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PŁOCKIE RĘKOPISY JÓZEFA KALASANTEGO SZANIAWSKIEGO 

Opracował Tadeusz Kozanecki

Dotychczasowa wiedza o działalności i poglądach J. K. Szaniawskiego 
zostaje wzbogacona nowymi faktami, które dostarcza zbiór jego niezna
nych rękopisów, odnalezionych przez nas w Bibliotece im. Zielińskich 
w Płocku. Spuścizna rękopiśmienna po „kantyście polskim”, słynnym  
cenzorze, dotychczas nieliczna, rozproszona w archiwach i bibliotekach 
polskich1, nie stanowiła dostatecznej podstawy źródłowej do wszech
stronniejszych przedstawień działań i myśli tej wysoce intrygującej po
staci przełomu XVIII i XIX w 2. Zespół rękopisów odnaleziony w Płocku

1 K r a k ó w :  Bibl. Jagiellońska  — syg. 5014 (manuskrypty z lat 18?—1843); 
Bibl. P A N  — Syg. 141 (k. 1—3), 146, 163 I/II (listy do A. Harodyskiego z lat 1809— 
1815), 718 (k. 1184—94); Bibl. Czartoryskich  — syg. 3929, 3930 (listy do Tow. Repu- 
blikantów 1796—1800), 5467, 5449 (s. 457—463) (do X. A. J. Czartoryskiego 1811— 
1819), 5236 (s. 215—222, 447—461), 5239 (s. 53), 5233, 5236 (k. 543), 5222 (k. 2u&— 
218, 394—411) (m. in. memoriały do Komitetu Cywilnego Reformy 1814—1815): 
Bibl. oo. Jezuitów  — syg. 655: Filozofia dla Polaków (1835); 249: Uwagi o progra- 
mlacie do examinu z Logiki i Historii Filozofii (1838); 298 — XVIII k. 6; W a r 
s z a w a :  AG AD  — Arch. Królestwa Polskiego — syg. 250, 251, 254, 255 i tzw. 
Metryka Litewska VII nr 180, 185 (w obu zespołach: protokóły Deputacji Indaga- 
cyjnej pisane ręką J. K. Szaniawskiego — 1794 r.); BOZ III 9 (k. 364—5, 378—381, 
406 — listy do Stan. Zamoyskiego z 1809 r.), BOZ 1818, s. 46; Tow. Przyjaciół 
Nauk Warszawskie — syg. 3 (63) k. 1; 17 (19) k. 17, 37, 38—41, 48, 68 (listy do 
Towarzystwa z lat 1803—1815), 25 (s. 125), 59; Arch. Sucha — syg. 429/545 (k. 291— 
543 papiery z działalności w Sądzie Najwyższym Kryminalnym); Sekretar.at 
Główny Rady Stanu K. P. — syg. 458 a-b; Zbiór Kamierowskich — syg. 78/103 
(raport z wizytacji Seminarium Piotrkowickiego in.); Biblioteka Narodowa — 
BOZ 1813 k. 6 — (do C. Godebskiego); Bibl. Ordyn. Krasińskich nr 11 — Głów
niejsze Rady dn. 17. XII. 1802; Bibl. Uniw. Warszawskiego  — syg. 2. 4. 26 (ko- 
piariusz z 1807 r.); M uzeum  Narodowe — syg. 935, 936 (listy do Niny Łuszczew
skiej 1842—1843).

2 Uwidacznia się to m. in. w  cennej pracy M. Manteufflowej J. K. Szin iaw ski. 
Ideologia i Działalność (Warszawa 1936). Autorka ograniczona prawie wyłącznie 
do urzędowych not i memoriałów Szaniawsk ego z lat 1815—1830 nie jest w sta
nie w pełni oddzielić poglądów Szaniawskiego od oficjalnej, urzędowej ideologii
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w niemałym stopniu ten stan rzeczy zmienia: 800 stron rękopisów z lat 
1801— 1834 (w form. od 22 X 18,5 do 45 X36,5 cm, zeszytych w 28 bru- 
lionów-całości) zaiwiera wiele nieznanych, w większości dotychczas nie 
publikowanych prac J. K. Szaniawskiego. Aktywny udział Szaniawskiego 
w życiu publicznym oraz wielostronność jego zainteresowań powoduje, 
iż „zbiór płocki” stanowi ważne źródło nie tylko dla biografów Szania
wskiego, lecz także i dla historyków wielu dyscyplin. Badacze dziejów 
politycznych pierwszej połowy XIX w. w Polsce (a także i historycy 
prawa, myśli politycznej) uzyskują interesujące źródła: o działalności 
„jakobinów polskich” w czasach Księstwa W arszawskiego3; o prawie 
całkowicie nieznanej działalności publicystycznej i projektodawczej 
Szaniawskiego z okresu załamania się jego profrancuskiej orientacji 
i udziału w tworzeniu podstaw ustrojowych oraz organizacyjnych Kró
lestwa Polskiego (w Komitecie Cywilnym Reformy i na kongresie wie
deńskim) — działalności charakteryzującej dość wszechstronnie jego 
ówczesne poglądy, 'a .także i współczesne wydarzenia i koncepcje poli
tyczne4; uzyskują cenne źródło do dziejów walki wokół wolności druku 
w Królestwie Polskim 5 i wreszcie zaskakująco trafną analizę szans po
wstania listopadowego6. Badacze dziejów oświaty i wychowania w  Polsce

3 [Uwagi wzglądem  projektow anej przez Władze K sięstw a Warszawskiego 
em isji biletów kasow ych ] (1807?) s. 33, oraz 'bruliony listów Szaniawskiego do gen. 
Franciszka Paszkowskiego Warszawa 11. II, 17. III. i 28. IX. 1810, s. 26 (publiko
wane przy niniejszej informacji).

