zdaje, nawet nie wspomniano i nie odnotowano w protokole. 
Oto tylko kilka przykładów. Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 
1815 (XVII, s. 49) pojawia się wniosek, by pewną ilość 
nadesłanych adresów przynajmniej odnotować w protokole, przyjąć je  

do odczytania i odłożyć do akt. 21 lutego 1816 r. dochodzi do 
odczytania petycji miasta Riedlingen z 12 kwietnia 1815 r. 
5 kwietnia 1816 roku pewien deputowany prosi o to, by wolno 
mu było przekazać do sesji zgromadzenia petycję wniesioną już
11 czerwca poprzedniego roku, jednakże ani pod tą datą, kiedy 
nie było posiedzenia, ani też 12 czerwca, kiedy posiedzenie się 
odbyło, nie ma żadnej wzmianki o tej petycji. —  Również wiele 
innych tego rodzaju faktów nie wskazuje na to, by zgromadze
nie stanowe odnosiło się do petycji ludu z należytą obiektywnością, 

to znaczy, gdy tylko one nie były mu przydatne.
Co się tyczy poważnego stosunku do dawnego ustroju, to 

z przebiegu obrad wynika, że zgromadzeniu chodziło nie tylko
o poparcie, jakie znalazło w  opinii publicznej dzięki owej 
czarodziejskiej formule; w większości potwierdzało stale swój 
poważny stosunek do tego ustroju i główną sprawą uczyniło 
postulat uznania formalnej zasady prawnej. Jak wiadomo, duch 

formalizmu i partykularyzmu od dawna zadecydował o charak
terze Niemiec i ich klęskach dziejowych. Ten sam duch objawił 
się tutaj z całą swą siłą. Gdyby chciało się nazwać go niemie-
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ckością, to nie byłoby nic bardziej niemieckiego niż usposobienie 
deputowanych starowirtemberskich ze szlachtą włącznie. Ale 
jeśli rozumie się przez niemieckość coś zgodnie ze swym 
pojęciem ogólnego i rozumnego —  mimo wszelkich odmien
ności władz terytorialnych —  to trudno będzie znaleźć coś mniej 
niemieckiego niż to usposobienie.

Konsekwencją stanowiska, jakie zajęło zgromadzenie sta
nowe odrzucając, odsuwając na bok i ignorując konstytucję 
królewską było to, że stało się ono niezdolne do organicznej 
działalności. Przeciwstawiło się rządowi bezpośrednio, nie 
formując opozycji w ramach wspólnej płaszczyzny i samo 
uniemożliwiło sobie podjęcie owocnych prac nad instytucjami 
państwa i wykonanie ich. Gdy nowowirtemberski deputowany, 
pan Gleich z Aalen, po trzech miesiącach daremnego ocze
kiwania na oznaki pomyślnego rozwoju stracił wreszcie cie
rpliwość i postawił zgromadzeniu m.in. zarzut (VIII, s. 
20 i n.), że prawie zawsze zajmuje się sprawami ubocznymi, 
a pomija sprawę główną, to uznano ów zarzut za całkiem 
fałszywy, albowiem zgromadzenie powzięło na jednym po
siedzeniu postanowienie, wzywające każdego członka, by przy
gotował si$ do opracowania aktu konstytucji! Jak gdyby po
winnością każdego deputowanego nie było już całkowite 
dokonanie przygotowań i jak gdyby postanowienie zgro
madzenia, że każdy jego członek ma się przygotować, było 
pracą i odpowiedzią na pytanie o trzymiesięczną pracę zgro
madzenia. —  Zresztą już wcześniej widzieliśmy, że na 
następnym posiedzeniu w dniu 26 października zgromadzenie 
orzekło, iż przedstawienie podstawowych praw jego konstytucji 
jest niemożliwe, gdyż nie mogło dotychczas korzystać z ar
chiwum krajowego.

Oczywiście, Stany Krajowe nie były z tej racji bezczynne, 
gdyż na swej dyplomatycznej drodze aż nadto namnożyły owych 
formalnych zajęć. Jednakże ze względu na ich zawężenie do 
określonych granic czysto pozytywnego punktu widzenia, 

k tóry jako taki nie posiada żadnej rzeczywistości, staje się jasne, 
ż e im żywsze jest zainteresowanie utwierdzaniem formalnego 
pr awa, w tym mniejszym stopniu rozciąga się ono na niezależną, 
r ozumną treść. W tym omówieniu zawierającym najważniejsze 
punkty widzenia można zaprezentować znaną już zresztą pub-
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liczności historię toku obrad już tylko w jej zasadniczych 
momentach.

Jeśli chodzi o wspomnianą wcześniej pierwszą petycję 
Stanów, w której oznajmiły one o odrzuceniu konstytucji 
królewskiej niby to delikatnie lecz nie otwarcie i szczerze, 
a w sposób skrywany i wykrętny, to już w dwa dni później król 
wskazał po prostu na prawa przysługujące im dzięki tej 
konstytucji. Przypomniano, że stoi przed nimi otworem droga 
do wnoszenia życzeń w tej kwestii i dodano zapewnienie, że 
takie życzenia i prośby spotkają się z łaskawym przyjęciem, jeśli 
król dojdzie do przekonania, że są one zgodne z interesem 
całego królestwa.

Czy na ich mętne oświadczenie król mógł odpowiedzieć 
inaczej? —  Król domagał się od nich przedłożenia sprawy, one 
natomiast w swej odpowiedzi z 23 marca obstają przy formal
nościach i braku treści. Bardziej szczegółowy projekt petycji 
sporządzony przez pana Bolleya, w  którym wprawdzie również 
na początku oświadcza się, że Stany wstrzymują się przed pełnym 

Zbadaniem nowego aktu, ale mimo to poczyniono uwagi do
tyczące jego wielu punktów, został przez nie zatrzymany, miał 
on jednak być dokumentem ich politycznego wyznania wiary 
i świadectwem motywów ich postępowania, a gdyby to okazało się 

konieczne, mógłby być w  swoim czasie przedstawiony gabineto
wi królewskiemu (I, s. 67). Zapewne nic nie było bardziej 
niezbędne niż przedstawienie królewskim ministrom po
wodów, dla których Stany nie mogły przyjąć królewskiego 
aktu, ale przede wszystkim zajęcie się jego kompleksowym 

Zbadaniem. —  Nie uwagi są bowiem tym, czego przedstawienie 
gabinetowi mogłoby popchnąć sprawę, gdyż na uwagi od
powiada się replikami. Tak zwana droga dyplomatyczna, na którą 
się w ten sposób wstępuje i która może prowadzić do rezul
tatów, jeśli się chce, ma to do siebie, że pertraktujące z sobą 
strony przedstawiają racje i racje przeciwne. Pomijając to, że nie 
ma dla niej miejsca w  stosunku rządu do poddanych —  owym 
stosunku, który panowie stanowi musieli najpierw uznać —  jest 
ona czymś całkiem odmiennym od tego, co winno stanowić 
główne zajęcie zgromadzenia stanowego, a mianowicie rozpat
rywania i dyskutowania swoich spraw we własnym gronie.
—  Można sądzić, że gdyby ministrowie zaczęli uczestniczyć
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w obradach i zabierać w  nich glos, co zawarte jest w  par. 26 
królewskiego aktu, to być może obrady od samego początku 
przybrałyby inną postać. Przeciwstawne uwagi, repliki, przyta
czanie racji nie kaziłyby stylu reskryptów królewskich, nie 
występowałyby w postaci pism przeciwko pismom, lecz stano
wiłyby treść ustnych wystąpień ministrów lub radców stanu 
podczas obrad Stanów. Wyrwałoby to może Stany z opisanego 
wyżej odrętwienia i grzęźnięcia w papierach, pobudzając do 
rozwoju dyskusji i roztrząsania spraw.

Petycja Stanów z 22 marca, autorstwa pana hrabiego von 
Waldeka, powtórzyła tylko ową górnolotną, ani otwartą, ani 
rozumną formułę usunięcia z końcowej prośby bezpośredniego 
domagania się dawnego ustroju, by przyjąć go w formie 
przesłanki. Chociaż formuła ta mogła stwarzać złudzenie god
nego i dzielnego wstrzymania się od uczynienia tego żądania 
przedmiotem prośby i chęci uniknięcia wszelkiej dwuznacz
ności, to przecież nie mogła do niczego doprowadzić, gdyż 
sprawa musiałaby przecież zostać jasno wyrażona, tylko 
w  późniejszym terminie. —  Petycja doszła w swój delikatny 
sposób do tego, żeby król zechciał zgodzić się na rozciągnięcie 

ustroju rdzennego kraju na całe królestwo, w związku z czym 
dołączono wyprowadzenie uprawnień inkorporowanej części 
kraju do ustroju rdzennej części. —  Następnie, ponieważ 
rezolucja królewska żądała od Stanów przedstawienia pozo
stałych życzeń, Stany odwróciły to i chciały, żeby to rząd 
rozpoczął od takiego oświadczenia. W gąszczu spraw prywat
nych, w praktyce adwokackiej, można uznać za przemyślne 
zachowywać powściągliwość, nie odzywać się w pierwszej 
kolejności lecz skłonić drugą stronę, by zaprezentowała swoje 
środki i roszczenia. Zachowuje się wtedy korzystną pozycję 
wyjściową do ataku bez ustępstw i bez narażania się na ryzyko 
itd. —  Zamiast przedstawić swoje życzenia odnośnie do ar
tykułów królewskiej konstytucji, Stany wystąpiły z drugą 
uprzejmą prośbą o wyszczególnienie tych modyfikacji, jakich wyma
gają obecne stosunki w  celu osiągnięcia pewnego wspólnego 
porozumienia —  jak gdyby nie chodziło o nic więcej. —  Jeśli 
prośby tego rodzaju nie chce się traktować jako szyderstwa, to 
wtedy musi ona jawić się jako przejaw niepojętego braku 
rozsądku, gdzie nie widać cienia refleksji nad stanowiskiem obu
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przeciwstawnych stron. Oto kroczy się z całkowitym spokojem 
własną drogą bez jakiejkolwiek myśli o tym, że aby osiągnąć 
porozumienie, a przecież konieczne jest także uwzględnienie 
poglądu i woli tego, z którym chce się je zawrzeć, zwłaszcza że 
jest to książę i rząd.

Gabinet oświadczył na to 4 kwietnia, że król postanowił 
odłożyć obszerniejszą odpowiedź na tę petycję do powrotu 
następcy tronu i zasięgnięcia jego opinii. Jednakże 17 kwietnia 
król kazał udzielić stanom odpowiedzi, a więc w tym samym 
czasie, gdy wezwał je do współuczestniczenia w pokryciu 
nadzwyczajnych wydatków wojennych. Zaprezentowano w niej 
stanowisko, które było punktem wyjścia konstytucji królew
skiej: że „mianowicie w  związku z niezależnością państwa 
stosunki między głową państwa i Stanami zostają określone na 
wzór innych nienależnych państw, co uważa się za niezbędne gwoli 
ugruntowania stabilności, zabezpieczenia praw ludu oraz trwałości 

i  energii władcy państwowej —  niezależnie od tego, czy uprawnie
nia stanów krajowych pod władaniem dawnego ustroju terytorial

nego księstwa Wirtembergii były węższe czy szersze. Są one 
zresztą w  nowym ustroju w wielu istotnych punktach większe niż 
w istniejącym poprzednio, a mianowicie w kwestii niezależności 

obrad stanowych jak też udziału w prawodawstwie, nawet w  ustalaniu 

opodatkowania, które we wszystkim, co dotyczyło stosunków 
z Rzeszą i okręgami, nie zależało od zgody stanów krajowych” .

Następnie król oświadcza, że w celu osiągnięcia wspólnego 
porozumienia w sprawie wprowadzenia w  życie propozycji 
nakazuje rozpocząć ustne pertraktacje pełnomocników obu stron.

Jak wskazano wyżej, Stany uzależniły swój współudział 
w  pokrywaniu nadzwyczajnych wydatków od zaaprobowania 
ich postulatów. Bezpośredni środek widziały w  pożyczce 
państwowej; aby uzyskać ją na korzystnych warunkach, po
trzebna by była bez wątpienia gwarancja Stanów Krajowych. 
Był właśnie czas, żeby dowieść prawdziwości dobrej woli trwania 
przy słowach, które miało się na ustach, by poświęcić dla 
ojczyzny mienie i krew —  a dowieść tego można było tylko 
czynem. —  Ten czynny dowód mógłby być zapoczątkowaniem 
porozumienia a następnie przysłużyć się założeniu wspólnej 
kasy amortyzacyjnej. Jednakże Stany nie zaoferowały takiej 
gwarancji, lecz 18 kwietnia przesłały królowi parę swoich pism,
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które miały w  zapasie, powtarzając w nich swoje monotonne 
wyobrażenia i oświadczając, że są gotowe do wyboru 
pełnomocników.

24 kwietnia zgromadzenie wybrało komitet liczący 25 
członków, który miał przygotować obrady, oraz czterech komisa
rzy do prowadzenia rokowań z czterema mianowanymi przez 
króla radcami stanu. Jeśli pamięć nie myli, wszyscy ci komisarze 
wywodzili się, jak się zdaje, spośród starowirtemberczyków. 
Początek zdawał się wskazywać na to, że można mieć nadzieję na 
powodzenie sprawy. Okazało się zaraz, że przez zlecone sobie 
przygotowanie komitet rozumiał kierowanie rokowaniami oraz 
instruowanie komisarzy stanowych, że w takim duchu roz
począł swoją działalność i de facto całkowicie podporządkował 
sobie rokowania, wyłączając zgromadzenie. Na uwagę jednego 
z członków zgromadzenia w dniu 28 kwietnia, że należałoby 
dokładniej określić kompetencje komitetu, pan pisarz 
okręgowy Bolley, jeden z najaktywniejszych członków komitetu, 
Zapewnił, że komitet nie podejmie żadnych niebezpiecznych kroków, 

a tam, gdzie to będzie konieczne, będzie komunikował się ze 
Zgromadzeniem Stanowym, ale w  trakcie rokowań pewne 
rzeczy muszą być tajne. W związku z tym zapewnieniem 
zgromadzenie formalnie przeniosło na komitet kierownictwo 
rokowań salva ratificatione zgromadzenia jak też instruowanie 
komisarzy.

Właściwa działalność zgromadzenia, zadania dotyczące spra
wy ustroju, została tym samym scedowana na komitet. Trzeba 
dodać, że spotkania komisarzy stanowych z królewskimi od
bywały się. Od 2 kwietnia, gdy złożono relację z rokowań nie 
wydaną drukiem i od 2 maja, gdy również odczytano nie 
wydrukowaną notę komitetu do komisarzy, o sprawach roko
wań nic więcej nie wiadomo aż do 29 maja, kiedy to pan dr Cotta 
(VI, s. 79) ogłasza zgromadzeniu w imieniu komisarzy stano
wych postanowienie króla odnośnie do sześciu zagadnień kon
stytucji, które zostało im podane do wiadomości tego samego 
dnia. Dopiero z godnej uwagi pod wieloma względami mowy 
pana Gleicha z Aalen wygłoszonej 23 czerwca (VII, s. 81) 
dowiadujemy się więcej o duchu i poczynaniach komitetu. 
Widać stąd, że komitet wcale nie podjął pracy w tej sprawie, lecz 
najzwyczajniej przedstawił w charakterze artykułów wstępnych
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sz eść punktów, które, jak trafnie zauważa pan Gleich, po części 
zostały zaczerpnięte ze starego ustroju wirtemberskiego, po 
części z konstytucji królewskiej —  takie fragmenty ustrojowe.
—  Jako delikatny, a w  istocie niedorzeczny zamiar takiego 
sposobu postępowania, podano utorowanie dworowi właściwej 
drogi do należytego zrozumienia życzeń zgromadzenia.
—  Równie osobliwe jest to, że z tych sześciu punktów komitet 
robił tajemnicę nawet przed zgromadzeniem stanowym, jak 
wynika z tej samej mowy. Mówi się też, że podobno wielu 
deputowanych, niezadowolonych z tego, chciało opuścić Land
tag, a wtedy wprowadzono poufność informacji. —  Wcześniej 
zwracano uwagę na niemotę, która cechowała zgromadzenie już 
od początku. Teraz zostało ono przez swój komitet wprawione 
w stan nie tyle głuchoty, gdyż głuchy jest tylko ktoś, kto nie 
słyszy, gdy mówi się w  jego obecności, lecz w  taki stan, 
w którym nic się nie słyszy, gdyż o niczym się nie mówi. Z  tej 
samej mowy jak też z protokołów wynika też, że „ani teraz, ani 
nigdy nie pomyślano o przedyskutowaniu w zgromadzeniu 
stanowym tych sześciu artykułów” , a więc o czymś jedynym 
i nieodzownym, co właśnie koniecznie musiało nastąpić. —  Tak 
więc zgromadzenie wciąż nie docierało w  swych obradach do 
materii i treściwej działalności w sprawach ustrojowych.