4 Są to rękopisy: List odpowiedni do przyjaciela, Warszawa, 27 czerwca 1813 
(s. 78); [Uwagi o projektow anej reform ie adm inistracji krajow ej w  byłym  K sięst
w ie W arszaw skim ] (lipiec 1814?), s. 92; [Ogólniejsze m yśli w zględem  projektowanej 
konstytucji Królestw a Polskiego] (1815 r.?), s. 62; A  l’auteur anonym e d’un ecrit 
intitule: A u x  manes des braves etc. — Odpowiedź polemiczna (z lat 1814—1815?), 
s. 62; [Gios „Rosjanina” w  czasie Kongresu W iedeńskiego, za utworzeniem  Kró
lestwa Polskiego połączonego unią personalną z Rosją] (1814—1815), s. 51: Con- 
vien t-il d eb o rn er a une partie du Duche de Varsovie le b ienfait du retablissement. 
du nom et de la nationałite des Polonais? '(1814—1815), s. 20; Remarąues justi-  
fiva tives d ’un Projet, qui garantit la nationałite aux Provinces polonais de d iffe- 
rentes Dominations (1814—1815), s. 30; Cracovie — projekt umowy trzech mocarstw 
w sprawie Krakowa i projekt konstytucji Krakowa zredagowane przez Szaniaw
skiego (w jęz. franc., 1814—1815), s. 23; Myśli do konsty tucji prowincjonalnej dla 
W ielkopolski (III—IV. 1815?), s. 30; [Stosunki Rosyjsko-A ngielskie podczas K on
gresu W iedeńskiego a sprawa nowego ładu w  Europie, ze szczególnym  uw zględ
nieniem  sprawy polskiej] (w jęz. franc., 1815 r.?), s. 75; Uwagi i projekty na po- 
siedzenia K om itetu Cywilnego R eform y  (1814—1815), s. 64.

5 [Uzasadnienie konieczności cenzury druku ] (napisane w  1822 r.? — rękopis 
ten publikujemy).

6 Czy uda się Pozostanie roku 1830? (napisane w  końcu 1830 lub początkiem 
183.1 r.?) s. 2. -
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znajdą w zbiorze płockim dotychczas nieznane memoriały i uwagi Sza
niawskiego na interesujące ich tem aty7. Daje w nich Szaniawski naj
pełniejszy (z dotychczas znanych) wykład swojej koncepcji szkolnictwa, 
wychowania i polityki oświatowej, co pozwala na bliższe i pełniejsze 
niż dotychczas określenie jego miejsca i roli w  historii oświaty i wy
chowania w Polsce.

W niemniejszym stopniu, niż(dla historyków wspomnianych dyscyplin, 
odnaleziony zespół rękopisów Szaniawskiego stanowi cenne odkrycie i dla 
'badaczy historii filozofii i myśli społecznej iw Polsce. Zbiór płocki, obfitu
jący głównie w pisma społeczno-polityczne, zawiera niewiele rękopisów
o tem atyce filozoficznej: dwa poświęcone (wyłącznie) problematyce filozo- 
ficzno-teoretycznej8 oraz kilka fragm entów w rękopisach różnej treści 
(są one poświęcone poszczególnym zagadnieniom filozofii teoretycznej9, 
historii filozofii10, a szczególnie filozofii spolłecznej11). Całość owych 
rozpraw i fragmentów składa się na interesujący obraz poglądów filo
zoficznych i filozoficzno-społecznyoh Szaniawskiego oraz ich przemian. 
Obraz, który w niejednym  miejscu różni się od tego, jaki naszkicowali 
nam badacze historii filozofii w Polsce oraz biografowie Szaniawskiego. 
Rozprawy: i fragm enty filozoficzno-teoretyczne zbioru wnoszą nowe 
momenty w sprawie stosunku Szaniawskiego do kantowskiej i pokan- 
towskiej filozofii, szczególnie rom antyzmu filozoficznego, oraz zaznaja
miają nas z jego filozoficznymi poglądami z lat 1820— 1827.

7 [Uwagi względem  wychowania i nauk ] (napisane w  połowie roku 1821?), s. 30 
(fragmenty tego rękopisu włączył Szaniawski po dokonaniu dużych skrótów i zmian 
do swej M owy odbytej „...pnzy Instalacji Kuratora Jeneralnego Instytutów Na
ukowych w Królestwie Polskim na dniu 19 lipca 1823” — druk współczesny bez 
daty li miejsca wydania); W ady Główniejsze naszego szkolnego system u, s. 44 
i Dalsze rozwinięcie rzeczy o Wadach naszego szkolnego system u: cz. 1. W ycho
wanie szkolne, s. 52, „przedstawione Komitetowi Reformy w  1827 r.”.

8 Rozbiór dzieła J. G. Fichtego pt. Einige Vorlesungen iiber die Bestimm ung  
des Gelehrten  (rozbiór napisany w  1803 r.); [opublikowany przez F. K. Dmochow
skiego w „Nowym Pamiętniku Warszawskim” 1803, t. XII '(październik-grudzień), 
s. 226 i nast., bez podania nazwiska autora], s. 37, dalej cyt. jako Rozbiór; zaczą
tek rozprawy pod tytułem Użyteczność, w pływ  i zalety pięknych kunsztów  (na
pisana w lataah 1809 do 1810?), s. 40, dalej cyt. jako Użyteczność.

9 Wymieniane już bruliony listów do gen. Franciszka Paszkowskiego, drobne 
fragmenty w  rękopisach z lat 1813 do 1815 (pierwsze trzy tytuły wymienione 
w  przyp. 4 nin. informacji); [Uzasadnienie konieczności cenzury druku]; [Uwagi 
względem wykonania i nauk] oraz oba memoriały W ady Główniejsze... szkolne
go system u.

[Uwagi względem wychowania i nauk], s. 19—22 rpisu. Filozofia.
11 Fragmenty znajdują się niemal we wszystkich irpisach wymienionych 

w niniejszej informacji.
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Chronologicznie najwcześniej napisany (spośród odnalezionych rpisów 
zbioru) Rozbiór dzie ła  J. G. Fichte pt. „Einige V orlesungen” 12 zaznajamia 
nas bliżej ze stanowiskiem Szaniawskiego wobec fichteańskiej filozofii. 
Jest to tym cenniejsze, że dotychczas byliśmy ograniczeni do niewiele 
mówiących wzmianek w  Szaniawskiego pismach drukow anych13. Obok 
pochwał dla filozofii Fichtego (przede wszystkim ze względu na jej p rak
tyczne widoki) znajdujem y w R ozbiorze  nader interesujące uwagi k ry 
tyczne. K rytykuje Szaniawski Fichtego: z a  „ s p e k u l a c j ę ” z r y w a 
j ą c ą  z e  „ ś w i a d e c t w e m  z m y s ł ó w ” oraz m e t a f i z y k ę  
j a ź n i .  Akceptując kantowską naukę o „dwóch pniach poznania” Sza
niawski nie zgadza się z fichteańskim powrotem do racjonalistycznej 
tradycji. Dlatego w R.ożbiorze k ry tykuje Fichtego za odrzucanie „świa
dectwa zmysłów”, „pomocy doświadczenia”14. Poznanie rozumowe, jako 
jednostronne, prowadzi zdaniem Szaniawskiego do zbyt „...zsubtilizowa- 
nych wyobrażeń...”, k tóre „...prócz czczego dźwięku nic umysłowi nie 
przedstawiają, czym by chwycone być mogły, a l b o  r a c z e j  p r z e s t a -

12 Jak już wspominaliśmy, tendencyjnie wybrany fragment Rozbioru opubli
kował F. K. Dmochowski, przy czym korzystając z tego, iż Szaniawski w znacz
nej części Rozbioru rozważania Fichtego wyłącznie cytuje i streszcza, wybrał na
der skomplikowany fragment — mianowicie ten, w którym Fichte wykłada swoją 
filozofią jaźni — fragment, który wywołał u samego Szaniawskiego największe 
zastrzeżenia. Ponieważ historia opublikowania owego fragmentu wiąże się ściśle 
z całokształtem kontrowersji ideowych i  filozoficznych, jakie miały w  owym cza
sie miejsce pomiędzy F. K. Dmochowskim (i stojącymi za nim osobami) a J. K. 
Szaniawskim — napiszemy o tym szczegółowo kiedy indziej.

13 Przede wszystkim do wzmianki w Radach Przyjacielskich..., Warszawa 1805, 
I wyd. s. 236—2^7.

14 „...Jf.ko z rzędu filozofów, co mniemają, niż bez pomocy doświadczenia mo
gą a priori nie.ctóre wydobywać prawdy, usiłował Fichte rozwiązać podobnież 
a priori ostatnie to zagadnienie. Przymawiając empirystom, którzy z świadectwa 
zmysłów całą w podobnych zapytaniach czerpią pewność, nie przestaje On na tym, 
iż w naszym zmys’owym przeświadczeniu wyobrażamy sobie inne rozumne jestoty, 
a’e chce jesrcze badać, czy w samej rzeczy znajduje się zewnątrz nas coś odpo
wiadającego temu wyobrażeniu? Mijamy wywody Autora, który, mimo najbyst
rzejszych wybiegów, nie może przecież wywikłać się z obwodu e m p i r y z m u .  
Wyznaje on sam, iż po 'Usiłowaniach przyjaciół k r y t y c y z m u ,  którzy gruntow
nymi wyszukiwaniami swymi zwiedzieli całą przestrzeń spekulacyjnej filozofii, 
nie można już odpowiadać na nie rozwiązane dotąd zagadnienia tylko z pomocą 
praktycznych zasad...” (s. 12—13 rpisu).

„..Bez wątpienia spekulacja nad pewne przeciągana granice w czcze zamienia 
się marzenia; ale też poziome czołganie się po dolinie empiryzmu nie prowadzi 
tylko do płytkich wiadomości, spowszedniałych widoków i nudzącego gadulstwa. 
Szczęśliwy między tymi dwiema ostatecznościami środek daje każdej rozprawie 
widoczną cechę użyteczności, gruntowności i powabnej oryginalności...” (s. 33—39 
rpisu).
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n ą  j u ż  b y ć  w y o ib  r a  ż e n  i a m i...” (s. 37 rprsu) „...spekulacja __
pisze Szaniawski — nad pewne przeciągana granice w czcze 'zamienia się 
marzenia...” (s. 38).

Ów atak na spekulacyjność fichteańską wiąże się nie tylko z uznawa
niem  kaniowskiej nauki o „dwóch pniach poznania”; Szaniawski nie 
może zgodzić się z krytykowanym  stanowiskiem Fichtego, bo różni się 
od niego (jak i od samego Kanta) w ocenie roli umysłu w  kształtowaniu 
rzeczywistości15. W przytoczonym przez nas urywku Rozbioru  brzmi 
nuta krytyki aprioryzmu Fichtego (i pośrednio Kanta) jako przejawu 
nie tylko odrywania się od „pomocy doświadczenia”, ale i przede wszyst
kim  jako przejawu fichteańskiego subiektywizmu. W związku z su
biektywizmem Fichtego przechodzimy do .drugiego kierunku krytyki, 
zaprezentowanej w Rozbiorze,  a mianowicie krytyki fiohteańskiej m eta
fizyki jaźni. Szaniawski, idąc za Kantem, nie zdaje się uważać za możli
w e zbudowanie metafizyki jako nauki16. Równocześnie pragnąłby, aby 
„z pomocą praktycznych zasad” 17 został stworzony metafizyczny obraz 
świata, aby (zgodnie z Kantem) nie drogą teoretyczną, lecz praktyczną 
nastąpiło uzasadnienie tez metafizycznych (jako niezbędnych w działa
niu). Toteż do prób Fichtego zbudowania metafizyki na drodze „prak
tycznych zasad” odniósł się z przychylną życzliwością. Jednakże Sza
niawski nie zgadza się z wynikiem owych prób: metafizyką jaźni. Stąd 
w  Rozbiorze  owa szczególnie ostra krytyka Fichtego, poddającego w wąt
pliwość istnienie na zewnątrz nas 'przedmiotów, konkretnie „rozumnych 
jesto t”18.