Tajemnicę sześciu wstępnych artykułów komitetu, które teraz 
stanowią punkt zwrotny, można poznać dopiero z informacji 
Stanów z dnia 26 czerwca (VIII, s. 89). Ponieważ dotyczą one 
rzeczywistych spraw, trzeba je pokrótce przedstawić, 
uwzględniając także to, co ustala w  tej sprawie rezolucja 
królewska, gdyż ma to olbrzymie znaczenie.

Pierwszym, czego zażądali komisarze, było samoopodatkowa- 

nie, jak to bardzo niezręcznie nazwali. Dodano następnie, że 
stanowa administracja pieniędzy krajowych ma być związana 
z ustalaniem potrzeb państwa i dochodów, wglądem w rachunki 
i sprawdzaniem faktycznego użytkowania przyznanych pie
niędzy. —  Król wycofał wprowadzone do swojej konstytucji 
ograniczenie współudziału Stanów i uznał, że nie tylko samo 
podniesienie podatków, lecz w  ogóle bezpośrednie i pośrednie 
podatki, miałyby być uchwalane przez Stany; tylko w latach 
1815-1818 miały pozostać obecnie obowiązujące. Nie przyznał 
jednakże Stanom udziału w  ich ściąganiu ani też kasy znajdującej
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się pod ich dyrekcją. Ale zgodził się na jak najdokładniejsze 
wejrzenie we wszelkie dochody i wydatki państwa oraz pełną 
kontrolę ich użytkowania z wyjątkiem dochodów z domen 
królewskich i majątku rodowego; przy czym król oświad
czył, że nie jest przeciwny liście cywilnej ugruntowanej na 
domenach. Miano powołać urząd obsługi długu złożony 
w równej liczbie z deputowanych stanowych i królewskich. 
—  Liberalizm tych królewskich ustępstw nie wymaga żad
nych uwag. Już wcześniej była mowa o tym, że Stany mogą 
prowadzić administrację kasy państwowej w lennie Rzeszy, 
ale nie w państwie. Wiadomo, że ani we Francji, ani 
w Anglii parlament nie ma takiej administracji; wiadomo też, 
że we Francji Izba Deputowanych wybiera spośród swoich 
członków stałych delegatów do kasy amortyzacyjnej. W y
rażenie pieniądze krajowe, którego używali komisarze stanowi 
zamiast zwrotu pieniądze państwa, służyło do tego, by określić 
prawo, jakie ma kraj do samodzielnego dysponowania swoi
mi pieniędzmi.

—  Dawny nawyk z czasów lennych by przeciwstawiać sobie 
rząd i kraj, nie pasował do wyrażenia państwo, gdyż tu owo 
przeciwstawienie traci swój stary sens i pieniądze od osób 
prywatnych, stając się w  postaci podatków pieniędzmi publicz
nymi, należą już tylko do państwa.

Drugie żądanie dotyczyło przywrócenia dóbr kościelnych. Król 
uznał je całkowicie, odrzucił tylko dawną oddzielną administ
rację.

Trzeci artykuł traktował o formie reprezentacji, przy czym 
wszystkie klasy poddanych miały równe proporcjonalnie przed
stawicielstwo. —  Wyżej omówiono już obszerniej tę bardzo 
demokratyczną formę reprezentacji. Na to zupełnie nie
określone, tajemnicze żądanie król odpowiedział, że oczekuje 
dalszych wniosków w tej sprawie, oświadczył tylko, że nie 
będzie wdawał się w sprawę szczególnej reprezentacji szlachty, 
którą zresztą, jak się zdaje, całkiem tu pominięto. —  Pan Gleich 
jeszcze 23 czerwca mówi na temat tego punktu (VII, s. 130): 
„Niełatwo dociec, jakie wyobrażenia i zamiary wiązali z tym 
komisarze. Dlatego powinni oni byli także w zgromadzeniu złożyć 
w  tej sprawie wyjaśnienia” . A  zatem jeszcze 23 czerwca sens tego 
artykułu pozostawał tajemnicą.
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Czwarty artykuł mógł bardzo leżeć na sercu tym członkom 
Stanów, którzy odczuwali brak znanej starej instytucji komisji: 
nieprzerwane egzekwowanie praw stanowych przez sta łą komisję.
—  Król odpowiedział, że czterotygodniowy okres wyznaczony 
w akcie konstytucji królewskiej na doroczne posiedzenia komi
sji może zostać z powodzeniem przedłużony, a jej ponowne 
zwołanie może nastąpić, jeśli sprawy będą tego wymagać. 
Zwraca poza tym uwagę Stanów na zwiększenie kosztów. —  Ta 
ostatnia okoliczność miała istotnie wielkie znaczenie w czasach 
dawnych komisji, ale można by powiedzieć, że mogłaby ona 
raczej stać się cichym argumentem za przedłużaniem, a nawet 
nieprzerwanym trwaniem posiedzeń, nawet wtedy, gdy sprawy 
tego nie wymagają, niż przeciwko temu. W odniesieniu do 
starych komisji uwaga ta o tyle jest zbyteczna, że w przytoczonej 
wcześniej broszurze Zarządzanie wirtemberską kasą krajową poda
no przykłady na to, że węższa komisja, która nadzorowała kasę 
i miała prawo zwoływania szerszej komisji, zadekretowała 
i kazała wypłacić odszkodowania pieniężne za to, że jej nie zwołano: 
Umiała ona zatem spowodować zwiększenie kosztów bez 
zwoływania posiedzeń i niezależnie od oczekujących spraw.
—  Dopiero od niedawna publiczność wie, że Zgromadzenie 
Stanowe, którego obrady są tu omawiane, kosztowało państwo 
200 ooo florenów. W opublikowanych protokołach wspomina 
się wprawdzie parokrotnie, że referowano sprawę wynagrodzeń 
dla deputowanych oraz innych wydatków stanowych, działał 
także na tym polu jakiś komitet, ale w druku kończy się zawsze 
na tych informacjach, bez podawania treści doniesień i po
stanowień, bez wymienienia gdziekolwiek konkretnych sum. 
A  przecież właśnie ten temat najmniej zasługiwał na utajnienie 
go przez zgromadzenie, przeciwnie, powinno ono właśnie z całą 
otwartością przedstawić go publicznie, skoro za swoje prace 
a przynajmniej za zbieranie się otrzymywało zapłatę pieniężną. 
Przynajmniej ten artykuł konstytucji królewskiej mogłoby 
zgromadzenie utiliter zaakceptować, aczkolwiek inne zignoro
wało. —  Już samo w sobie jest czymś w najwyższym stopniu 
niepożądanym, żeby członkowie zgromadzenia krajowego 
otrzymywali diety czy wynagrodzenie. Jest to niezwykle ważna 
okoliczność, która zmienia w istotny sposób cały charakter 
i pozycję narodowej reprezentacji, dając w  wyborach przewagę
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majątkowi, a przy tym wiąże się ona jak najściślej ze sprawą 
honoru takiego zgromadzenia. Jeśli stany krajowe są opłacane, 
to nigdy nie mogą uniknąć podejrzeń lub zarzutów, że ta zapłata 
ma znaczenie może nie dla wszystkich, ale zapewne dla wielu 
a przynajmniej dla niektórych członków. W  obradach tego 
zgromadzenia nie pojawiła się wzmianka o odczuciach 
związanych z wynagrodzeniem, z reakcją na to, jak i inne ważne 
zagadnienia, —  zupełnie tak, jakby rozumiało się samo przez się, 
że deputowanych opłaca się, a przynajmniej, jak to się zdarza, że 
otrzymują oni zwrot kosztów. Zarzuty takie zresztą nie zostały 
wypowiedziane, jeśli referent dobrze pamięta. —  Ale najosob
liwszym żądaniem, jakie mogło wysunąć zgromadzenie, było to, 
że powinno móc wybrać jeszcze jedną komisję ze specjalnymi 
wynagrodzeniami i świadczeniami a nawet, iżby z góry stworzyć 
usprawnienie dla opieszałości i nieudolności jej członków, że 
należy jak dawniej stworzyć i rozdysponować stanowiska do
radców.

Nic to nie zmienia, że przywódcy Stanów, którzy mogli być 
uważani za najwłaściwszych członków komisji, nie pragnęli dla 
niej całej dawnej pozycji ani prawa tajemnej szkatuły. Wraz 
z opłacaniem członków komisji a nawet przyznawaniem renty 
tym, którzy, jak brzmi to w projekcie wznawianego ustroju 
wirtemberskiego, „poświęciliby się całkiem służbie ojczyzny i zo
stali powołani do w Stuttgarcie (cóż za 
poświęcenie!), ale nie zostaliby ponownie wybrani do komisji 
w odbywających się co trzy lata wyborach” , tym „z powodu 
«ofiary» poniesionej dla ojczyzny należy wypłacać coroczne 
odszkodowanie do czasu ich ponownego zatrudnienia”
—  nastąpiłoby przywrócenie dawnego stanu, którego lik
widację Stany a zwłaszcza lud (acz nie sami członkowie komisji 
oraz ci, którzy mieliby widoki na wybór do niej) musiałyby 
uznać za największy krok w stronę wolnego ustroju dla ludu i za 
największe dobrodziejstwo przyniesione przez nowe czasy.
—  Równie wielkie a może nawet większe znaczenie ma 
okoliczność, że za sprawą takiej stałej komisji staje się zbyteczne 
to, co najważniejsze —  samo zgromadzenie stanowe. Regulacje 
prawne przeciwko temu nie wystarczają, jeśli rzecz sama wyłania 
takie konsekwencje. Jeśli abstrahować od ducha takiej dobrze 
opłacanej komisji, to już historia dawnych wirtemberskich
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stanów krajowych dostarcza wystarczających doświadczeń. 
Wiadomo, jak rzadkie były zgromadzenia Stanów. To, co 
obecne Stany zdają się uważać za swe palladium —  nieprzerwa
ne trwanie komisji —  musiałyby raczej traktować jako in
stytucję, która stanowi największe zagrożenie dla ich nieza
leżności i ich prawdziwej egzystencji w charakterze posiedzenia 
plenarnego, gdyby podeszły do tego z większym namysłem lub 
uwzględniły tylko owe najbliższe im doświadczenia.

Piątym postulowanym artykułem wstępnym jest uczestnictwo 
Stanów w prawodawstwie od 1806 roku, mianowicie rewizja 
zarządzeń wydanych od tego roku przez wspólną delegację 
dworską i stanową. —  Król przypomniał, że Stany już posiadają 
określony środek w postaci prawa wnoszenia petycji. —  W tym, 
że żąda się owego uczestnictwa tylko w odniesieniu do 
rozporządzeń wydanych od 1806 roku, kiedy to zniesiono dawne 
Stany Krajowe, można ponadto dopatrywać się albo ślepego 
uwielbienia tego, co dawne i równie ślepej wrogości wobec tego, 
co później wyszło od króla, albo przynajmniej dążenia do 
zademonstrowania wiary w  doskonałość tamtego i niezadowole
nia z tego, co jest. Dalej, rewizja dokonywana tylko przez delegację 

radców królewskich i deputowanych stanowych —  przy czym 
znowu pojawiają się ulubione terminy dworski i krajowy —  została 
zaproponowana niefortunnie i niestosownie, jako że całemu 
zgromadzeniu stanowemu przysługuje uczestnictwo w sprawach 
prawodawstwa. Władza ta mogłaby zlecać prace przygotowawcze 
komitetom, podobnie jak w innych wypadkach.

Szósty artykuł stanowi swoboda przesiedlania się w  dawnym 
sensie tego słowa. —  Król przyznał ją, także przed upływem 
roku od wyrażenia chęci przez tego, kto pragnie wyemigrować, 
jak określano przedtem, a nawet w przypadku poddaństwa, bez 
obowiązku wykupienia się. A  ponieważ emigracja wiąże się ze 
stosunkiem do innych państw, został on określony na zasadzie 
wzajemności co do podatku nadzwyczajnego.

Stanowi komisarze opatrzyli ten artykuł stanowczym oświa
dczeniem, że bez uznania go nie można oczekiwać szczęśliwego 
wyniku rokowań i współdziałanie Stanów nawet w  obecnej 
potrzebie będzie bezwarunkowo niemożliwe; że przeto zmuszeni są 

prosić, by król raczył ju ż  teraz, zanim przystąpi się do dalszych 
rokowań, złożyć odpowiednie oświadczenie i to nie tylko w celu
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uspokojenia zgromadzenia, lecz także publiczności lokalnej 
i zagranicznej. —  Król pominął rażącą manierę, w myśl której 
zgromadzenie uzależnia nawet swój współudział w niezbędnych 
w owym czasie wysiłkach państwa od zaraz. teraz i z anim będzie 
się dalej rokować podporządkowania króla swojej woli, podobnie 
jak taką formę pertraktacji, by rozpoczynać od wystąpienia 
z niepełnymi, nieokreślonymi, po części ułomnymi artykułami 
wstępnymi i z wielką pobłażliwością odniósł się do materiałów 
stanowych dodając przy tym, że jego postanowienia opierają się 
na niezmiennych zasadach, w  oparciu o które będzie kontynuował 
rokowania z delegatami stanowymi i dążył do osiągnięcia 
porozumienia.

Jednakże Stany nie kontynuowały rokowań. Ich dotych
czasowy zwyczaj obstawania przy postulatach czysto formal
nych mógłby wydawać się usprawiedliwiony z uwagi na 
znaczące koncesje, jakie uzyskały na tej drodze od króla, gdy 
teraz przeszły do rzeczy. I chociaż komitet do spraw rokowań 
nadal chciał ignorować konstytucję królewską, w której część 
jego artykułów została przecież uwzględniona a także lepiej 
przedstawiona i rozwinięta, to przecież był teraz właśnie czas na 
to, by zgromadzenie zastanowiło się, uświadomiło sobie sytu
ację i orzekło, co może a czego nie może przyjąć. M ogłoby to 
dotyczyć przynajmniej artykułów wstępnych i ugody z królem a nie 
podporządkowywania go sobie. —  Ale podobnie jak poprzed
nio nie poddano dyskusji owych sześciu artykułów, zanim 
przedstawiono je do wstępnego bezwarunkowego przyjęcia, tak 
samo stało się po wydaniu przez króla oświadczenia o owych 
artykułach. Natomiast trzech czy czterech członków zgroma
dzenia znowu odczytało referaty w postaci projektów odpowiedzi 
na rezolucję królewską. Uparte trzymanie się suchej zasady 
restytuowania dawnego ustroju ugruntowało naiwne wyob
rażenie, że zgromadzenie zawsze znajdowało się poza sprawami 
i nawet teraz miało do czynienia nie z nimi, lecz 2e swym 
własnym dyplomatycznym sposobem udzielania odpowiedzi.
—  1 maja został odczytany w komitecie referat pana doktora 
Cotty, który dotyczył sprawy a w szczególności utworzenia kasy 
stanowej; został on później przedłożony zgromadzeniu, a re
akcją na to był referat pana doktora Weishaara (posiedzenie 
w  dniu 27 maja, V I, s. 38). Później, 23 czerwca, odczytał
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następny, w  którym rozwinął myśl, że taka kasa, podobnie jak 
inne pozostałości dawnego ustroju, nie powinna się rozciągnąć 
na elementy naruszające prawa władcy i w  związku z tym winna 
ograniczyć się do tego, na co pozwala kredyt państwowy 
i godność Stanów. Jakkolwiek idee te, do których wracał on 
jeszcze później, stanowiły właściwy materiał do gruntownego 
omówienia przed podjęciem decyzji w  sprawie oświadczenia 
królewskiego, to ich skutkiem było tylko to, że trzy tygodnie 
później, już po udzieleniu odpowiedzi na rezolucję królewską 
najpierw pan pisarz okręgowy Bolley, a potem osiem dni później 
pan doktor Weishaar odczytali referaty skierowane przeciwko 
ideom pana doktora Cotty. Do głosowania nad samą sprawą nie 
doszło. —  Z tego, co napisał pan Bolley, jak on to określił, 
a czego odczytanie zostało, jak podaje protokół (IX, s. 114), 
przyjęte z żywą 1wdzięcznością przez zgromadzenie, trzeba 
wyłuskać to, że autor uwzględnił tam znane dzieło pana ministra 

stanu von Wangenheima idee ustroju państwowego (1 X , s. 124) 
i umiał oddać mu sprawiedliwość, „że prawa ludu, mianowicie 
Wirtemberczyków, znalazły tak gorliwego obrońcę w osobie 
szlachetnego autora” . —  Trzeba także wspomnieć, że w  sprawie 
dysponowania przez Stany kasą podatkową szanowny autor 
zapewnia, że (tamże, s. 195) „jeśli szczytne cele państwa będą 
w wyjątkowych wypadkach wymagały szybkiego znalezienia 
pieniędzy, wtedy Stany, mając na uwadze to, co najważniejsze, 
Z pewnością nigdy nie zawahają się, by wesprzeć władcę kraju 
w miarę swych sił” . —  To „ z  pewnością”  jest szalenie naiwne; 
takie zapewnienie miałoby stanowić gwarancję dla państwa, że nie 
będzie dla niego niebezpieczne ukonstytuowanie się dwóch 
niezależnych organów rządzących. — To " z  pewnością”  jest tym 
bardziej naiwne, że można by zaraz zapytać, jaki cel państwowy 
mógłby być ważniejszy, jaki przypadek bardziej wyjątkowy niż 
moment ponownego pojawienia się Napoleona we Francji? Jak 
wówczas, na niewiele tygodni przed odczytaniem przez pana 
Bolleya jego referatu i tego jego zapewnienia, wirtemberskie 
zgromadzenie stanowe wsparło ze wszystkich sił władcę swego 
kraju, widzieliśmy już wcześniej.