W omawianych powyżej partiach krytycznych Rozbioru  koncentrują 
się istotne dla poglądów filozoficznych Szaniawskiego różnice i zbieżności 
z filozofią Fichtego, a także pośrednio i Kanta. To jest tym  ważniejsze, 
że Szaniawski jako programowy eklektyk19 z zasady nie opowiada się 
w swych pismach wyraźnie i bez zastrzeżeń za filozofią któregoś z nich. 
N urt krytyczny, jak już nadmienialiśmy, nie jest jednakże ani wyłączny,

15 Patrz: Ludwik Kasiński, W pływ  K anta na Szaniawskiego, „Przegląd Filo
zoficzny”, R. 42, z. 1 (1939), s. 71.

36 Tamże, s. 77.
17 Patrz przyp. 14 nin. informacji.
18 Szaniawski w swoim Rozbiorze opuszcza cały fragment wywodu Fichtego 

na ten temat, komentując ....Czytelnicy nie stracą bynajmniej na tym przemil
czeniu, bo opuszczony 'tu wywód tyczy się prawd, o których 'żaden zdrowego 
rozsądku człowiek nie zwątpił nigdy:..” (s. 13).

19 Sam przyznaje się do „rozumowego eklektyzmu” (zdaniem jego różnego
od „pospolitego eklektyzmu”), który pozwala znaleźć w każdej teorii ....cząstko vy
promień wyższego światła, życia i prawdy...” bo „...każdego z genialnych filozo
fów ożywiało niejakieś, mniej lub więcej jasne, p r z e c z u w a n i e  wyższej pra*v-
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ani dominujący w 'ocenie fichteańskiej filozofii zawartej w Rozbiorze.  
W rozprawie Fichtego Szaniawski wysoko ocenia „myśli”, które „...pod
nosząc duszę, zbliżają nas koniecznie ku wielkiemu celowi u d o s k o n a 
l e n i a  m o r a l n e g o . . . ” (s. 1 rpisu). Wysoko ceni jego „rozbiór zawil
szych wyobrażeń” : o przeznaczeniu człowieka, o społeczeństwie, o powo
łaniu uczonych. Bowiem „...Im lepiej — pitsze Szaniawski — ludzie obezna- 
wają się z prawdziwym społeczeństwa wyobrażeniem, tym  nagiej zbliżamy 
się do czasów, gdzie życie człowieka egzystującego bez żadnej rze
czywistej dla społeczeństwa korzyści będzie tylko nieprzerwanym 
Ciągiem ohydy, a przez to samo najnieznośniejszym dla niego samego cię
żarem...” (s. 22 rpisu). Wyrabianie więc w y o b r a ż e ń  i to  tyczących 
się nie tyle teoretycznych, ile praktycznych spraw — oto co Szaniawski 
w  filozofii Fichtego chwali i akceptuje. Ten punkt widzenia Szaniawskie
go, zainspirowany bez wątpienia w znacznym stopniu przez K anta20, 
leży u podstaw jego pojmowania filozofii, jej zadań oraz pozytywnego 
stosunku do filozofii niemieckiej w ogóle. Przypisuje Szaniawski filozofii 
zadania wyrwania „...człowieka spod sfery zmyślności...”21 i wprowadze-

dy, ale żadnemu nie udało się wynaleźć dla niej d o s t a t e c z n e g o  w y r a z u . . . ” 
(Rady Przyjacielskie, jw. s. 245). Ów historycystyczny pogląd na dzieje filozofii (jak
że podobny do późniejszego heglowskiego) stanowi powód, dla którego Szaniawski „ 
nie był prawowiernym kantystą ani fichteanistą iczy schellingianistą).

20 „...Od dawna umysł ludzki ściga śledzeniami swymi to wszystko, co jest 
zewnątrz jego; złudzony rozległością objęć swoich krąży śmiało około bezmier
nej światów przestrzeni: czas już, aby obok tych ogromnych obrotów zaczął inny, 
skromniejszy i każdochwilny około siebie samego obrót; aby sam dla siebie zo
stał przedmiotem. Tu jest węgielny kamień mądrości, tu prawdziwa Filozofia; nie 
dziś dopiero sławny na kościele Apollina Delfickiego napis oznaczył jej zamiary: 
śledzić z jednej strony władze i środki p o  z ni ani a ,  zastanawiać się z drugiej nad 
sprężynami i zasadami d z i a ł a n i a, oto są dwa istotne kierunki, podług których 
równoległymi kroki prawdziwy postępować -winien filozof...” (O znam ienitszych  
System ach Moralnych Starożytności, Warszawa 1803, s. 57—58). Kierunek praktycz
ny zainteresowań filozoficznych Szaniawskiego spowodował, że zajmował się w ię
cej „...sprężynami i zasadami działania...” niż władzami i środkami poznania.

21 „...Skoro postęp fałszywej cywilizacji niezwrotnym ród ludzki zdaje się 
naglić popędem do zanurzania się w  z m y ś l n o ś c i ,  pod której zwodniczym ber
łem wszelkie dalszego moralnego udoskonalenia znikają nadzieje. Systema popu
larne zamiast wstrzymać ten pęd, przyspieszać go raczej zdawało się. Czas był, 
aby wyższa i gruntowniej prawdziwy interes ludzkości zgłębiająca filozofia zstą
piła na ziemię dla ostrzeżenia śmiertelnych o błędnej dyrekcji, pod której si  ̂
znajdują wpływem. Tu dzieła niemieckich filozofów pomyślną w części obiecują 
reformę. Wyrywając uwagę człowieka spod sfery zmyślności, wzywają go koniecz
nie, aby się zastanawiał nad duchową swojej jestoty częścią, od której w mo
ralnych badaniach zaczynać musi. Tiakowe wewnątrz siebie wpatrywanie <się nie-' 
zawodnym jest środkiem uczucia godności swojej oraz niepodległości, do której 
nam wyższość naszia w  rzędzie tworów natury bezsprzeczne daje prawo../’, tamżei
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ńia go na drogę refleksji „...nad duchową swojej jestoty częścią...”22. 
Dlatego akceptuje filozofię Fichtego w  tych punktach, gdzie ona prze
ciwstawiając naturę — kulturze23 głosi, iż r o z u m  i w o l n o ś ć  po
prawiają niedostatek natury...”, poddają ..naturę pod panowanie ro
zumu...”. Słowem, akceptuje filozofię wolności, czynu, ideału i historio- 
zofię Fichtego.

Następny (i równocześnie ostatni) z traktujących wyłącznie o p ro 
blematyce filozof iczno-teoretycznej rękopisów zbioru, opatrzony przez 
Szaniawskiego tytułem : Użyteczność ,  w p ł y w  i za le ty  p ięknych  ku n sz tów  
(dalej cyt. jako Użyteczność),  niewątpliwie inależy do najcenniejszych 
spośród odnalezionych w zbiorze płockim manuskryptów Szaniawskiego.

Jest to, jak wszystko wskazuje, ostatnia rozprawa filozoficzna Sza
niawskiego z cyklu napisanych w latach 1801— 1808 (za taką dotychczas 
uważano O naturze i przeznaczeniu  u rzędow ań  w  społeczności z 1808 r.). 
Po jej napisaniu nastąpiła wieloletnia nieczynność Szaniawskiego na 
niwie filozoficznej. Odnaleziony rękopis rozprawy, pisany najprawdo
podobniej w  latach 1809—1810, (stanowi .zaledwie jej zaczątek. Rozpo
częta przez Szaniawskiego z zamiarem wyłożenia, na czym polega uży
teczność, wpiły w i zalety „pięknych kunsztów” — została (jak wynika 
z tekstu) przerwana na rozdziale drugim (w którym  omawia „zalety 
i korzyści estetycznej upraw y”)24. Dalsze rozdziały najprawdopodobniej 
nie zostały 'nigdy napisane.

Dla zrozumienia tekstu tego rękopisu (publikujemy go przy niniej
szej informacji) wydaje się konieczne choćby najbardziej pobieżne omó
wienie genezy i miejsca tej rozprawy w rozwoju poglądów filozoficznych 
Szaniawskiego.

Po bliższym rozpatrzeniu odnaleziony rękopis okazuje się jak gdy
by dalszym ciągiem i rozwinięciem końcowego rozdziału Rad P rzy ja c ie l
skich  -— zatytułowanego: Badania i życ ie  pod p rze w o d e m  mądrości. N a jw y 
ższe  punkta, ku k tó ry m  ściągać n a leży  w sze lk ie  u m y s ło w e  badania  (s, 
249—278 wydania z 1805 i\). W rozdziale tym  Szaniawski, zainspirowa
ny przez Herdera (na którego się wprost powołuje) w imię „prawdziwej 
pełności życia” (s. 253) poszukuje harmonii między poznaniem i działa
niem, harmonii, która rozpadła się po wyjściu człowieka z niewinności 
złotego wieku. Przy czym poszukuje nowej harmonii, która nie byłaby

22 Tamże.
23 Szaniawskiego negacja russoizmu m. in. w tym właśnie punkcie filozofii 

Fichtego znajduje swój popęd.
24 W następnym rozdziale Szaniawski chciał zająć się uwagami „nad celniej

szymi kunsztu zaletami” i jak one przyczyniają się „do posuwania umysłowej 
i moralnej uprawy” (s. 33 rpisu). :
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już okresem — jak to nazwie w rozprawie O n aturze  — „niewinności 
naturalnej!’, ale epoką „niewinności... człowieka wyższą upraw ą udosko
nalonego...”, igdzie znajdujem y już „...wyraz prawego k u n s z t u ,  przez 
który serce i umysł w harm onijnym  sposobie rozpostarte, nie znają po
między sobą żadnego rozdwojenia...”25. Dla likwidacji owego „rozdwoje
n ia” niezbędne jest — zdaniem jego — harm onijne działanie wszystkich 
władz umysłowych. I tu  dochodzimy do punktu, w którym  koncentruje 
się cała Szaniawskiego uwaga i myśl. Koncentruje się ona wokół pyta
nia: jakie są siły i sprężyny owej nowej harmonii, jakie środki jej „na
strojenia”. Podstawową siłę nowej harmonii znajduje [Szaniawski w I d e 
a c h ,  które jako „skazówkowe i kierunkowe norm y”26 objawiane przez 
Rozum winny w naszym życiu zaokrąglać wszystko w  jedną „systemną 
i harm onijną” „całość”. W żywym ich rozjaśnieniu — powiada Szaniaw
ski — ,,... nasz byt, i byt wszechrzeczy, i nasze usposobienia, przestają 
być dla nas dręczącym obrazem sprzecznościów...” 27. W tym  celu należy 
podciągać pod Idee (owe „najwyższe rozumowe objęcia”28) wszelką umy
słową i praktyczną działalność, wszelki postęp w poznawaniu i wszelki 
do działania pochop. Trzeba ustalić między działaniami wszystkich władz, 
zdolności i usposobień naszych „harm onijny związek”29. W ten sposób 
podciągając wszelkie „szczególnostki” pod „Idee” — organizujemy wszyst
ko w jedną „całość”. Służą do tego m. in. „niektóre płodniejsze rodzaje 
nauk”30, a mianowicie: historia, badania natury, uwagi nad płodami 
pięknego kunsztu oraz uwagi na polu moralności. W relacjonowanym po
wyżej rozdziale Rad P rzy jac ie lsk ich  Szaniawlski szerzej nie rozwija ani 
,,Teorii ideów”31, ani też nie wyjaśnia, na czym polega harm onijne dzia
łanie władz, zdolności i usposobień człowieka32. Uczyni to dopiero w na
stępnych pracach, tj. w  O n aturze  i p rzeznaczeniu  u rzęd ó w a ń  (dalej cyt. 
jako O naturze)  oraz w omawianym obecnie rękopisie. I tak  w O naturze