Okazją do obszerniejszego zajęcia się tymi artykułami stało 
się dla zgromadzenia wspomniane już tu parokrotnie śmiałe, 
wymowne, doskonałe pod względem ducha i zawartości
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myślowej wystąpienie pana Gleicha z Aalen, z 23 czerwca. 
M ówi on, że Stanom powinno chodzić nie o ustrój starowir- 
temberski lecz o dobry ustrój, nie o jałową formułę prawną, lecz
o sprawę samą i zajmuje się istotnymi zasadami, o które 
chodzi, a nie jakimiś nie powiązanymi fragmentami. Zgroma
dzenie poczuło się zaskoczone tym tonem, tak obcym jego 
sztywnym wyobrażeniom jak też swemu bezustannemu 
samochwalstwu i chwalbie gazetowej. Wspomniano już o tym, 

że zgromadzenie źle odpłaciło się panu Gleichowi za jego 
śmiałość. Jego głos brzmiał jak na puszczy i pół tuzina 
referatów dowodziło, że jego wniosek zmierzał do tego, by 
„zająć się królewską rezolucją i nie odrzucać częściowo 
dających się zaakceptować ofert króla” . —  Ale pan Gleich 

znika odtąd ze zgromadzenia bez żadnej wzmianki w  proto
kole na temat jego odejścia i później pojawia się inny 
reprezentant Aalen. W ogóle do nieformalności zgromadzenia 
należy to, że jedni jego członkowie opuszczają swój fotel 
deputowanego i inni zajmują ich miejsce bez wyjaśnienia, na 
mocy jakich formalnych upoważnień to wszystko się dzieje. 
Jeśli chodzi o pana Gleicha, to po jakimś czasie zostało 
odczytane na jednym z posiedzeń mętne oświadczenie 
pewnego deputowanego, który w  formie ostrzeżenia przypo
mina innemu deputowanemu, odbiegającemu od stanowiska 
większości, jaki los spotkał pana Gleicha.

Wraz z wnioskiem pana Gleicha zgromadzenie odrzuciło 
możliwość, którą otwierała przed nim rezolucja królewska, by 
potwierdzić zgodność istniejącą w  bardzo istotnych punktach 
a tym samym utworzyć mocne podstawy do dalszych rokowań. 
Dyskutowało ono na kilku posiedzeniach nie sprawy dotyczące 
samej materii ani też, które z decyzji królewskich są co do treści 
do przyjęcia, a które nie, lecz tylko o tym, jakie referaty załączy 
do swej odpowiedzi, jaki tytuł im da i podobne formalności. 2.6 
czerwca, cztery tygodnie po otrzymaniu postanowień królews
kich, gotowe już było ich odrzucenie (VIII, s. 5 8 i n.). Nie miało 
ono formy instrukcji dla swych przedstawicieli w  rokowaniach, 
lecz formę adresu do króla. W ten sposób zgromadzenie wróciło 
na dawną drogę pisania skarg, która dotychczas nic nie 
przyniosła i dlatego jej miejsce powinna była zająć droga 
ustnych pertraktacji z komisarzami królewskimi.
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Adres nie napomyka nawet o ustępliwości króla, pełen jest 
natomiast wyrażeń o całkowitym spełznięciu nadziei, o niewy
rażalnym bólu i zdumieniu, o  niedościgle sumiennym przekonaniu, 
zawiera samochwalcze zapewnienia o umiłowaniu prawdy,
o świadectwie sumienia przed Bogiem, przed którego sąd 
zostaniemy kiedyś powołani i mnóstwo podobnego patosu. 
Jeśli chodzi o samą sprawę, odpowiedź głosiła z pełną prostoty 
naiwnością, że królewska rezolucja nie daje się pogodzić z  zasadą 
Stanów. W patetycznym zakończeniu adresu proszą króla, ba, 
zaklinają go na Boga, na wszystko co święte i szacowne, na 
szczęście jego własnej Jaśnie Oświeconej Rodziny, żeby nie 
zechciał już dłużej wzbraniać się z restytucją dawnego stanu 
prawnego. Pan Gleich nie domieszał do swego wystąpienia tego 
rodzaju czczego patosu, za to wykazał tym więcej rozumu, co 
wszelako nie przyniosło pożądanego efektu. Z  takim patosem 
zaszedłby może dalej, a przynajmniej uniknąłby insynuacji
o nieczystych intencjach. —  Poza tym przytacza się zwykłe racje 
z pozytywnego prawa państwowego i stosunków kontrak
towych, a zwłaszcza przedkłada się królowi, że przecież on sam, 
podobnie jak wcześniejsi władcy, uroczyście przyobiecał i  z a~ 
przysiągł w  czasie swej intronizacji zachowanie ustroju. Dodają 
jeszcze, że choć najsumienniej badali, czy nastąpiła taka zmiana, 
która mogłaby znieść te zobowiązania w  zgodzie z zasadami 
prawa, nie byli w stanie znaleźć takiej racji prawnej. A  należało 
szukać jeszcze gruntowniej, do czego powinno ich dopingować 
to, że czuli się uprawnieni do oskarżenia swego księcia o krzywo

przysięstwo przed jego całym narodem. —  A  należałoby się 
wzdragać przed takim uprawnieniem i takim czynem .

Adres stanowił jeden artykuł —  jeśli nie liczyć dwóch 
tekstów zamieszczonych w trzecim załączniku —  lub raczej 
książkę o 162 stronicach małego druku (VIII, ss. 91-252), czyli 
tak zwane przedstawienie skarg kraju. Nad książką tą deputo
wani pracowali wiele tygodni zbierając ze wszystkich stron 
wszelkie rodzaje skarg. Trzeba przeczytać w sprawozdaniu 
z obrad, jak to wykonując tę pracę Stany dokonały swego 
największego dzieła, spełniły swój najświętszy obowiązek, 
usprawiedliwiły w najbardziej nieodparty sposób swoje za
chowanie wobec króla. Nie można jednak, zdając się całkowicie 
na tę relację, wniknąć w  ów ponury obraz ucisku i krzywd.
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W celu zbadania faktycznych twierdzeń byłoby, jak się zdaje, 
niezbędne odróżnienie krzywd realnych i urojonych, gdyż już na 
pierwszy rzut oka widać, że cała masa skarg opiera się na 
przekonaniu autorów o pożyteczności lub szkodliwości instytucji 
państwowych. Należałoby też odróżnić to, co w drenażu 
podatkowym obciążało konto rządu, a co trzeba złożyć na karb 
konieczności i złych czasów. Zresztą w  wielu krajach niemie
ckich można było zobaczyć, jak przypisywano premedytacji 
rządów to, co było następstwem wydarzeń i okoliczności od 
dwudziestu pięciu lat —  jeśli nawet nie będzie się uwzględniać 
niemądrych żalów i pretensji. Wnikając od tej strony w zebrane 
tu pretensje widzi się również, że Stany nie znały potrzeb 
państwa i sytuacji kasy państwowej i że skargi na podatki 
składano bez brania pod uwagę potrzeb państwa. Szczególnie 
godne uwagi byłoby ustalenie, czy jedynym powodem ugrun
towanych skarg było zniesienie ustroju starowirtemberskiego, 
był to bowiem najważniejszy pogląd, który miał być w  ten 
sposób dowiedziony —  a raczej nie miał być dowiedziony, gdyż 
został założony z góry. Jeszcze gorzej wygląda sprawa wykaza
nia, że konstytucja królewska z dodanymi później postanowie
niami nie byłaby w stanie zaradzić przyczynom skarg, lecz że 
właśnie za jej sprawą miałyby one trwać. Ten właśnie pogląd,
o którego rozwinięciu wcale nie pomyślano, mógłby stanowić 
nerw remonstracji w  oparciu o masę skarg popierających ją.

Choć mogłoby się wydawać, że takie badania są całkiem 
zasadne, rychło ujawnia się ich zbędność, albowiem owo tak 
doniosłe na pozór dzieło było od samego początku obciążone 
zasadniczą wadą i musiało —  a nawet powinno było —  pozostać 
bez istotnych skutków. —  W tym miejscu trzeba napomknąć, że 
skargi i zażalenia, Cahiers des doleances, stanowiły ważną 
pozycję w zatrudnieniach dawniejszych Stanów Rzeszy. Wiado
mo, niewiele z tego wyszło, bo każdy Landtag czy Reichstag 
zastawał stertę nie załatwionych wcześniejszych skarg i umiał 
powiększyć ją o nowe materiały. Same te skargi i utrwalony 
nawyk zgromadzeń krajowych i parlamentów, by zgodnie 
z poczuciem obowiązku i sumieniem rozwodzić się jak najbar
dziej nad wszystkimi okolicznościami skarg i zażaleń, a z drugiej 
strony przyzwyczajenie rządów do tego, że wraz z uchwałami 
swoich Stanów otrzymują również te petycje, doprowadziło do
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takiego zobojętnienia obu stron, że wysyłanie i przyjmowanie 
tej masy pism stało się zwykłą formalnością. Referent przypomi
na sobie, że czytał gdzieś, iż gdy komisarzom księcia Karola 
z Wirtembergii, w  trakcie procesu jaki toczył on ze swymi 
Stanami w roku 1768 w Kancelarii Nadwornej Rzeszy, przed
stawiono zbiór skarg stanowych, wówczas ci odpowiedzieli, że 
nie należy się dziwić takiej ilości skarg, gdyż od wielu stuleci ich 
autorzy rywalizują ze swymi poprzednikami w tym, żeby 
przewyższyć ich i przelicytować w swoim opisie sytuacji, i że 
gdyby chciało się dawać wiarę takim malowidłom, to kraj już od 
paru stuleci musiałby być kompletnie zrujnowany.

Wirtemberskie zgromadzenie stanowe, przed którym dzięki 
konstytucji królewskiej stanęła otworem droga nie samego 
tylko molestowania, jak dotąd, lecz uczestniczenia w usuwaniu 
wad i bolączek, wybrało utarty tryb wstępowania na wojenną 
ścieżkę i występowania z pretensjami, albowiem tkwiło ńa 
gruncie zasad prawnych i reakcji na modłę starokonstytucyjną. 
Przyjście z pomocą państwu zgromadzenie uznałoby za sprze
niewierzenie się własnemu sumieniu, sądziło bowiem, że wszel
ka owocna działalność oznaczałaby faktyczne uznanie królew
skiego ustroju. Oczywiście, znacznie lżejszą pracą jest zgroma
dzenie sterty skarg niż wymyślenie i opracowanie takich 
konstytucyjnych i legislacyjnych zarządzeń, które mogłyby 
stanowić gruntowne środki zaradcze. I łatwiej jest, postępując 
pierwszą drogą, chełpić się jałowym poczuciem spełnienia 
obowiązku oraz fałszywym spokojem sumienia niźli na drugiej 
drodze osiągnąć rezultat bardziej realny, ale skromniejszy 
i wymagający większego trudu. Uciążliwość taka jak ta, którą 
stanowiła przesadna ochrona zwierzyny i przywileje łowieckie, 
a która wydawała się znaczna, kwalifikuje się do tego, by można 
ją było załatwić w trybie zażalenia. Z  protokołu obrad wynika, 
że już po pierwszych protestach Stanów w tej sprawie król 
jeszcze w  marcu (II, s. 57) obiecał wydać rozporządzenia 
zapobiegające temu złu " jako że załatwienie tego zależy w pierwszym 
rzędzie od niego” , a gdy Stany później miały wątpliwości co do ich 
skuteczności, słusznie ponowiły swoje protesty. Jednakże sta
wianie w  jednym szeregu z tymi dokuczliwościami wszystkiego, 
co wydawało się im niesprawiedliwe i szkodliwe w instytucjach 
państwa i ich funkcjonowaniu, i niejako poprzestawanie na
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żalach i skargach sprawia takie wrażenie, jak gdyby wyrugowa
nie także tego zła Stany wyobrażały sobie tak, że wystarczy tylko 
rozkaz króla, żeby je  usunąć.

Nie można odmówić wszelkiej zasługi temu zestawieniu 
ułomności i wad, ale tym bardziej widoczny jest brak innej 
zasługi —  by rzeczywiście służyć poprawie rozważnymi propozy
cjami skutecznych praw. Jednakże na przygotowawczym posie
dzeniu w sprawie wspomnianych tekstów —  w dniu 26 czerwca 
(VIII, s. 8) —  wyrażono zaraz poważną obawę, że gabinet mógłby 

zająć się wniesionymi skargami —  że mógłby odbiec od sprawy 

zasadniczej tj. restauracji ustroju starowirtemberskiego i zająć się 
skargami. Pan hrabia von Waldek wprowadził w związku z tą 
wątpliwością poprawkę do adresu, dzięki której można by się 
zabezpieczyć przed owym zajęciem się. Tę poprawkę i gwarancję 
docenił pan Bolley zwracając uwagę na to, „że Stany nie 
pozwolą, by rokowania w  sprawie poszczególnych niedostatków 
utrudniły osiągnięcie ich najwyższego celu, będącego przed
miotem ich starań, lecz przecież mają święty obowiązek 
przedkładania skarg” . —  Jeśli to właśnie rokowaniami miałoby 
się uśmierzać bolączki, to stanowiłyby one materiał do wielolet
nich albo raczej niekończących się rokowań, gdyż nie ma już 
Kancelarii Rzeszy, dzięki której dobiegłyby końca. Ale jeśli 
Stany nie chciały zajmować się ani pracami legislacyjnymi, ani 
tak zwanymi rokowaniami, to po co potrzebny był ów balast 

skarg? —  Czy miałoby się pozostawić to gabinetowi, by poradził 
sobie z nimi na swój sposób? —  W istocie balast ów  służył tylko 
temu, by Stany mogły spełnić święty obowiązek, jak to nazywały. 
Świętszy, ale i częstszy obowiązek zapoczątkowania poprawy 
przez robotę legislacyjną, nie wchodził w rachubę. Król podjął
21 lipca jedyną możliwą decyzję (X, s. 14), że jego ministrowie 
mają mu przygotować materiały do zajęcia stanowiska w spra
wie wniesionych petycji.

Jedna spośród wielu skarg porusza mimochodem sprawę 
tego, co zwano bezeceństwem kancelaryjnym. Dzięki nie słabnącym 
monitom pana von Forstnera wydobyto tę sprawę „z  melancholij
nej litanii skarg”  i wszechstronnie naświetlono, tak że publicz
ność została zapoznana z instytucją charakterystyczną dla 
Wirtembergii, instytucją pisaniny i z ową demoralizacją prawną, 
moralną oraz intelektualną, która między innymi rzutuje na
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ważny moment, a mianowicie przywiązanie do dobrego, starego 
prawa, a ze względu na swój daleko sięgający wpływ wymaga 
bliższego rozpatrzenia.