25 O naturze i przeznaczeniu urzędowań w społeczności, Warszawa 1808, s. 49 
dalej cyt. jako O naturze.

26 Rady Przyjacielskie, jw. s. 255.
27 Tamże, s. 258.
ss Tamże, s. 255.
29 Tamże, s. 253.
30 Tcmże, s. 261.
31 Szaniawski odkłada na później „...dostateczniejsze rozjaśnienie teorii Ideów”, 

patrz Rady Przyjacielskie, jw., s. 256.
32 Jak wynika z przytaczanych przez Szaniawskiego cytatów z dziewa Kaje

tana Weilera pt. A nleitung zur jreien  Ansicht der Philosophie, Miinchen 1804 (patrz 
Rady Przyjacielskie, jw., s. 252—253 i 257—258) tak pojęcie Idei, jak i argumenty 
krytyki w y ł ą c z n e j  uprawy którejś z władz i usposobień człowieka — bierze 
Szaniawski właśnie od Weilera, co jest tym ważniejsze, że autor ten w swoich 
pracach bronił praw rozumu w zagadnieniach religii.
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szczegółowo rozwinie, jak w „żywym rozjaśnianiu” I d e i  l u d z k o ś c i  
żyje i rozwija się organizm „K rajostanu”; jak poprzez filozofię („duszę” 
krajostanu), a ściślej f i l o z o f i ę  p r a k t y c z n ą ,  ustalam y harmonię 
w H istorii33. W odnalezionym zaś rękopisie U żyteczn ość  Szaniawski 
w istocie zajmuje się wyjaśnieniem dwóch kwestii, które zaledwie mus
nął w Radach Przy jacie lsk ich  i k tóre obiecał rozwinąć w następnych pis
mach, a mianowicie: „teorii Ideów” i „potrzeby harm onijnej uprawy 
władz, zdolnościów i usposobień naszych”. Podnietą do napisania tej 
pracy nie była jednakże prosta chęć kontynuowania rozważań rozpoczę
tych w Radach Przy jacie lsk ich .  W toku podjętej w rozprawie O naturze  
próby wykazania harmonii w  „historii” i „krajostanie”, z jeszcze, większą 
mocą niż w  omówionym fragm encie Rad Przy jac ie lsk ich  okazało się nie
zbędne ustalenie, na czym polega harmonia władz umysłu ludzkiego. 
Zbudowawszy bowiem w oparciu o szelingiańską filozofię model harmonii 
„Wszechświata” i wyznaczywszy człowiekowi żyjącemu w „Krajostanie” 
obowiązek nieustannego „rozjaśnienia” idei owej „W szech-Jednoty” — 
widzi Szaniawski potrzebę ustalenia analogicznej harmonii we władzach 
umysłu ludzkiego. A to przede wszystkim dlatego, że harmonię „Wszech
św iata” może wykryć tylko harm onijne działanie wlładz um ysłu ludzkie
go. Tylko bowiem całościowe, nie jednostronne poznanie34, może uchwy
cić budowę organizmu „Wszechświata”. Co więcej, rzucić podwaliny pod 
ścisły sojusz między poznaniem i działaniem. A że właśnie likwidacja 
„pierwotnego rozdwoju” między poznaniem i działaniem zbliża nas do 
epoki „przejednania”35, harmonii okresu „niewinności... człowieka wyż
szą upraw ą udoskonalonego” — tym  pilniej należy ustalić ową harmonię 
władz i usposobień człowieka. Był jeszcze jeden motyw, który spowo
dował, że Szaniawski przystąpił do pisania omawianej rozprawy U ż y 
teczność. Wiązał się on jak najściślej z wyżej wskazanymi usiłowaniami 
przezwyciężenia przepaści między poznaniem i działaniem. Skoro w roz
prawie O naturze  Szaniawski zamknął w szelingiańskim schemacie „Jed- 
■noty Jednot” obraz „Wfszechświata”, a w „duchu świata” uznał siłę jedno
czącą „objawę realną i idealną” świata — stworzył tym  samym obiek

33 w  O naturze Szaniawski dzieli Filozofię praktyczną  na: F i l o z o f i ę  p r a 
w a  ( P o l i t y k a )  — gdzie ludzkość uważana jest jako indywidualne ciało i gdzie 
ustala się harmonię zewnętrznej działalności woli, harmonię działań; i F i l o z o 
f i ę  m o r a l n ą  ( E t y k a )  — gdzie ludzkość jest uważana jako duchowa całość, 
gdzie ubezpiecza się harmonię w e w n ę t r z n e j  działalności woli, harmonię spo
sobu myślenia (s. 113).

34 Tu leży główna przyczyna krytyki dyskursywnego myślenia, jaką m. in. 
przeprowadza w  fragmencie poświęconym „wyłąaznej uprawie Pojętności... tudzież 
'Rozsądku” w omawianym obecnie rpisie.

35 O naturze, s. 120.

17 A rchiw um  historii filozo fii i m yśli społecznej



258 Płockie rękopisy J. K. Szaniawskiego

tywną podstawę do zjednoczenia poznań i działań ludzkich (jako że „duch 
ludzkości” pod dwojakim względem objawia swe siły: poznania i woli36). 
Jednakże jest 'to zaledwie możliwość, którą zrealizować może tylko jed
nostka żyjąca w „krajostanie” i to ta, która dzielnie rozjaśnia „wyższe 
konieczności”37 otaczającej ją społeczności. Szaniawski obserwuje współ
cześnie mało tego rodzaju „genialnych” indywiduów, m iast tego prze
ważnie „charaktery w ątłe”, wewnętrznie zwaśnione, wręcz „pośled
n ie”33 — z tym  też większą uwagą zwraca się ku zbadaniu sprężyn
i dróg, jakimi wola urzeczywistnia wzory dostarczane od rozumu.