Już 1 5 maja pan von Forstner przedstawił wpływ wywierany 
przez tak zwanych pisarzy na ustrój państwowy jako powszechną 

plagi kraju i stwierdził, że to zło zakorzeniło się we wnętrzu 
dawniejszego wirtemberskiego ustroju stanowego, który, jeśli 
chodzi o pisarzy, „stworzył rozległe pole samowoli, łupiestwu 

i szalbierstwu”  ( V , s. jS ). Utworzono komitet w celu sporządzenia 

opinii zawierającej propozycje ulepszenia tej instytucji. W  ciągu sześciu 

tygodni nie było o sprawie mowy, toteż pan von Forstner powtórzył 28 
czerwca swój wniosek. Zauważył przy tym, że choć niejeden 
szacowny pryncypał pisarzy żywi odrazę do tego bezeceństwa, 
to jednak nie może się mu przeciwstawić i tylko w skrytości 
ducha mógłby sobie życzyć reformy, gdyż nie waży się naruszyć 

świętości dawnego ustroju, świadom tego, jak głęboko i jak ściśle to 
zło zrosło się z owym ustrojem. Dodał również, że Wirtember- 
czyk nigdy nie odczuje poprawy swego losu, dopóki to zło nie 
zostanie zlikwidowane (oczyw iście, w wypadku restauracji 
dawnego ustroju —  wręcz przeciwnie), że jest ono nieznośne 
i wystarcza aż nadto, by prostego człowieka doprowadzić do rozpaczy- 
Przytoczył jako fakt oparty na niezbitych świadectwach, że to 
schorzenie zawsze było przyczyną tak częstych migracji daw
nych Wirtemberczyków za granice, zarówno w czasach naj

większego rozkwitu dawnego ustroju stanowego jak też za panowa
nia najróżniejszych władców Wirtembergii. C óż  mogło ich do tego 

skłonić—  pytał dalej — je śli nie ustrój? Co doprowadziło ich w tym 

ustroju do rozpaczy? Nic innego, jak ucisk p rzez stan pisarzy ■ A to 
właśnie ustrój dał temu stanowi prawo uciskać poddanych itd. 
W kolejnym wznowieniu swego wniosku (XVI, 84) przytacza 
fragment opinii byłego prezydenta rządu Wirtembergii, von 

Gemmingena, który pisze, że „Wirtembergia ma tę smutną 
przewagę nad innymi krajami niemieckimi, że chowa szczególną 
rasę ludzi, od czasów doktora Fausta nie znaną w pozostałych 
częściach Niemiec —  pisarzy. To plemię jest —  ciągnie dalej
—  tym uciążliwsze dla pracującej części narodu, że jest na tyle 
podłe i bezwstydne, by w  sprzyjających okolicznościach rościć 
sobie prawo do najwyższych urzędów państwowych, w trud
nych, odbierać pożywienie ostatniej klasie narodu, a we wszyst-
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kich przypadkach żyć z cudzej pracy” . —  W  nader charakterys
tycznej szczegółowej petycji rejonu Horb (X IX , s. 26 i n.) 
czytamy, że coroczne wynagrodzenia pisarzy wynoszą prze
ciętnie więcej niejeden roczny podatek, a z obszernych wyciągów 
z akt wynika, że nawet sz eść do siedmiu rocznych sum podatkowych.

Taki obraz bardzo kontrastował z tonem zgromadzenia, 
mówiącego wciąż o trzystuletnim szczęściu Wirtembergii za 
czasów dawnego zgromadzenia stanowego i dzięki niemu, 
a także z zapewnianiem, że jego restauracja będzie najprostszym 
rozwiązaniem wniesionych skarg i życzeń, których całość 
zostaje w ten sposób przeważona na szali przez tę jedną plagę 
krajową. Obraz ten stanowi jeszcze większy kontrast z entuzja
zmem żywionym przez zgromadzenie dla dawnego prawa. Jego 
członkowie po części sami (wśród nich koryfeusze, jak pan 
Bolley, byli pryncypaiami dynastii pisarskiej, a w większości, 
w  zależności od stanu, mieli w tej klasie braci, synów i innych 
krewnych, a przynajmniej chcieli uzyskać dla swoich synów 
i krewnych prawo uczestniczenia w korzyściach, jakie przynosi 
ta „plaga krajowa” . Zgromadzenie zajęło się jednak tą sprawą i, 
jak wspomniano, wybrało nawet komitet. Zdziwi jednak, 
a raczej, jeśli kto woli, nie zdziwi nikogo, opieszałość, z jaką 
przystąpiono do rozpatrywania sprawy. Także drugi wniosek 
pana von Forstnera spowodował tylko apel do komitetu o przy
spieszenie prac. Na kolejnym spotkaniu zgromadzenia w dniu 
16 października odbytym po obradach z dnia 27 lipca nic nie 
słyszało się o sprawie. Pan von Forstner nie omieszkał znowu 
obudzić zainteresowania sprawą w dniu 5 grudnia, a inni 
deputowani nowowirtemberscy dołączyli do tego swoje 
głosy.

W  petycji od dwóch pisarzy urzędowych (przeciwko jed
nemu zaraz potem podniosły się gwałtowne skargi X IX , s. 27), 
prosi się zgromadzenie o polepszenie zaopatrzenia tego stanu, 
który, jak zapewniają autorzy, ju £ od stuleci dzięki swemu 
funkcjonowaniu miał bardziej dobroczynny wpływ na państwo 
i jego członków niż w innych krajach (XVII, s. 27). Natomiast 
,w innych wciąż wpływających petycjach, z których wielu nie 
Wydrukowano, a które można traktować jako ogólny głos nowo 
przyłączonej Wirtembergii (XVII, s. 95 i in.) twierdzi się, że 
mówiąc o obciążeniach i dolegliwościach kraju, przede wszyst-
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kim to zło trzeba wymienić. Dodano do tego załączniki, które 
wystarczająco dokumentują „że zgromadzenie winno zatrosz
czyć się o to, żeby stan pisarski nie mógł dłużej dzień i noc knuć, 
jak zł upić obywateli —  i budować swoje powodzenie na ubożeniu 
i upadku poddanych” . W innych petycjach przytacza się 
krzyczące fakty i używa się najmocniejszych wyrażeń przeciwko 
temu uciskowi.

W  tym samym czasie, gdy napływały te prośby o pomoc 
przeciwko łupieniu, wyzyskiwaniu i oszukiwaniu, głównym 
zajęciem zgromadzenia stanowego było opracowywanie sprze
ciwów przeciwko reskryptowi królewskiemu ze stycznia 1816 
roku w sprawie wysokości podatków w latach 1815-1816. 
Skargi na nieznośną, doprowadzającą do rozpaczy plagę kra
jową i łupienie przez pisarstwo oraz gorączkowe zabiegi stanów 
krajowych o zmniejszenie opłat na rzecz państwa trwają 
równolegle, tak że w końcu dochodzi się do tego, że zabieganie
o podatki dla państwa mogłoby być dla pisarstwa przeszkodą 
w ściąganiu rocznych podatków ciążących na poddanych.

24 kwietnia 1816 roku, gdy już prawie od roku nic nie działo 
się w  tej sprawie, pan von Forstner ponownie złożył zgromadze
niu pisemny (nie wydrukowany) monit. Wreszcie po upływie 
więcej niż jednego roku, w ciągu którego zgromadzenie potrze
bowało tylko paru tygodni na zebranie skarg obejmujących 
wszystkie dziedziny służby państwowej, w ogóle nie pojawiła się 
relacja komitetu powołanego do zbadania kancelaryjnego beze
ceństwa, w której obiecano dokonać zestawienia owych skarg 
(XX II, s. 7, X X V , Dodatek, s. 54). Tym, co się ukazało, jest 
opinia pana doradcy Griesingera, którą wydrukowano na 192 
stronach jako dodatek do działu X X V . Odczytywano ją na 
wielu posiedzeniach poczynając od u  czerwca do 15 lipca 
wyrywkowo, w zależności od sytuacji. Potem, poza uwagą pana 
doktora Weishaara z 6 sierpnia, skierowaną przeciwko wnios
kowi z poprzedniego posiedzenia w  sprawie przeprowadzenia 
reformy instytucji pisarzy (o którym to wniosku jednakże nie 
można nic znaleźć w  protokole z owego posiedzenia) i kilkoma 
innymi całkiem odosobnionymi uwagami, aż prawie do samego 
końca zgromadzenia już nic w  tej ważnej sprawie się nie działo. 
W obszernej opinii pana konsultanta Griesingera napomyka 
się już na samym początku, że pan autor powstrzymał się
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przed tym, by przedstawić smutny obraz wszystkich „tych 
krzyczących i prawie niewiarygodnych faktów, które na
gromadziły się w  petycjach i wnioskach nadsyłanych do 
Stanów w sprawie instytucji pisaniny, gdyż pracę tę przejął 
inny deputowany”  —  pracę, która, jak wspomniano, nigdy nie 
ujrzała światła dziennego. Ale opinia ta, wraz z niewielką 
ilością wydrukowanych petycji, zawiera mimo to jeszcze 
dostatecznie dużo, aby można się było na jej podstawie lepiej 
zorientować co do w istocie „niezwykłej i prawie niewiary
godnej”  natury tej tak sławnej wirtemberskiej instytucji i jej 
stosunku do ustroju stanowego. Ponieważ pan autor zabiera 
się do dzieła historycznie, zaczyna z okazji urzędu pisarza 
sądowego, który jest bardzo stary, omawiać dawne sądy 

wirtemberskie oraz przedstawia swój pogląd i swoją ocenę 
tych sądów. Tu referent nie może się powstrzymać przed 
podkreśleniem pewnych rzeczy, zanim przejdzie do samego 
pisarstwa. Pan autor cytuje taki oto fragment dotyczący 
organizacji tych sądów z Chronogr. gener. kanclerza Nauclera, 

który żył w końcu piętnastego stulecia.
„In singulis urbibus, oppidis et viflis, duodecim viri ińtae 

integritate ac honestate praecipui, eliguntur in jiudices, nullo habito 
respectu, an sciant literas, nec non, qui muncus iudicum necessario 
subeunt, licet remunerationem seu mercedem nullam habeant, propter 
honorem. Sed pro bono communi, suis posthabitis negotiis, statutis 
diebus iudiciis intendunt, inrantąue singuli, se facturos secundum 
quod eis visum fuerit iustius ac melius, et praesente magistratu loci 
causas audiunt, partibusque at satietatem auditis sententiam 
dlicunt, non ut leges censent (czyli wspomniane wcześniej leges 
imperatorum), quorum nullam notitiam habent, sed prouti ratio 
et consuetudo iudiciorum dictat” . —  Czy jednak ratio i consuetudo 

iudiciorum, prawo zwyczajowe, coutumes nie zawiera żadnych 
zasad? —  Wprowadzenie obcych praw przyciągnęło też do 
sądów uczonych konsultantów, a to ostatecznie pozbawiło 
wszelkiego znaczenia owe sądy złożone z równych sobie mężów
o nieposzlakowanej prawości, którzy sprawowali sądy nie za 
pieniądze lecz honorowo, tak że w  końcu ich zniesienie wydawało 
się konieczne.

Ten piękny opis Nauclera określa jednak pan autor jako 
odmalowanie przy pomocy najżywszych kolorów ignorancji
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ówczesnych sądów wirtemberskich i dalej pisze tak: „W  sądach 
obsadzonych przez opisanych tutaj sędziów, którzy wcale nie 
znali wielu (o, z pewnością wielu!) rozumnych komentarzy 
prawnych, których wielość wyklucza dziś wszystkich nie-pra- 
wników (którzy wciąż są członkami sądów przysięgłych w  Anglii 
i we Francji —  instytucji, która w  tych krajach uchodzi za 
palladium wolności) z rozsądzania skomplikowanych sporów 
prawnych —  w takich sądach główne zajęcie pisarza sądowego 
mogło polegać jedynie na przepisywaniu głupich i niedorzecznych 

wyroków ciemnych sędziów z barbarzyńskich czasów” . —  Jak widać, 
po takich poglądach prawniczego przedstawiciela niemieckiego zgroma

dzenia stanowego nie należy s% spodziewać odrodzenia wspaniałej 

niemieckiej przeszłości, prawdziwie narodowych instytucji.
Trium f nowego prawa, „ nowych i śmiałych Ulpianów i klęski sędziów 

wirtemberskich”  są jeszfZ f obszerniej przedstawione na s. j i .  „Stare 

prawo niemieckie i stare niemieckie zwyczaje”  mówi się tam „nawet nie 

dają są porównać z  prawem rzymskim; głupota nieokrzesanych 
i niewykształconych łbów z ciemnych wieków musi stanowić 
osobliwy kontrast z mądrością największych i najdostojniejszych 
znawców prawa starożytnego Rzymu i całego świata, a nawet jawić się 
jako coś po prostu śmiesznego i godnego pogardy” itd. Czy takimi 
słowy oddaje się cześć i przywołuje ducha niemieckiego narodu? 
Dalej przypomina się szyderczo, że Landtag z roku 1515, 
podobnie jak wiele następnych, składał gorzkie skargi na uczonych, 
którzy narzucają się ze swymi usługami we wszystkich sądach jak 
kraj długi i szeroki, tak że teraz ktoś, kto szuka prawa, nie poradzi 
sobie bez dziesięciu guldenów, a jakieś dwanaście lat temu miałby 
sprawę osądzoną za 10 szylingów. I jeśli się w  to nie wejrzy, to 
w  każdej wsi osiądzie z czasem jeden albo i dwóch doktorów, by 
sprawować sądy. Daremne skargi, gdyż „stare niemieckie zwyczaje 

zostały skazane na śmierć” . Wprawdzie doktorzy nie zawitali do 
każdej wirtemberskiej wioski, ale za to pojawili się pisarze 
i zbyteczne jest chyba dociekanie, czy obywatele zyskali na tym 
również nie staroniemieckim zwyczaju.

Owych pisarzy, 0 których tu właśnie chodzi, pan konsultant 
Griesinger określa jako praktyków jurystycznych i kameralis- 
tycznych i dopatruje się specyfiki wirtemberskich pisarzy w tym, 
że są oni praktykami bez wykształcenia. Ale znaną i naturalną 
rzeczą jest, że mamy z tym do czynienia także w innych krajach,
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przynajmniej w pewnym zakresie, jako że do większości funkcji 
pisarza wykształcenie uniwersyteckie jest co najmniej czymś 
przesadnym. Wszelako specyfika wirtemberskiej instytucji pisa
rzy polega wedle tej opinii oraz petycji na czymś zupełnie innym. 
Wynika z tego mianowicie, że w każdym urzędowym okręgu 
jest pisarz miejski lub okręgowy (dla większych miast osobny 
pisarz miejski a dla reszty okręgu, który posiada urząd, znowu 
osobny pisarz), który ma monopol spisywania wszystkiego, co 
w tym okręgu trzeba policzyć i zapisać urzędowo i sądowo. To, że 
wyższe urzędy —  sprawiedliwości, policji, finansów, lasów 
miały również pisarzy w charakterze pomocy, jest okolicznością 
nieodzowną w tych dziedzinach także w  innych krajach. Czymś 
specyficznym dla Wirtembergii może być tylko to, że wśród 
takich pomocniczych pracowników nie ma nikogo z klasy 
wykształconych prawników, kameralistów czy leśników, lecz 
wszyscy oni kształcą się jedynie dzięki rutynie i nie są powołani 
do tego, by kiedyś piastować jakiś urząd w dziedzinie, którą się 
zajmują. Urzędy lasów od dawna są obsadzane przez szlachtę. 
Personel mieszczański jest tym samym pozbawiony możliwości 
aspirowania do któregoś z tych urzędów. Jeśli chodzi o w y
kształconych prawników, to nie stawia się im w charakterze 
warunku ubiegania się o urząd, by po ukończeniu studiów 
nabywali potrzebnych do tego kwalifikacji dzięki rocznej lub 
paruletniej praktyce pod kierunkiem jakiegoś urzędnika, co 
w innych państwach jest wymogiem ustawowym. W  Opinii 
wielokrotnie wspomina się o tym, że prawnicy z wykształceniem 
zbytnio się szanują, by występować w charakterze praktykantów 
u jakiegoś urzędnika.

Petycja miasta Urach złożona w zgromadzeniu stanowym 
zawiera skargę, że zmniejszony został —  przesadnie duży
—  okręg urzędu, który niegdyś miał tam siedzibę. Między 
innymi pojawia się tam myśl, że istnienie wielu mniejszych 
urzędów okręgowych miało tę dobrą stronę, że mogły one 
służyć niedoświadczonym prawnikom z dyplomem do odbycia 
wstępnych przygotowań —  do czego? do obsadzenia rozleglej szych 
okręgów! Jak gdyby różnica nie dotyczyła tylko ilości spraw; 
pod względem jakości są przecież takie same. Obywatele 
podlegający mniejszym urzędom okręgowym byliby w takim 
przypadku tylko dlatego animae viles, na których niedoświadczo
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ny praktykant miałby się wyszkolić na urzędnika, że geograficz
nie należą do mniejszego okręgu. —  A  że tego rodzaju praktyka 
prawnicza, którą gdzie indziej dyplomowani juryści odbywają 
w celu uzyskania przygotowania do objęcia urzędu pod kierun
kiem i nadzorem doświadczonego urzędnika, tu przypada bez 
reszty pisarzom, przeto wyraźnie zaznacza się ich ważna rola 
zarówno jako takich, jak i w stosunku do niedoświadczonych 
przełożonych, bo przecież wykształcony zwierzchnik urzędu dla 
20 ooo albo i więcej dusz, który skupia władzę policyjną, 
administracyjną i sądową, ma do pomocy jedynie pisarzy.

Zasadniczą część obrazu instytucji albo bezeceństwa (ponie
waż „kancelaryjne bezeceństwo”  pojawia się w wystąpieniach 
i petycjach jako wyrażenie techniczne i uznany odpowiednik dla 
instytucji pisaniny) stanowi jednak ów  monopol, który przypadł 
w udziale pisarkom miejskim i okręgowym. Żeby móc go egzek
wować, trzymali, wedle potrzeby, dziesięciu, dwudziestu su
biektów pisarskich, których bądź to zachowywali przy sobie 
w  centrum, bądź też rozsyłali do siół i wiosek, by pisali. 
Szczegóły dotyczące spraw, które mieli spisywać, trzeba odszu
kać w samej Opinii. Oprócz spraw związanych z repartycją 
podatków, pisaniem kart podatkowych, ksiąg wpływów podat
kowych, określania opodatkowanego majątku każdego obywa
tela, odnotowywania zmian w wyniku sprzedaży domów, dóbr, 
zawierania małżeństw itd., a także repartycji komunalnych 
wydatków na tak zwane szkody miejskie i okręgowe, trzeba 
wyróżnić przede wszystkim dwie dziedziny, w których ucisk 
i bezeceństwo pisarstwa ma, jak się zdaje, swe główne siedlisko. 
Po pierwsze, mają oni sprządzać akta sądowe umów, układów 
małżeńskich, testamenty, inwentarze licytacyjne, podziału 
spadków itd. Jeśli chodzi o te ostatnie sprawy, to np. na s. 65 
mówi się, że podczas prawie wszystkich podziałów spadku nie 
znajduje się tyle pieniędzy, ile wynoszą należności dla pisarzy, 
przeto publicznie sprzedaje się najlepszą część majątku, żeby 
uzyskać gotówkę. Nie lepiej wiedzie się nowo poślubionym: 
koszty spisania inwentarza pochłaniają ich niewielkie pieniądze 
z trudem zaoszczędzone jeszcze w stanie wolnym, albo też

* Zgodnie z tą terminologią szkodą zwało się np. także zbudowanie nowego 

mostu, ratusza itd.
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muszą oni na samym początku zadłużyć się lub sprzedać część 
mienia itp. Jako następstwo tej procedury wymienia się po
wszechne zubożenie niższej klasy ludu. Świeżo poślubieni 
młodzi m ałżonkowie nie mogą zatem sami spisać inwentarza, 
który wedle tamtejszych praw mają przejąć, ani też polecić go 
spisać komukolwiek a potem potwierdzić sądownie, gdyż może 
to uczynić tylko pisarski monopolista, a ile mitręgi i kosztów 
idzie na pokrycie jego pracy, o tym będzie zaraz mowa.
—  W petycjach i innych źródłach pojawiają się jednogłośne 
skargi zarówno na samą naturę rozporządzeń prawnych, które 
pociągają za sobą pisaninę bez końca i niesłychane koszty, jak też 
na nadużycia i bezeceństwa, które podwajają i udziesięciokrot- 
niają to, na co zezwala prawo.

Drugie, znacznie bardziej godne uwagi zajęcie pisarzy, 
stanowi sporządzanie rachunków burmistrza, to znaczy komu
nalnych i wszelkich innych do tego należących rachunków kas 
ubogich, dotyczących jałmużny, opieki, szpitala, w  ogóle 
rachunków funduszu na rzecz ubogich i funduszu kościelnego. 
Dokonują też kontroli i rewizji rachunków komunalnych i rad 
opiekuńczych. Wychodzi tu na jaw bardzo szczególna okolicz
ność, że owi burmistrzowie i administratorzy majątków gmin, 
funduszy dla ubogich itp. nie sami mają sporządzać rachunki 
dotyczące zarządzania tymi kasami ani też privatim troszczyć się
0 te sprawy, lecz muszą je dawać do sporządzenia pisarskiej 
fabryce pisarza okręgowego. Koszty tego pokrywa gmina
1 w  tym wypadku określenie „szkody urzędowe” , pod które 
podpadają, jest całkiem trafne.

Co się tyczy kosztów, które wzrosły gminom z tego 
powodu, to przytacza się na to jaskrawe przykłady: np. 
sporządzenie rachunku dla pewnej gminy nowowirtemberskiej, 
którego koszty dawniej wynosiły 1 FI. i 30 koron, teraz dzięki 
nowo wprowadzonej starowirtemberskiej metodzie pisarskiej 
urosły do 50 FI. Pewien przysiółek, który dawniej z powodu 
braku dochodu nie potrzebował rachunku, teraz dzięki sztuce 
mógł go wreszcie otrzymać, wyniósł on 56 FI. i zo koron 
(XVIII, s. 99 i n.). Ten przykład i całą masę innych można by 
było czytać ze śmiechem, gdyby nie stanowiły one zarazem 
przykładów tak niesłychanego i nikczemnego łupiestwa. Jeszcze 
tylko jeden przypadek. Akta rachunku komunalnego miejs
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cowości Mogglingen zostały oddane przez pisarza miejskiego do 
obróbki szeregowi pisarzy po kolei. Im wszystkim, z których 
żaden nie napisał na rachunku ani słowa, musiała komuna 
zapłacić za czytanie i studiowanie akt sumę 900 FI. (słownie: 
dziewięćset guldenów). Tyle kosztował rachunek, zanim jeszcze 
choćby linijka została w  nim wypisana, a temu, kto go w końcu 
sporządził, trzeba było za jego trud zapłacić należność za całość.

Jedna z najbardziej uderzających skarg wśród zestawionych 
przez zgromadzenie stanowe zażaleń krajowych dotyczy tak 
znacznego powiększenia kosztów administrowania majątkiem 
gmin, funduszem na rzecz ubogich itd.; całe zło przypisuje ona 
zniesieniu dawnego ustroju. Z  danych dotyczących instytucji 
pisarzy wynika, że skargi te podnoszono zwłaszcza w nowo 
przyłączonych częściach kraju, a wydrukowane szczegółowe 
rachunki gmin pokazują, że to właśnie wprowadzenie starowir- 
temburskiego bezeceństwa spowodowało niezwykłe podniesie
nie kosztów administracji. Można by jeszcze dużo dodać
0 niedozwolonych doliczeniach czy też objętości rachunków 
(między innymi do sporządzanych podwójnie i potrójnie ra
chunków komunalnego funduszu na rzecz ubogich i innych 
podobnych rachunków dołącza się wykaz rzemieślników znowu 
in extenso i znowu podwójny lub potrójny itd.).

Z  tą praktyką wyzyskiwania obywateli w sposób prawny
1 bezprawny wiąże się też odmalowany jaskrawymi barwami obraz 
obyczajowości tego stanu, jego arogancji, ignorancji, brutalności 
i niekompetencji (XVIII, s. 9 i n.). Na s. 40 pisze się o tym, „że ten 
stan nigdy nie cieszył się w Wirtembergii szacunkiem; za 
poważaniem, które zasłużenie okazywano jednostkom, kryło się 
milczące deprecjonowanie całego stanu, gdyż doskonali pisarze 
zawsze byli wielką rzadkością” . Owe jaskrawe barwy, na które 
natykamy się już w pierwszym rozdziale, nie pochodzą zresztą od 
autora, lecz z wyboru pism innych autorów, dawnych i nowszych, 
poświęconych temu stanowi i będących zgodnym, jedno
brzmiącym świadectwem —  są wśród nich nawet tacy, którzy sami 
należeli do tego stanu i znali go najlepiej. Doprawdy, chyba nie 
można wypowiedzieć się o jakiejś klasie ludzi ostrzej i surowiej.

Ale jeszcze bardziej poruszająca niż te świadectwa jest 
okoliczność, że pryncypałom, pisarzowi miejskiemu czy 
okręgowemu, trzeba wypłacać tę samą sumę, którą zarabiają lub
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wymuszają za swoje prace wedle własnych oszacowań pisarze 
przez niego delegowani. Pojawia się tu bardzo osobliwa forma 
stosunków. Otóż pryncypał nie tylko dzierży monopol na 
pisarstwo w swym okręgu, lecz należy mu znowu wypłacać 
tyle samo, co wypracują sobie jego pisarze, których 
nadużycia i tak wywołują tyle skarg, i to nie jako komuś, 
kto ma nadzorować czynności swoich podwładnych, lecz, by 
tak rzec, jako swego rodzaju dynaście. Ten podatek na rzecz 
pisarzy miejskich i okręgowych jest niezależny od taryfy 
królewskiej nałożonej na dokumenty tego rodzaju i trafia do 
ich własnej kasy. Słusznie pisze się o tym na s. 137 przyto
czonego źródła: „N ie da się wymyślić nic gorszego nad to 
urządzenie, że pisarze zawsze są groszprobami w  służbie 
pisarzy miejskich i okręgowych, bo ci zawsze zyskują na 
każdym nielegalnym i naciąganym rachunku i matactwie 
swoich podwładnych” .

Idea stosunku dynastycznego albo lennego, zgodnie z którą 
pisarz miejski czy okręgowy wymierza podatki obywatelom 
jako jak gdyby poddanym lub hołdownikom pisarskim pojawia się 
w  całkiem ukształtowanej postaci w  przypadku opisanym na s. 
57. W minionym roku pewnemu dzierżawcy, który jako 
spadkobierca swego brata, księdza katolickiego, otrzymał zwol
nienie od inwentaryzacji i podziału masy spadkowej, pisarz 
okręgowy policzył sumę zoo florenów, gdyż z powodu owej 
dyspensy nie mógł pobrać swej zapłaty związanej z podziałem 
majątku. Dalej stwierdza się, że spadkobierca rzeczywiście 
wpłacił tę sumę i pisarz okręgowy zainkasował ją nie tknąwszy 
nawet pióra, a dalej nie wspomina się, by owo wymuszenie 
miało jakieś konsekwencje w  rodzaju zwrotu sumy i kary 
więzienia albo jakiejś innej. Powinności, które wywodzą się ze 
stosunku lennego, opierają się, z jednej strony, na prawie pana 
lennego do ziemi, a z drugiej obejmują też obowiązek ochrony 
jego wasali. Ale opłaty, które ściąga pisarz miejski lub 
okręgowy, nie są zależne od takich warunków. Skoro obywatele 
Wirtembergii istotnie znajdują się w  stosunku tej podległości 
czy wręcz poddaństwa pisarskiego —  jak to de facto ma 
miejsce i czego stany krajowe nie mogą zakwestionować 
—  to byłoby chyba zarówno bardziej celowe jak i spra
wiedliwsze oddać państwu przywileje owego poddaństwa
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i w  jego imieniu dzierżawić ów monopol *, niż pozwolić 
by owe obciążenia, nie będąc nawet wynagrodzeniem za 
pracę, trafiały tylko do sakiewki osób prywatnych, którym 
powodzi się dzięki temu tak świetnie jak biskupom austriackim 
czy francuskim (s. i i i ).

Jak wspomniano, ani burmistrz, ani zwierzchnicy gmin, 
zarządcy funduszu dla ubogich itp. nie sporządzają sami 
rachunków ze swej działalności, gdyż czynność ta przypada 
w  udziale uprzywilejowanemu pisarzowi. Już to jest istotne, że 
owi urzędnicy komunalni i zarządcy fundacji utrzymywani są 
w prawnym ograniczeniu kompetencji. A le znacznie istotniejsze 
niż to i nawet omawiany wcześniej wzrost kosztów ponoszo
nych przez fundusze gmin i inne jest zależność, w  jakiej znajdują 
się wszystkie zarządy gminne okręgu od pisarzy miejskich 
i okręgowych. Opis tego zjawiska przenikającego do głębi 
organizmu państwowego znajduje się w  petycji Gtniind (XVIII, 
s. 97), gdzie potworność pisarstwowa w swych różnych od
gałęzieniach została przedstawiona wraz z załącznikami 
urzędowymi**. W związku z tym, o czym była mowa, tak się 
tam pisze: „W  wypadku rachunków komunalnych pisarz 
przejmuje wszystkie księgi rachunkowe, załączniki i pokwito
wania tak zwanego rachmistrza nie dając w zamian specjalnego 
potwierdzenia. Od tego momentu burmistrz staje się jego 
niewolnikiem. Nie zazna już spokojnego snu, bo bezustannie 
dręczy go myśl, że oddał obcemu, nie znanemu człowiekowi 
swój kredyt, honor i dobre imię. Niejeden każe sobie wypłacić 
zaliczkę i wyrusza z tym w inne strony królestwa. A  gdy 
wreszcie następca podejmie swą działalność, zaczyna się okres 
męczarni dla posiadacza rachunku: poczyniono niewłaściwe 
wydatki, brak pokwitowań, ujawnia się znaczny deficyt; jego

’ Na s. 64 podano, że „w  roku 1760 książę Karol wykorzystał nadmierne 

pobory pisarzy miejskich i okręgowych jako pretekst, by ściągnąć od nich 

wymuszoną pożyczkę 50 000 fl. na rzecz funduszu wojennego” . —  Ó w  zarzut 

można by równie dobrze rozpatrywać jako dobrą rację, a to despotyczne 
działanie jako równie sprawiedliwe co owe lenne podatki i dochody samych 

pisarzy miejskich i okręgowych.
Zdumienie ogarnia na w idok podanych tam dokładnie szczegółów 

eksploatowania gmin przez pisarstwo: znajdują się tam rachunki miejscowości, 
w  których koszty pisaniny wynosiły 6 3/4 a nawet 7-ktotność podatku.
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przyszłość to twierdza lub więzienie. G dy już, świadomy swej 
niewinności, osiągnie ten pułap rozpaczy, to wówczas, jeśli 
podejmie się właściwe kroki, wszystko się odwraca: pokwitowa
nia się znajdują itd. Wystawca rachunku wraz z obecnymi 
osobami albo kancelistami podpisuje swój całkowicie nie
zrozumiały rachunek i równie oszołomiony, jak podczas os
karżenia go o spowodowanie deficytu, wchodzi w posiadanie 
swego dobra” .

A  więc w takich rękach znajdują się zarządy gmin, w takich 
rękach znajduje się lud? „Ludu mój, twoi naczelnicy oszukują 
cię!”  —  gdy mówią o dobrym, starym prawie —  można by 
wykrzyknąć za prorokiem. Ale tak samo, jak nie będzie trafne 
uogólnienie tego obrazu w odniesieniu do osób, tak też i nie 
ze sfery personalnej, lecz z instytucji bierze się przymusowa 
zależność zarządów gminnych, gmin i pojedynczych obywateli, 
jeśli wziąć pod uwagę poszerzenie zakresu oddziaływania 
pisarstwa, od pisarzy miejskich i okręgowych. Owe zarządy 
gmin wybierały niegdyś deputowanych do Landtagu, a wśród 
członków komisji większość wywodziła się z klasy pisarzy. 
W sprawozdaniu Gries[ingera], s. 72, napisano: „Naprawa albo 
nawet całkowite przerobienie instytucji pisarzy musiało, mimo 
często odczuwanej i wytykanej ułomności tej instytucji, znaleźć 
największych przeciwników w przedstawicielach stanowych, 
którzy najczęściej sami byli pisarkami lub przynajmniej mieli 

wpływ na pisarzy, toteż wszelka zasadnicza naprawa stała 
w widocznej sprzeczności z ich interesami” . —  Tym samym 
wszystko zostało powiedziane. Ale czyż to, co pojawia się tu 
jako „byli” , „umieli” , czyli przeszłość dawniejszych landtagów 
i komisji, nie stanowi natury i historii samego tego 
zgromadzenia stanowego? Czy przyczyniło się ono w istotny 
sposób do oczyszczenia tej stajni Augiasza? Czyż samo nie było 
zepsute aż do szpiku kości? Czyż wciąż ponawiane starania 
pana von Forstera, który nie pozwolił się zmęczyć kunktator
stwem zgromadzenia, były w  stanie doprowadzić do tego, 
żeby po ponad roku powstała choćby relacja komitetu, by 
nie wspomnieć zgoła o debacie albo wręcz decyzji w tej 
sprawie?

’  O  tym, co jeszcze wydarzyło się w  1816 r., wspomina się niżej.



Ustrój N iem iec i  inne pisma polityczne

Charakterystyczne jest to, że skargi i zażalenia nadchodziły 
prawie wyłącznie z obszarów nowowirtemberskich, jak gdyby 
Stara Wirtembergia znajdowała się w takim stanie aktywów 
i pasywów, że z jednej strony, nie miałaby żadnego poczucia 
i świadomości, a może raczej tylko poczucie pełnej rezygnacji 
rozpaczy, z drugiej zaś miałaby przywilej posiadania całkowicie 
spokojnego sumienia gwarantowanego wyłącznie przez dobre, 
stare prawa! —  To troska o własny interes mogła przyczynić się 
do tego, że pisarze starowirtemberscy, których jako doświad
czonych fachowców musiano przede wszystkim zatrudniać na 
nowych terenach, tam, niczym w podbitym kraju, czynili 
większe spustoszenie niż w domu. Ale źle rokują tacy nowi 
obywatele, którzy wyrośli i ukształtowali się w nałogach prawa 
staro wirtemberskiego i owego tak wychwalanego ustroju i tak 
samo źle rokuje to stare prawo i ten dawny ustrój.