Tu leży — zdaniem naszym — przyczyna, dlaczego w omawianym 
rękopisie Szaniawski zajmuje się tak szeroko problemem roli i miejsca 
„władzy czuciów” „uczuć” w harmonijnej uprawie władz i usposobień 
człowieka. Skoro bowiem „duch ludzkości” stanowi obiektywną podsta
wę poznania i działania, wystarczy tylko go poznać, aby sprzęgnąć w jed
ną całość poznanie i działanie. Duch ludzkości lUprzedm iatawia się w ludz
kim rozumie (i rozumnych jego działaniach) i poprzez człowieka docho
dzi do własnego rozpoznania; tym  samym człowiek jest objawą realno- 
-idealną39. Stąd też sposób zjednoczenia poznania i działania (czyli wy
zwolenia jedności, istniejącej objektywnie w „duchu”) musi być real- 
no-idealny. I tak dochodzi Szaniawski w rozprawie U żyteczność  do roz
winięcia „teorii ideów” w kwestii przekształcenia się „Idei” w „Ideały”, 
a następnie w „...w ożywczy organizm działań, skutków, wpływów i kie
runków...”40. Uczucia odgrywają tu niepoślednią rolę: są siłą reprezen
tującą rozjaśniającego się „ducha”. Ducha, który poprzez „uczucia mi
łości, przywiązania, żądzy, tęsknoty” zwiastuje ciągle „wyższe swe po
winowactwo z l u d z k o ś c i ą  i n a t u r ą ”41. Odgrywają one — zdaniem 
Szaniawskiego — wielką rolę w  procesie wyzwalania się w człowieku siły 
ducha. I tak — jako „Miłość” obudzają w człowieku „Ideę owego tajem
niczego i cudotwornego węzła”42, który przenika naturę i nadaje har
monię. Stanowią podstawę „pobratymstwa plemion, narodów” ; umożli
wiając zaś „zagubianie Własnej indywidualności w cudzą”43 przyczyniają 
się do powstawania „węzła społeczeństw”. Dlatego w rozprawie U ży te c z

36 O naturze, s. 109.
37 Tamże, s. 46.
38 Gdzie „władza praktyczna zwraca często troskliwie oko ku tablicy ukazów 

religijnych lub praw.deł moralnych i ustaw społecznych” i ,,pełni wprawdzie 
z rejestru wszystkie przepisy, lecz z bezwładną uległością...”. O naturze, s. 50—51.

39 O naturze  s. 116.
40 Użyteczność, >s. 372 nin. tomu.
41 O naturze, s. 10.
42 Tamże, s. 57.
43 Tamże, s. 58.
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ność wydziela Szaniawski osobną władzę „czuciów”. Dlatego wreszcie 
w ogóle podejmuje pisanie rozprawy poświęconej znaczeniu pięknych 
kunsztów. Na ich to bowiem polu można czerpać „wzniesione uczucia”44 
niezbędne do dzielnego ożywiania „Ideów”. Wykrywszy w „uczuciach” 
„sprężyste ogniwo”45 zjednoczenia poznania i działania, znalazł w nich 
drogę przekształcenia możliwości (tkwiącej w  obiektywnej jedności du
cha) w rzeczywistość. Drogę — powiedzieć by można — popularną, po 
której nawet charaktery „pośledniejsze” mogłyby wznieść się szybciej 
ku krainie „Ideów”, przyspieszając realizację epdki „przejednania”. Mi
mo przyjęcia „ogniwa” uczuć jako decydującego w realizacji zjednoczenia 
poznania i działania — Szaniawski nie przyznaje czynnikom irracjonal
nym — uczuciom, nadrzędnej roli wśród władz i usposobień człowieka. 
Przeciwnie, same winny być „oczyszczane i  uszlachetniane” „drogą umie
jętnej i estetycznej uprawy”46, zasilane „rozpostarciem władz przedstaw- 
czych i poznawczych”47. Rozum bowiem, a nie uczucie — jak napisze 
w liście z 17.11.1810 do Fr. Paszkowskiego48 — stoi na szczycie sił ludz
kości. Konsekwencją tego stanowiska jest, mimo uznania wielkiej roli 
uczuć, zawarowanie dominanty rozumu (jako stawiającego „...nas na 
szczycie zdolności p o z n a w c z y c h . . . ”49) w procesie zjednoczenia po
znania i działania. To zaś w dalszej konsekwencji prowadzi do wspomnia
nego już uznania, iż tylko „genialne” charaktery, „genialni” urzędnicy 
(jako wzór do naśladowania — ideał), wznosząc się do owego rozumo
wego poznania50, mogą dokonać syntezy wiedzy i praktyki. Ale że w rze
czywistości społecznej większość mają charaktery „poślednie”, przyjmu
jące wszystko z „bezwładną uległością”, mające „...wstrętność do umy
słowej pracy...”51 — cały system kunsztownej harmonii zbudowany przez 
Szaniawskiego już wkrótce dla niego samego stanie się złudnym ma
rzeniem.

W ścisłym związku (jak to wspominaliśmy) z rękopisem U żyteczność  
pozostają b r u l i o n y  l i s t ó w  S z a n i a w s k i e g o  d o  p u ł k o w n i 
k a  F r a n c i s z k a  P a s z k o w s k i e g o ,  z r o k u  1810. Ponieważ wy

44 Rady Przyjacielskie, s. 266.
*r> Użyteczność, s. 272 nin. tomu.
46 o  naturze, s. 76.
47 Użyteczność, s. 272 nim. tomu.
43 W polemice z nim, kuóra, być może, stanowiła m. in. jedną z podniet na

pisania rozprawy Użyteczność.
49 Użyteczność s. 269—270 nin. tomu.
50 Można by powiedzieć „oglądu” podobnego do szelingiańskiego choć naszym 

zdaniem bardzo zracjonalizowanego, pojmowanego w duchu idealistycznej dialek- 
tyki młodego Schellinga.