Można by zarzucić gabinetowi, że zwołano Zgromadzenie 
Stanowe, którego elementy musiał przecież znać i że nie doradził 
królowi, aby do zmian, których dokonał na wyższych kondyg
nacjach państwa, dodał przede wszystkim te, które doprowa
dziłyby do regeneracji nieszczęsnego stanu ustrojowego masy 
narodu. Dopóki istniała ta charakterystyczna dla Wirtembergii 
arystokracja mieszczańska, która otrzymywała dzięki pisaninie 
dochody godne biskupa w postaci zwykłych opłat i sprawowała 
ogólną władzę nad gminami, ich zarządem i osobami prywat
nymi, dopóki nie wyrwano tych zarządów i tych gmin z pa
zurów tej uprzywilejowanej kasty, dopóki nie został zniszczony 
ów element moralnego i intelektualnego zepsucia, który 
zawłaszczył i pojęcia, i sakiewkę mas ludowych, dopóty nie 
mogło zakorzenić się żadne właściwe pojęcie o prawie, wolności 
i ustroju, dopóty ministerstwo nie mogło nie wiedzieć, że wśród 
wybranych deputowanych większa część będzie wywodziła się 
właśnie z tego elementu.

M ogło się to wydawać wspaniałe, że król jako pierwszy 
wśród książąt niemieckich nadał swemu ludowi Stany Krajowe 
wedle takiej organizacji, która miała uczynić je przedstawiciel
stwem samego narodu a nie praw jednej klasy, i tym samym 
mogła wyrwać ustrój stanowy z obojętności i alienacji, a nawet 
pogardy, w jaką popadły niemieckie stany krajowe u ludu. 
Dawna Wirtembergia nie miała liczącej się szlachty jako takiej,
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natomiast utrwaliła się w  niej owa bardziej niepozorna ale 
bardziej uciążliwa arystokracja. A  dopóki te okowy ludu nie 
były skruszone, nie mogła rozwinąć się żadna należąca do ludu 
reprezentacja. I choć dla pojęcia państwa monarchicznego jest 
niezbędne, żeby istniały w nim Stany Krajowe, byłoby znacz nie 
lepiej, nie mieć żadnych, niż mieć takie, które są przedstawiciel
stwem przywilejów owej arystokracji, niż znosić trwanie tych 
przywilejów, tego ucisku, zwodzenia i przytłaczania ludu.

Gabinet winien znać również zasady innej arystokracji, 
którą do Wirtembergii dopiero włączono, albo w rozumieniu 
pewnej jej części miano dopiero włączyć. Trzeba było widzieć, 
że klasa ta zacznie od zastrzegania sobie swoich praw, tych praw, 
które w  swym dawnym zakresie kłóciły się z wszelką organizacją 
państwową, a które w swej nieokreśloności nie pozwalały ustalić 
miejsca tego stanu w państwie.

Wiele momentów wielkiego przeobrażenia politycznego 
dowiodło, że książę i lud reprezentowali jedną myśl i wolę. 
Jednakże aż nazbyt często stan średni —  we Francji szlachta 
i duchowieństwo, w  Wirtembergii szlachta i burżuazyjna

W  Zbiorze pewnych aktów i dokumentów z  najnowszej historii Wirtembergii, 
Gottingen z roku 1796 Spittler mówi w  Zarysie historii węższej komisji krajowej t. II, 

s. }59 i n. „W  niejednym kraju dobrze zorganizowany system kolegialny stał się 
lepszym strażnikiem dobra powszechnego niż konstytucja stanowa. Dlatego też 

publiczność odnosi się z szacunkiem do tego czy ow ego zwierzchniego 
kolegium, natomiast korporacja stanowa budzi lekceważenie, co w  zestawieniu z jej 

pierwotnym powołaniem wydaje się prawie niemożliwe, a mimo to wszędzie 
następuje” . —  Można by przypomnieć jeszcze wiele miejsc z tego artykułu, 

które znalazłyby zastosowanie także do najnowszych stosunków, a więc jeszcze 
tylko s. 444, gdzie mówi się w  odniesieniu do sprawowania kontroli nad 

zarządzaniem kasą krajową przez wąską komisję, że niełatwo znalazłoby się gorszy 
rodzaj kontroli, że jednak, jeśli pominąć różne elementy ludzkiej natury, należy 

w całości gospodarować traktatowo. —  W ówczas nie wyciągnięto jeszcze na 
światło dzienne om ówionego sposobu gospodarowania kasą krajową. 

—  Równie godne uwagi jest to, co pisze się na s. 445 i n., że mocodawcy, 
magistraty miejskie coraz bardziej traciły znajomość i rozumienie praw, że nie 

mogły „utrzymać autorytetu z racji swej ignorancji i żadnych praw ze względu 
na swą nieudolność —  w stosunku do panów z komitetu” ; i nie m ogło być 

inaczej, gdyż spraw ogólnych nie prowadzono już na modłę ludową lecz 
adwokacką a przy tym w  sposób tajny, —  a także jak ukształtował się na 

landtagach stosunek między komisjami a resztą deputowanych: panowie 
z komitetu referowali, a głosów  pozostałych „słuchano jakby tylko po to, żeby 
się ponudzić” .
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arystokracja pisarska —  zamiast stanowić więź między nimi, co 
stanowi jego powołanie, obstawał przy monopolach i przywile
jach i utrudniał urzeczywistnienie zasad rozumnego prawa
i dobra publicznego, a nawet unicestwiał je. Ze względu na 
pozycję stanu średniego, która upoważnia go do stanowienia 
inteligencji ludu i bezpośredniego stosowania jego praw i obo
wiązków, może on, gdy broni w  stosunku do ludu własnych 
przywilejów, tak go omamić, że ten staje po stronie swego 
wroga. Wówczas to dochodzi do owego równie budzącego 
odrazę jak i smutnego widowiska, że bezprawie, które sto lat 
zwało się prawem i jako takie obowiązywało doprowadzając lud 
do rozpaczy, zostaje podtrzymane przez sam lud, zwiedziony 
tym mianem.

Z  tego, co dotychczas powiedziano, w wystarczający sposób 
dały się poznać zasady, duch i interesy tego zgromadzenia, 
w związku z tym dalsze koleje, które są już tylko tego zwykłą 
konsekwencją, nie są zbyt interesujące i można je przedstawić 
krócej.

Przedstawiając wypadki zatrzymaliśmy się przy tym, że 26 
czerwca Stany nie poszły na to, by nadać formę ugody temu, co 
z ważnych koncesji królewskich było dla nich do przyjęcia i co 
również można było powiązać z dającymi się zaakceptować 
punktami konstytucji królewskiej, lecz zajęły stanowisko 
całkowitego nieukontentowania. Osobliwe, acz całkiem w stylu 
dotychczasowego przebiegu obrad (IX, s. 3), może wydawać się 
to, że na następnym posiedzeniu po podjęciu decyzji pojawiła się 
ocena rezolucji królewskich w postaci tekstu jednego z deputo
wanych, dr Weishaara i powołano komitet do zbadania tego 
materiału. Komitet wypowiedział się 28 czerwca, jednakże nie 
przedstawił treści ani analizy materiału, a tylko zgłosił wniosek
o przekazanie go królewskim komisarzom do spraw rokowań. 
To postanowienie z 28 czerwca pojawia się w głównym adresie, 
choć ten pochodzi z 26 czerwca, przy czym 28 czerwca cofnięto 
jeszcze decyzję z 26 czerwca, by jako wysokich gwarantów ustroju 
starowirtemberskiego wymienić trzy mocarstwa —  Prusy, 
Anglię i Danię. —  21 lipca została wydana łatwa do przewidze
nia rezolucja króla (X X , s. 13) o odroczeniu zgromadzenia od 26 
lipca, motywowana tym, że przedłożone królowi skargi kraju 

mają znacznie większe znaczenie niż obecne dywagacje nad
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sprawami ustrojowymi, że postanowił przedstawić je do staran
nego zbadania ministerstwom i urzędom, a ponieważ Stany 
wyczerpały we wniesionych materiałach to wszystko, co 
mogłyby przedstawić królowi, nie ma więc żadnego przed
miotu, który mógłby być tematem obrad. Dalej wzywa król 
zgromadzenie do pozostawienia delegatów upoważnionych do 
kontynuowania rokowań i wydania im takich instrukcji, żeby 
można było spodziewać się porozumienia. Trzeba przyznać, że 
decyzja ta co do dwóch bieżących spraw odpowiadała stanowi 
rzeczy.

Natomiast Stany oświadczyły w  swoim adresie z 24 lipca (X, 
s. 15), że nie przywiązują do skarg tak wielkiego znaczenia jak 
do sprawy ustroju, że rezolucja królewska ogromnie je zmartwiła, 
ponieważ one powinny obradować, żeby móc przynieść ludowi 

jakąś pociechę, jakieś ukojenie. Oprócz zaprzeczenia temu, że król 
wyraził zgodę na wiele rzeczy uznawanych przez nie za istotne, 
a prawdę mówiąc na wszystko, co istotne, podały do wiado
mości, że upoważniły komitet złożony z 2 5 osób pod przewod
nictwem dotychczasowego prezydenta zgromadzenia do pro
wadzenia rokowań i w ogóle dbałości o interes kraju. Żadnych 
innych instrukcji dać mu nie mogą prócz tego, co otrzymały od 
ludu i noszą w swym sercu, zastrzegają sobie przy tym prawo 
zatwierdzenia pertraktacji. Tym samym Stany znów weszły na 
drogę prowadzącą do komisji w  dawnym stylu, do komitetu 
upoważnionego do dbałości o interesy kraju w ogóle. Król uchronił 
przed tym swój lud i uratował Stany przed nimi samymi i to 
wbrew ich woli. Rezolucja z 26 lipca (X, s. 50) oddaliła śmieszny 
wniosek Stanów wskazując na to, że pozostawienie kolegium 
reprezentującego całe zgromadzenie jest niezgodne z  pojęciem odroczenia.

—  Ale, jak widzieliśmy, z wyobrażeniami tych Stanów da się 
pogodzić mnóstwo tego, co niezgodne jest z P ° jiciem. —  Dalej, 
Stany powinny delegować upoważnionych do rokowań w licz
bie dotychczasowych komisarzy. —  Na tym samym posiedzeniu 
w dniu 26 lipca, na którym odczytano rezolucję królewską, pan 
Bolley oświadczył w  votum scriptum, że zgromadzenie nie może 
w żadnym wypadku pozostawić tylko czterech pełnomocników. 
Następnie padła propozycja wysłania do króla delegacji, która 
miałaby ustnie powtórzyć dotychczasowe prośby, ale została ona 
odrzucona, gdyż nie wniosłaby więcej niż dotychczasowe
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wnioski pisemne, a poza tym mogłaby być niezgodna z dawnymi 
normami. Władca dysponuje tyloma środkami, by odesłać tych, 
którzy przed nim stają ze wstydem dla nich, że ten akt mógłby się 
łączyć z nieprzyjemnościami dla Stanów. —  Czyżby Stany 
obawiały się, że ich deputacja mogłaby zostać wypędzona przy 
pomocy kijów? —  Podczas gdy komitet zajęty był 
sporządzaniem adresu, reszta zgromadzenia kazała sobie w tej 
trudnej chwili odczytać pisma z dalej położonych miast
i okręgów, które, datowane poprzedniego dnia, mogły zostać 
„przez posłańca”  przedstawione 26 lipca, a były zredagowane 
po myśli zgromadzenia. Jeśli chodzi o nie odczytane pisma
0 innym nastawieniu, to przedstawiono ich długi wykaz ale bez 
podania daty ich powstania ani nadejścia. Wśród innych tekstów 
odczytano też jeden „oczekiwany przęz, wielu deputowanych”
—  w sprawie diet, odmówionych im przez urzędowego kwes
tora. —  Na wcześniejszym posiedzeniu odnotowano mianowi
cie, że deputowani wzbraniali się przed pobieraniem diet z kasy 
państwowej i domagali się ich od gmin, których zarządy, jak 
widać, nie zawsze były chętne do wypłacania tych niesłusznych 
obciążeń.

W uchwalonym przez Stany adresie obstają one przy swych 
poprzednich żądaniach i w  słowach pełnych patosu donoszą na 
zakończenie ze zwykłym samochwalstwem i pewnością siebie, 
że spełniły tylko swój obowiązek i że otrzymały w zamian za to 
od ludu wyruszające dowody wdzięczności, a z całych Niemiec 
objawy szacunku itd. —  Król je zwołał, obdarzył konstytucją, 
którą w zarysie tu przedstawiono, poszedł na ponowne 
ustępstwa i mimo zuchwałej odpowiedzi zgromadzenia na swoje 
propozycje zgodził się na kontynuowanie rozpoczętych roko
wań; dalsze trwanie zgromadzenia było bezprzedmiotowe, 
pozostało mu tylko poinstruowanie swych pełnomocników
1 ratyfikowanie wyników. Mimo to autorzy adresu i zgromadze
nie nie zawahali się powiedzieć królowi, że jeśli nie wyrazi zgody 
na przeniesienie praw Stanów Krajowych na komisję, to dojdą 
do przekonania, że jego zamiarem wcale nie jest, by lud otrzymał 

w ogóle konstytucją. —  W tej trudnej sytuacji, gdy, jak się zdawało, 
doszło do ostateczności, zgromadzenie sięgnęło po swój ostatni 
środek —  postanowiło zwrócić się do gwarantów. —  Pan Bolley 
wyraził się o tym w  ten sposób (X, s. 37), że skoro król nie
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spełnia życzeń wyrażonych w adresie, nie tylko odpada 
możliwość zwrócenia się zgromadzenia do Bundestagu, lecz 
w ogóle w tej sprawie niewiele je st ju% do stracenia. —  Można by 
uznać za wystarczająco osobliwe, że w zgromadzeniu zapano
wała duszna i gorączkowa atmosfera judzenia i podżegania; 
natomiast wyolbrzymianie całkiem prostej sprawy miało na celu 
tylko przypisanie królowi jak najgorszych zamiarów i uwiary
godnienie niebezpieczeństwa przegrania sprawy, a sprawą tą było 
zredukowanie Stanów do poziomu dawnej komisji.

Co się tyczy powołania gwarantów dawnego ustroju, to brako
wało tylko, by Stany wysłały pisma do Reichstagu w Regensbur
gu i Rady Nadwornej w Wiedniu. Domagały się gwarancji od 
tych samych mocarstw, które dopiero co właśnie w  Wiedniu 
zabezpieczyły rozwiązanie Rzeszy Niemieckiej i wyniesienie 
księstwa Wirtembergii do godności państwa, które rozumnie 
zastrzegły dla nowych państw niemieckich instytucje stanowe 
w ogóle, nie zaś dawne —  i właśnie w tym artykule złożyły jedyną 
dającą się pomyśleć przez nowe państwo niemieckie gwarancję, 
gdyby taka miała być potrzebna —  które nawet narodowi 
francuskiemu, którego królowi ponownie przywróciły tron, 
oszczędziły upokorzenia w postaci gwarancji dla jego Charte, do 
czego zresztą ów naród ich nie zachęcał. —  Rozumie się samo 
przez się, że na swoje pismo do trzech mocarstw Stany 
wirtemberskie nigdy nie otrzymały odpowiedzi.

W  swoim dekrecie z 27 lipca król wytknął Stanom nie- 
zrozumiałość ich postępowania i pozwolił im, gdyby to miało je 
uspokoić, delegować dwa a nawet trzy razy więcej deputowa
nych, zarazem przesunął termin zawieszenia na 28 lipca, żeby 
pozostawić Stanom czas na opamiętanie się. Sporządziły one 28 
lipca obszerny adres podobny do poprzedniego, utrzymany 
w  tonie zapamiętałej nienawiści i pełnej złości goryczy, który 
stanowił wyraźny kontrast w stosunku do tonu pełnego 
godności opanowania, spokojnej prostoty i ograniczenia się do 
istoty rzeczy, cechującego rezolucję królewską. Zgromadzeniu 
nie wolno było nigdy pozwolić sobie na taki zwrot w  za
kończeniu adresu, że przez to zawieszenie powstał nieuleczalny 

roiłam  między królem a krajem. —  Zgromadzenie rozeszło się.
Czy owa gorzka złość miałaby jakiś związek ze wyruszającymi 

dowodami wdzięczności ludu (między innymi na jednym z ostat
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nich posiedzeń serenada)? Należałoby mniemać, że tylko motłoch 
mógł znajdować w tym upodobanie i czerpać z tego dobre 
samopoczucie. Nie mogło to tak wpłynąć na króla, by nie 
zwoływał Stanów. Przeciwstawił się on pomówieniu, że trzyma 
się nie wymagań sprawy i deklarowanej woli, lecz imputowa
nych przez Stany domniemanych zamiarów, a to w  ten sposób, że 
zwołał je znowu na 16 października tego samego roku. Jeśli 
gabinet przed pierwszym ich zwołaniem mógł uznać za nader 
nieprawdopodobne, że z takim materiałem, jaki został przedstawio
ny zgromadzeniu stanowemu, nie da się osiągnąć nic dobrego, 
to po dotychczasowym doświadczeniu mógł być przekonany
o niemożliwości tego i uważać się za usprawiedliwiony przed 
całym światem, gdyby nie zwołał Stanów ponownie. Ale takie 
wydarzenie ma zawsze niezwykłą doniosłość dla politycznego 

wychowania niezbędnego takiemu narodowi i jego przywódcom, 
który dotychczas żył w nicości politycznej i którego wychowa
nie nie może się zacząć całkiem od początku, jak w  wypadku 
narodu bez przeszłości, gdyż tkwił on już w twardych okowach 
ucisku arystokracji, nadbudowanego na tym ustroju 
wewnętrznego i w niedostatku oraz wypaczeniu pojęć o pra
wach państwa i wolności a raczej dotyczących ich słów. 
Z  pojęciami, które jak widzieliśmy, tak ściśle wiążą się 
z trwałymi i pewnymi interesami panującej kasty, nie można 
toczyć bezpośredniej walki przy pomocy pojęć, ani też oczeki
wać jakiegokolwiek bezpośredniego skutku, ale tym pewniej
szy, acz skromny jest skutek pośredni, że mentalność ta zacznie 
tracić siły w zmaganiach z samą sobą i że zostanie ujawniona. 
Dalszym skutkiem jest to, że publiczność w miarę ujawniania się 
owej zagmatwanej treści nie rozumie już ani jej, ani jej obrony. 
Jeden skutek już rozpatrzono, mianowicie ujawnienie praw 
instytucji pisarzy a dzięki temu lepszą i bardziej powszechną 
świadomość tego, gdzie znajduje się trwałe źródło ucisku, 
podczas gdy charaktery i dokonania władców oraz okoliczności 
są tylko czymś przemijającym, natomiast oddziaływanie choćby 
tylko formalnej kultury ukaże się później. Ponieważ na gruncie 
tych założeń nie mogło się udać —  i nie udało się —  wprowadze
nie zasad ustrojowych a priori, tedy trzeba było sprowadzić 
Stany na drogę ich samowychowywania się, a jest to droga, do 
której ludzie mają przecież prawo. Księciu i jego ministrom
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przynosi honor otwarcia tej drogi w nadziei, że choć zaczyna się 
ona od przeciwstawnego punktu widzenia, będzie musiała 
nieświadomie dopomóc rozumności.

W  edykcie królewskim z 16 października (XI, s. 25), który 
otworzył nowe posiedzenie, jasno określono stanowiska w ro
kowaniach. Stany twierdzą, że przede wszystkim musi zostać 
uznana zasada prawnego upominania są staro—  i nowowirtember- 
czyków o dawny ustrój, że król winien uznać się za zobo
wiązanego do przeniesienia na grunt nowowirtemberski także 
tego, co w Starowirtembergii uważa za wadliwe, a do czego nie 
może się zobowiązać zgodnie ze swym najgłębszym przekona
niem. Nawet, gdyby był przekonany, że roszczenia starowirtem- 
berczyków do dawnego stanu prawnego są dla niego zobo
wiązujące — ja k  właśnie nie jest —  to mógłby łatwo zgodzić się na 
jego restaurację, gdyby chodziło tylko o starą część kraju, 
podobnie jak nie zamierza się nie uwzględnić dawnych sto
sunków prawnych nowo pozyskanych krajów. Wszelako nie ma 
mowy, by tak różne części królestwa mogły się rządzić wedle 
swoich szczególnych norm, toteż należy dzięki wspólnemu 
porozumieniu wprowadzić jeden ustrój dostosowany do no
wych i starych stosunków.

Dalej nie mówiło się już o królewskiej konstytucji, a zmiany, 
które król uznał za niezbędne gwoli osiągnięcia dobra państwa 
określono jako szczególne postanowienia, które winny być 
wprowadzone na drodze rokowań. Król oświadczał, że nie 
będzie robił trudności w utrzymaniu z dawnego ustroju tego, co 
tylko dałoby się pogodzić z wymaganiami współczesności
i dobrej organizacji państwa. Uznanie dawnych zasad prawnych 
w ich całej rozciągłości byłoby niecelowe jako takie i sprzeczne 
z naturą rzeczy, słuszne natomiast byłoby uznanie, że należałoby 
zachować ze starego ustroju wszystko to, co pożyteczne.

Jeśli chodzi o skład Stanów po ich ponownym otwarciu, to 
dołączyły się także w większości głosy wirylne, po części 
osobiście, w tym 6 książąt, po części dzięki przeniesieniu swych 
głosów na obecnych. Dwunastu ze szlachty przedstawiło zgro
madzeniu już w swoim adresie z 3 maja (IV, s. 141 i n.), do czego 
ograniczają się ich oczekiwania i życzenia odnośnie do przywi
lejów, które powinno się im pozostawić w nowym organizmie 
państwowym. Te co do swej treści umiarkowane oraz, co nie
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jest bez znaczenia, wyszczególnione i jasno określone postulaty 
wyrażono w śmiałym, otwartym ale odpowiedzialnym tonie. 
Konsultant Griesinger odczytał wprawdzie 6 czerwca (VI, s. 
113) w sprawie tego adresu zleconą sobie relację, ale z uwagi na 
to, że sprawa dotyczyłaby treści, nie doszło w zgromadzeniu do 
żadnej debaty a tym bardziej do podjęcia uchwały.

D o tego adresu przyłączyła się 26 czerwca (X, s. 24) 
pozostała szlachta królestwa. Również w tym samym dniu (X, s. 
26) inna część panów stanowych, którzy (I, s. 15) oczekiwali 
postanowień Kongresu Wiedeńskiego w sprawie swego statusu 
państwowowprawnego i konsekwentnie nie chcieli brać udziału 
w obradach stanowych, teraz, po zakończeniu tego kongresu, 
postanowiła wziąć udział, jak oświadczył pan książę von  

Óttingen-Wallerstein —  z uwagi na swe prawa przyznane przez 
akty związkowe —  mianowicie jako pierwsi panowie stanowi 
w tych państwach, w których znajdują się ich siedziby —  albo 
w  rezultacie wciąż im jeszcze przysługujących praw. —  Jed
nakże wielu panów stanowych nie pojawiło się jeszcze także tym 
razem. Przybyli również liczni nowo wybrani deputowani 
zamiast poprzednich, którzy złożyli rezygnację ze swoich 
miejsc. Wydaje się, że te rezygnacje jak i wybieranie nowych 
deputowanych dokonywały się bez żadnego ładu i ministerstwo 
dopuściło do tego, gdyż i w  królewskim akcie konstytucyjnym 
niczego w tej sprawie wyraźnie nie określono. Brakowało 
zresztą jeszcze jednej rzeczy istotnej w  każdym zgromadzeniu, 
mianowicie regulaminu. Dlatego też zgromadzenie czuło się 
zmuszone na tej nowej sesji, gdy dołączyli do niego tacy 
wspaniali książęta, do posługiwania się w celu okazania szacun
ku takim samym gestem, który, jak wskazywaliśmy, oznaczał 
przede wszystkim głosowanie nad uchwałą. —  W stosunku 
panów stanowych do państwa i do zgromadzenia stanowego 
było jeszcze tyle nieokreśloności, że teraz mogło wystarczyć, by 
uznali się oni za panów stanowych królestwa —  dla zgromadze
nia, które samo jeszcze znajdowało się w podobnej nie
określoności. Gdyby było ono w stanie zająć się treścią spraw 
ustrojowych, wówczas owe niedostatki musiałyby natychmiast 
wyjść na jaw.

Król jeszcze raz wezwał Stany w rezolucji z 16 października, 
by tak poinstruowały swoich pełnomocników do spraw roko
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wań, ażeby można było zawrzeć umowę obowiązującą dla całości. 
Stany odpowiedziały adresem złożonym z 12 stron drobnego 
druku (XI, ss. 263-286), za którego gruntowne opracowanie 
zgromadzenie wyraziło podziękowanie panu Bolleyowi. Po
wtarza on w zwykłej manierze dawne poglądy; nie trzeba wiele
0 nim wspominać, wystarczy powtórzyć to, co znalazło się na s. 
269: nawet powierzchowna znajomość ustroju wirtemberskiego 
skłania do przekonania, że stanowił on zamkniętą, istniejącą dla 

siebie całość. Można by się nawet w  jakimś sensie zgodzić z tym 
twierdzeniem, ale też z trudnością, ponieważ do takiego 
przekonania lub raczej sądu nawet choćby tylko powierzchowna 
znajomość to już o wiele za wiele. —  Dalej mówi się między 
innymi, że Stany nie mogą przystać na to, by odarto lud z j e&° 
historii a wszystkie wcześniejsze zasady prawne uczyniono 
antykwarycznym zabytkiem. —  Należałoby raczej zapytać, czy 
w istocie miał historię lud, który nie był samodzielnym 
państwem lecz tylko częścią innego ludu, czy faktycznie lud nie 
wtedy dopiero zyskuje swoją historię, gdy staje się państwem?
—  Jak wcześniej wspomniano, w adresie tym Stany oświad
czają, że nie mogą przytoczyć praw poddanych wirtemberskich, 
gdyż nie dopuszcza się ich do starego archiwum krajowego; —  jak 
gdyby w konstytucji jako takiej chodziło o kodeks karny
1i cywilny itp. i jak gdyby królewski projekt konstytucji miałby je 
wykluczać! —  Nieskomplikowana i monotonna prośba zamy
kająca adres wzywa króla, by uroczyście uznał starowirtemberskie 

Zasady ustrojowe jako regułę obowiązującą w całym królestwie, 

z zastrzeżeniem jedynie takich modyfikacji, które wedle obu
stronnej opinii są konieczne i celowe.

Stany uznały początkowo tylko takie modyfikacje ustroju 
starowirtemberskiego, które odnosiły się do wcielenia szlachty
i wspólnych praw protestantów i katolików; wedle ich adresu 
przygotowywana „uchwała” miała po prostu dołączyć się do 
chaosu dawnych praw krajowych, przedstawionego wyżej. Jeśli 
miałaby ona dotyczyć tylko tych dwu spraw, to pozostałaby wciąż 
ta sama upadła sprawa lub raczej zwykła ułuda dążenia do 
wprowadzenia dawnego ustroju —  bez reszty starowirtember
skiego, z pominięciem wszystkich roszczeń terytoriów nowowi- 
rtemberskich i ich własnych praw —  w całkiem zmienionej 
sytuacji obecnego królestwa w stosunku do byłego księstwa.
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Wszelako owa oczekiwana ugoda miała zawierać więcej i natura 
rzeczy sama doprowadziłaby do tego, zresztą prośba zawarta 
w  adresie mówi o tym w ogólny sposób, a w związku z tym 
przeciwieństwo między wolą królewską a żądaniem Stanów 
wyraża się w tym, czy u podstaw powinny znaleźć się królewskie 

%asady ustrojowe, z zastrzeżeniem, że ich modyfikacje należałoby 
uzgodnić, czy też starowirtemberskie, z  tym samym zastrzeżeniem. 
Gdyby w rokowaniach dyplomatycznych zdarzyło się, że jedna 
strona domagałaby się uczynienia podstawą swojej propozycji 
wyrażając zgodę na późniejsze modyfikacje, które należałoby 
uzgodnić, a druga strona żądałaby tego samego, wówczas, 
gdyby chodziło o tę samą sprawę, mądrzejszy ustąpiłby, w zgo
dzie z przysłowiem.

W królewskim reskrypcie z 13 listopada, który doprowadził 
wreszcie do rozstrzygnięcia, oczywiście nie rzeczy samej, lecz 
przynajmniej dotychczasowego warcholstwa stanowego, poru
szone zostały istotne twierdzenia Stanów, dotyczące zwłaszcza 
inkorporacji a w  osobnym załączniku ukazano ich powierz
chowność; powtórzone zostało też, że chodzi przede wszystkim
o ustrój państwa, dzięki któremu stare i nowe kraje zostaną 
zespolone w jedną pańsłwowoprawną całość. Król oświadcza, że 
w związku ze zniesieniem ustroju Rzeszy Niemieckiej nie 
istnieje też żaden sędzia w wypadku powstania wątpliwości 
prawnych, i że nie może przystać na ogólne tylko uznanie 
dawnej umowy krajowej bez szczegółowego przedstawienia jej 
treści. —  Kompletna i wyraźna interpretacja tej zawartości, 
często rodzącej wątpliwości a przy tym rozsianej po różnych 
dokumentach byłaby niezbędna przede wszystkim po to, by 
określenia zasad ustrojowych przestały być wyłączną własnością 

niewielu (dawnych panów z  komisji, może nawet nie wszystkich 
lecz zwłaszcza ich konsultantów) i mogła stać się wspólnym dobrem 

narodu. —  W tym fatalnym przypadku, gdyby miało nie dojść do 
ugody w sprawie wspólnego ustroju, a Stany nadal wzbra
niałyby się przed podjęciem rokowań, król mógłby się zdecydo
wać na wprowadzenie w swym rodowitym kraju tradycyjnej 
reprezentacji, natomiast w swych nowych krajach ustroju opar
tego na prawdziwej reprezentacji narodu, z uwzględnieniem ich 
wcześniejszych stosunków prawnych. Król nakazał przedstawić 
Stanom (w drugim załączniku) fundamentalne punkty, które
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nikomu nieuprz edzonemu (z pewnością!) nie mogą wydawać się 
niewłaściwe jako podstawa rokowań w sprawie dobrego ustroju.

Rozum sprawy poczynił już takie postępy, że zgromadzenie 
zdecydowało się —  oczywiście czysto formalnie —  na prowa
dzenie rokowań. —  Pan książę von Ottingen-Wallerstein zgłosił 
wniosek (XII, s. 13 8), żeby w odpowiednim terminie deputo
wani przedstawili swoje poglądy na temat reskryptu królew
skiego a komitet powinien je zaopiniować. Propozycja ta 
zakłóciła utarty tryb, polegający na tym, by informację o propo
zycji króla zaraz przekazać komitetowi zwykłych deputowanych
i spokojnie oczekiwać zgodnego postanowienia zgromadzenia, na 
co taki komitet miał swoisty monopol. Zażyczono sobie jednak 
wybrać nie komitet, lecz czterech referentów. Już od pewnego 
czasu działo się zresztą tak, że nawet w komitecie wybranym do 
referowania czy opiniowania każdy jego członek przynosił swój 
referat do zgromadzenia i odczytywał go; tak że nawet niewielki 
komitet miast być miejscem obrad i wspólnego przygotowywa
nia decyzji dawał asumpt do ciągu monologów. —  Na kolejnych 
posiedzeniach odczytano wiele referatów, z których sporo 
konkludowało, że nie można podejmować rokowań, np. gdy 
chodzi de juritbus singulorum, o których większość głosów 
zgromadzenia nie może przesądzać —  święta zasada poprzed
niego prawa państwowego Rzeszy Niemieckiej, w której 
właśnie zasadnicze zło i zasadnicza niesprawiedliwość polegała na 
tym, że prawa państwa stały się Jura singulorum.

Wśród głosów w lepszym stylu pan von Varnbuler (X V , s. 5 9) 
odpowiedział panu Langowi, który napomniał, by brano pod 
uwagę sumienie i „z  patosem zawołał: żadnych rokowań!” , że on 
(p. r. V) zawsze zmuszony jest widzieć zagrożenie dla sumienia ze 
strony takich propozycji, gdyż dzięki nim o wiele łatwiej może 
dojść do tego, że nie uzyska się żadnej konstytucji. ,,Przez to, że 
dawny ustrój zostanie utrzymany na mocy prawa, nie pomoże są 

ludowi i nie będziemy mu mogli odpowiedzieć uczonymi roz
prawami, gdyby zawołał do nas tak: „Prowadziliście ryzykowną 

grę, wszystko w imię niczego', chciano wam dać 
współudział w prawodawstwie, 
prawo uchwalania podatków, 

dawne dobra kościelne, 

rozliczanie wydatków państwowych,
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wolność osobistą,
odpowiedzialność służby państwowej, 
prawo do emigracji 
ciągłą działalność Stanów, 

ale wy wszystko odrzuciliście': Kto ponosi winę za to, że wszystko 
straciliśmy?” —  Szczególne, że wielu panów szlachty 
wyróżniało się spośród innych deputowanych bardziej umiar
kowanymi i bezstronnymi poglądami.

Pan Bolley osądził (XV, s. 6), że musi bronić się przed 
dezaprobatą, której nie uniknął już w trakcie wygłaszania swego 
przemówienia i uznał, że nie zasłużył na zarzut szyderstwa, 
a tylko silny organ przy pomocy którego wygłaszał mowę, 
wywołał pewne zgrzyty*. Zdaje się, że zgromadzeniu przejadły 
się już adresy sporządzone w dawnej tonacji i objętości, toteż na 
posiedzeniu w dniu 23 listopada przyjęło 57 głosami przeciw 49 
prosty szkic adresu napisany przez pana dr Weishaara, pozbawio
ny zarozumiałości, złośliwości i obraźliwych wycieczek pod 
adresem króla. Z uczuciem uspokojenia i wdzięczności uznaje 
się w nim , że usunięte zostały przeszkody na drodze do 
zespolenia i ogłasza się delegowanie przedstawicieli Stanów do 
rokowań. —  Pan Bolley usiłował na następnym posiedzeniu po 
podjęciu tej decyzji, jeszcze w czasie rozdawania kartek do 
wyboru komisarzy do spraw rokowań, dokonać włączenia 
pewnych zastrzeżeń przez zgłoszenie swoich wątpliwości wobec 
adresu, którego zbyt wielka subtelność dyplomatyczna sprawiła, że 
zgromadzenie nie pozostało wierne swemu dotychczasowemu 

charakterowi; —  w istocie jego prostota, otwartość i bez
pośredniość stanowiły o odmienności jego charakteru w stosun
ku do poprzedniego. —  Zgromadzenie pozostało jednak przy 
swojej decyzji.

Pan książę von W aldburg-Zeil zauważa (X V I, s. 161), że „wiele wystąpień 

odczytywano tak szybko i tak cicho (na tym posiedzeniu tylko pan Bolley 
odczytywał teksty w  imieniu komitetu dotyczące projektu adresu, a na 

poprzednim sam odczytał ów projekt), że gdy się nie jest dokładnie poinstruowanym 

(jak komitet), to nie można pochwycić całej zawartości” . Okoliczność ta,
0 której już wcześniej była mowa, łączy się zazwyczaj z odczytywaniem tekstów
1 nie przyczynia się do zdobycia przez zgromadzenie własnego poglądu na 

sprawę, a przez to jest ono tym bardziej skłonne do zdania się na komisję i do 
zgodnego przyjęcia jej opinii.
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W instrukcji dla komisarzy stanowych miano uznawać za cel 
rokowań, by doprowadzić do tylko akcesoryjnego układu, co 
zostało odrzucone, atoli pan Bolley dołączył jeszcze subtelny 
artykuł dodatkowy (XVI, s. 47), że komisarze stanowi powinni 
wykorzystać stosowną okazji, by wyraźnie się zdeklarować co do 
głównego celu układu w duchu wcześniejszych petycji, w których, 
jak wspomniano, ograniczono umowę do owej formy. Rokowa
nia objęły jednak cały zakres spraw ustrojowych.

Komisarze obu stron odbyli 4 grudnia 1815 roku pierwszą 
konferencję. Później (17 stycznia 1816 r.) dołączono do komisarzy 
stanowych komitet doradczy liczący 12 a następnie (29 lutego) 
dwudziestu pięciu członków. Znakomita większość prac tych 
deputowanych, jak też i innych, którym to odpowiadało, 
polegała na zbieraniu materiałów dotyczących elementów daw
nego ustroju wedle ustalonego planu, a następnie na re
dagowaniu poszczególnych kwestii w postaci uporządkowa
nych twierdzeń, których treść i formę uzgadniano w komitecie 
a następnie komisarze stanowi występowali z tym w ro
kowaniach z komisarzami królewskimi. Ponieważ Stany zdążyły 
już zamanifestować swoją niechęć lub może niezdolność do 
zrozumienia czegoś ogólnego i uczynienia tego swoim punktem 
wyjścia, zatem fundamentalne artykuły towarzyszące królew
skiemu reskryptowi z 13 listopada zostały odsunięte na bok
i zignorowane. Punktem wyjścia uczyniono zbiór szczegółów, 
ale samorzutnie zrodziła się potrzeba sprowadzenia tych ma
teriałów do formuł ogólnych, co zaproponował pan książę 
von Ottingen-Wallerstein (XVII, s. 58 oraz s. 145). To do
chodzenie do ogólności stanowi formalną stronę politycznego 
wychowania nowego Zgromadzenia Stanowego.

Plonem tej redakcji jest specjalnie wydrukowany Zarys 

odnowionej wirtemberskiej umowy ustrojowej. Wedle postanowień 
stanowego komitetu doradczego 1816 . —  Praca ta wygląda 
całkiem inaczej niż zbiór uchwał Landtagu, wszelakich prze
pisów itd., także treścią różni się istotnie od dawnego ustroju. 
Taki uporządkowany zbiór określonych formuł czyni w istocie 
wcześniejsze zasady prawne czymś antykwarycznym. Dołączona 
do zarysu klauzula generalna, która już wcześniej leżała Stanom na 
sercu, głosząca, że wszystkie krajowe i dworskie zasady prawne 
dawnego księstwa zachowują swoją moc obowiązującą, o ile nie
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zostały zmienione w tym zarysie, musi zawsze jako coś niewin
nego służyć uspokojeniu formalistycznego sumienia, a przy tym 
ustrój jest wprawdzie czymś trwałym, lecz nie zastygłym i to 
właśnie udział zgromadzenia stanowego decyduje przede wszys
tkim o jego ciągłym, spokojnym rozwoju. —  Taka jest 
prawdziwa klauzula generalna, którą duch świata opatruje każdy 
samoistny ustrój. Działalność zgromadzenia stanowego do
tycząca materii i treści istotnych —  w innym wypadku nie 
zasługiwałaby na miano pracy —  a nawet już podjęte opracowa
nie zarysu konstytucji sprawia, że formalna fasada praw wyzbyta 
wszelkiej treści, która przez długie miesiące była najwyższym 
celem tego zgromadzenia, ulotni się bez śladu. Systematyczna 
praca nad całością zasad ustrojowych ujętych w wyraźnie 
określone formuły uniemożliwia też trzymanie się nieporządnej 
plątaniny pozytywnych przepisów i owej niezliczonej ilości 
aktów oraz reskryptów, skłania natomiast do posługiwania się 
własnym rozsądkiem i rozumem, jak to jest w przypadku tak 
zwanego naturalnego prawa państwowego. —  Zmiany, które 
nieświadomie dokonują się w umysłach za sprawą natury rzeczy, 
na przekór najbardziej zakorzenionym i zdecydowanie wypo
wiadanym wyobrażeniom, są zawsze najważniejszym rezul
tatem, którego oczywistość pozwala przewidującym minister
stwom, takim jak wirtemberskie, nie przywiązywać znaczenia 
do spodziewanych objawów namiętności, uprzedzeń, niena
wiści, opacznego pojmowania itd.

Poczynania samego zgromadzenia w okresie od grudnia 
1815 r. do tego samego miesiąca 1816 roku częściowo dotyczą 
zagadnień ustrojowych a częściowo innych. Do tych ostatnich 
należały między innymi komplikacje z panami stanowymi, 
niekiedy partykularne. Już wcześniej stwierdzono, że niełatwo 
przewidzieć, jak jeszcze teraz niemieckie zgromadzenie stanowe 
ma właściwie funkcjonować, jeśli uprzednio nie zostały 
określone sprawy tych stosunków. Jeśli samo takie zgromadze
nie staje się środkiem dochodzenia roszczeń tego stanu, jak 
widzieliśmy to na początku, to tym samym stany ujawniają 
swoją niedojrzałość. —  Wśród innych spraw, które tu można 
pominąć, gdyż nie budzą zainteresowania —  instytucję pisar
skiego bezeceństwa omówiono wcześniej —  wielkie poruszenie 
wzbudziło zwłaszcza ustalanie przez króla i ściąganie dorocz
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nego podatku. 20 października 1815 r. rozpoczął król także 
ogłaszanie Stanom ministerialnych wyjaśnień i sprostowań 
dotyczących karty skarg oraz zmiany pewnych z tym związanych 
rozporządzeń. W wyjaśnieniach zademonstowano powierz
chowność wielu poglądów wyrażonych w tym dokumencie. 
Zgromadzenie powołało później komitet poświęcony tym 
zagadnieniom, ale rozwiązało go potem jak większość swych 
innych komitetów, bez pożytku dla sprawy. Wszyscy deputo
wani nie uczestniczący w komitecie do spraw rokowań utworzy
li 29 lutego jeden wielki komitet złożony z wielu sekcji, które 
podzieliły między siebie skargi i materie ogólne do 
szczegółowego opracowania. —  O  pracach tych sekcji nic nie 
wiadomo. Gdyby dzięki tym pracom doszło do rzeczywistych 
rozmów z ministerstwem, wówczas doszłoby do tego, co już 
wcześniej odrzucono, a mianowicie do zajęcia się skargami.

Aktywność w  sprawach bieżących, jak ustalenie i egzek
wowanie podatków, a także w innych, do której okazania Stany 
od czasu do czasu czuły się zobligowane, wpędziła je w kłopoty. 
Nie mogły bowiem korzystać z prawa współuczestnictwa w ich 
ustalaniu jako wirtemberskie Zgromadzenie Stanowe, bo prze
cież nim nie były —  ani z praw, które przysługiwałyby im na 
mocy królewskiej Karty —  gdyż tej one nie chciały, ale też nie na 
mocy nowej umowy, ponieważ ta jeszcze nie została zawarta. 
Dlatego też dojdzie w czerwcu do dyskusji w związku z tą 
kłopotliwą sytuacją, czy zgromadzenie jest kompetentne do 
tego, by się ukonstytuować, czy nie (XX V). Gabinet królewski 
odrzucił usiłowania Stanów, by uznać się za ukonstytuowane, 
w związku z naturą ich ówczesnego statusu.

Swoje zajęcia związane z umową konstytucyjną przekazało 
zgromadzenie komisarzom i komitetowi. Początkowo (od
1 grudnia 1815 r.) uznawano swoje posiedzenia, na których 
referowano te sprawy, za tajne i osobno protokołowane. Gdy 
szczegóły rokowań przekazano komisji, tajność obrad zniesiono 
(2 5.1.1816 r.). —  Już wcześniej, 15 tego samego miesiąca (XVII, 
s. 144), komisarze zgłosili wniosek, by nie przedstawiać zgroma
dzeniu poszczególnych części pracy nad konstytucją, lecz najpierw 
kompletnie opracować całość. Pan Knapp powiedział w komite
cie (XIX, s. 75), że w związku z przyjętą manierą rokowań, 
której zresztą jako dyplomatycznej nie wypada używać w stosun
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kach z królem, tylko pięciu członków a niekiedy siedmiu 
(wówczas komitet składał się z dwunastu) i to też tylko czasami 
działało czynnie i owocnie, a wszyscy pozostali najczęściej zajmowali 
się tylko nieistotnymi kwestiami. W  sprawie, jak podczas rokowań 

zgromadzenie ma w ogólności i w  odniesieniu do konstytucji 
realizować swoje powołanie, podjęto teraz (X X , s. 28) decyzję,, że 
należy referować nie jeden rozdział po drugim, lecz przedstawić 
Stanom do deliberacji cały projekt konstytucji, przy czym 
w toku obrad powinien to w ogóle robić od c^asu do czasu komitet. 
Później nastąpiło wspomniane już zespolenie reszty zgromadze
nia w  jeden komitet o wielu sekcjach.

I tak oto zgromadzenie samorzutnie doprowadziło do 
sytuacji, do której chciał doprowadzić król zawieszając zgroma
dzenie w  końcu lipca, co wzbudziło wiele namiętności i skłoniło 
do mniemania, że w tej sprawie nie ma ju ż  wiele do stracenia. 
Zbyteczność utrzymywania zgromadzenia przez cały rok bez 
widocznych skutków ani dla konstytucji, ani w innych spra
wach, nie mogła nie skłaniać do rozpatrzenia wzrostu kosztów. 
Pan Knapp powiedział w swoim przemówieniu z 9 lutego 1816 
(XIX, s. 23), że nie bez racji słyszy si z ju ż  teraz pytanie: „Po co 
zgromadzenie ponad stu ludzi, po co dzienny wydatek ponad stu 
dukatów, jeśli tylko niewielu wykonuje robotę, a inni zajmowali 
się mniej ważnymi sprawami, które również niewielu mogło 
załatwić?”  —  Zgromadzenie nadal dłużne jest odpowiedź.

Przez rok od czasu do czasu odczytywano zgromadzeniu 
z projektu konstytucji poszczególne rozdziały na zlecenie 
komitetu bądź też inne artykuły i tak zwane materiały do tego 
projektu. Nareszcie także Allgemeine Zeitung i różni „nieznani” 
pisarze zostali dopuszczeni do spraw i rozmów zgromadzenia. 
Prawo swobodnego sądu i głosy odbiegające od dotychczaso
wych chwalb gazet i czasopism były czymś tak obcym dla 
zgromadzenia, że przeciwko artykułom prasowym i broszurom 
występowano tak samo jak przeciwko reskryptom królewskim, 
wybierano komitety i odczytywano w zgromadzeniu tyle prac
i artykułów, że urosły one do postaci ksiąg, w których 
tłumaczyło się ono i, jak to określono, odpierało w osobliwy 
sposób „wymierzone przeciwko niemu oszczerstwa i obelgi” . 
Na posiedzeniu w dniu 17 września 1816 r. (X X X , s. 32) 
ogłoszono, że komitet doradczy zakończył swoje prace dotyczące
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konstytucji i miały one być sukcesywnie przedstawiane zgroma
dzeniu. Kilka zostało jeszcze odczytanych, ale także w tym 
ostatnim kwartale nie doszło do debaty, ą tym bardziej do 
podjęcia uchwał. Na krótko przed śmiercią króla Fryderyka II, 
która nastąpiła w  nocy z 29 na 30 października 1816 r., raz 
jeszcze, 24 października (X X X II, s. 48), doszła w zgromadzeniu 
do głosu niechęć do pisarskiego bezeceństwa. Wydawało się, że 
informacja o szczególnie rażącym przypadku zbudziła wreszcie 
zgromadzenie z dotychczasowego letargu. Komitet poświęcony 
tym sprawom został wzmocniony, a ponieważ pan Knapp ,,z 
powodu nagromadzonych od 8 miesięcy zagadnień ustrojo
wych” nie mógł sporządzić zleconego mu sprawozdania i zgro
madzenie nie odbyło żadnej debaty, wysłano 21 listopada 
(X X X II, s. 99 i n..) adres do nowego władcy, w którym 
proszono go o powołanie komisji królewskiej i stanowej, 
którym zostałaby zlecona praca, jakiej oczekiwano dotąd od 
Stanów. O  wspólnej pracy z delegatami królewskimi powiedzia
no, że wnoszą oni wielkie doświadczenie, którym mogą dys
ponować tylko najwyższe władne —  przyznano tutaj coś, co 
powinno było przyświecać także sporządzaniu listy skarg, 
organizowaniu Stanów Krajowych, a i w innych przypadkach.
—  Ponieważ jednak „każdy miesiąc zwłoki boleśnie dotknąłby kraj ” 
(dlaczego więc zgromadzenie przez tak wiele miesięcy zwlekało 
z wykonaniem swojej pracy? wszak swój pierwszy komitet 
powołało 13 maja 1815 r. a więc przed osiemnastoma miesiącami), 
tedy przedstawiło opinię komitetu o prowizorycznych środkach, 
której zresztą nie uznało za swoją i nawet jeszcze teraz nie wyszły 
od niego żadne propozycje zmian. 6 grudnia król obwieścił 
Stanom (X X X III, s. 150), że zlecił Tajnej Radzie zbadanie 
projektu konstytucji i wyłaniającego się kontrprojektu i zawiesił 
je do 15 stycznia 1817 r., po czym Stany rozeszły się.

Po tej obszernej prezentacji, której celem była tylko obrona 
pojęcia stanów krajowych związanego z najnowszym interesem 
przeciw tak z nim niezgodnej a zarazem tak obfitującej w natar
czywe roszczenia rzeczywistości, która zaprezentowała się pub
liczności ogłaszając drukiem przebieg obrad i poddając się 
osądowi —  wypada już tylko wspomnieć o końcowym rezul
tacie i losie tego zgromadzenia, które w  toku swego długiego
i kosztownego zbierania się nie tylko nie było w stanie dojść do
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porozumienia z królem, lecz i we własnym gronie nie do
prowadziło do podjęcia jakiejkolwiek uchwały dotyczącej meri
tum zagadnień ustrojowych.

Tłumaczył Aleksander Ochocki