51 List do Paszkowskiego z 17.111. 1890.

17'
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czerpaliśmy w zasadzie to, co na ich tem at należałoby w  tym  miejscu po
wiedzieć — 'resztę pozostawiamy przypisom do ich tekstu (który publiku
jemy w  niniejszym  tomie).

W rękopisach Szaniawskiego z lat 1813—1815 odnalezionego zbioru 
można w poszczególnych fragm entach zaobserwować, jak powoli łamie 
się wypracowany przez niego schemat harmonii Wszechświata, jak ma
leje wiara w możliwość zrealizowania epoki ,.przejednania” na zasadach, 
ó których powyżej mówiliśmy. Przy czym właśnie jednostronność 
uczuć52 okazuje się itym elementem, k tóry  przyczynia isię najwięcej do 
zachwiania wiary w  możliwość zrealizowania harmonii.

Końcowy etap ewolucji w poglądach filozoficznych Szaniawskiego za
obserwować imożemy najdobitniej w rękopisie z lat 1821— 1822 pt. Uwagi  
w z g lę d e m  w ych ow an ia  i n a u k 53. Napisany jako memoriał — program 
polityki oświatowej i naukowej, program kształtowania opinii publicz
nej w Królestwie Polskim w duchu „prawych”, tj. monarchicznych za
sad — zawiera fragm enty bardzo ważne dla charakterystyki ówczes
nych poglądów filozoficznych Szaniawskiego. Obserwujemy w nim całko
wite załamanie się dotychczasowych jego poglądów na rolę „rozumu”
i wartość dotychczasowych 'systemów filozoficznych (w tym  i filozofii 
niemieckiej)54. W przeciwieństwie do tego, co pisał dotychczas, obecnie 
całkowicie przeczy możliwości zbudowania przez rozum filozofii prak
tycznej, w ogóle obrazu świata opartego na ,,pewnych podstawach”. 
Harmonię, epokę „przejednania” można zrealizować nie na drodze „ro

52 W programowym piśmie Szaniawskiego z tego okresu (odnalezionym w zbio
rze) pt. List odpowiedni do pr-zyjaciela, Warszawa, 27. VI. 1813, czytamy m. in.: 
„...W kolebce bytu przystało nam iść może za przewagą uczuć i dać się powodo
wać skinieniem waszych piastunów, lecz przebywszy 'te lata niemowlęctwa, nie 
godzi się juij d'alej prowadzić życie polityczne bez żadnego namysłu, wtedy mia
nowicie, kiedy nader ważne wydarzenia zwiastować dają się dla politycznej spo
łeczności epokę. Nie wątpimy więc o niezbędnej potrzebie dojrzałego zastanowienia 
się nad tym, co się obok nas dzieje i co nam dalej czynić wypada...” (k. 3 rpisu), 
i w  innym miejscu: „... We wszelkich p o m i ę d z y  i n d y w i d u a m i  stosunkach 
i działaniach pięknie iść iza popędem osobistych uczuciów: ale tam, gdzie rzecz się 
toczy o n a r o d o w ą  dolę, (gdzie wchodzą na wagę losy przyszłych pokoleń całe
go ludu, tam nie jest już godziwe dać się powodować mylnym częstokroć ski
nieniem czucia; tam najdorzalszy namysł poprzedzić powinien wszelkie kroki; tam 
rozum tylko wyłącznie ma prawo stanowienia o kierunku sił i chęci narodowych. 
Już to nie raz w ciągu politycznego życia Ojczyzny naszej, a mianowicie w nie
zbyt dawnej od raas epoce, nader drogo przypłacili tego Polacy, że mężowie u ste
ru rzeczy publicznej będący, zamiast bezstronnej przeoględnej rachuby rozumu, 
ulegli raczej gwałtownemu popędowi uczuciów, które nie są nigdy przyzwoitymi 
sędziami w ważnej naradzie o przedsięwzięciach narodowych...” (k. 7 rpisu).

53 Publikujemy fragmenty tego memoriału w niniejszym tomie.
5ł Dotychczas sądzono, że ów przełom nastąpił po 1831 t.
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zumu”, lecz praw d 0'bjawienia, nie drogą systemów filozoficznych, lecz 
,,serca”, kierowanego prawdami religii. Z tego punktu widzenia m. in. po
tępia 40-letnie próby filozofii niemieckiej zbudowania metafizyki na dro
dze rozumu. Ostatnim z publikowanych rękopisów zbioru płockiego jest 
[Uzasadnienie ce n zu ry  druku ] napisany w  1822 r. Znajdujemy w  nim 
zgodne z ówczesnymi poglądami Szaniawskiego pomniejszanie zakresu 
wolności jednostki w społeczeństwie. Jest to — naszym zdaniem — kon
sekwencja załamania się jego dawnych poglądów na szczególną rolę ro
zumu w filozofii. Obecnie zdaje się przywiązywać Szaniawski o wiele 
większe znaczenie stronie „realnej” życia człowieka, pomniejszając jego 
zdolności wyrywania się spod jej panowania — co jest zresztą prostą 
konsekwencją potępiania przez Szaniawskiego „uroszczeń rozumu”.



Józef K alasanty Szaniawski 

UŻYTECZNOŚĆ1, WPŁYW I ZALETY PIĘKNYCH KUNSZTÓW

Wśród pokoleń energią moralną ożywionych, wszelki głos za doczesnymi użyt
kami jakowego, ściślej z interesem ludzkości połączonego rodzaju uprawy, byłby 
miany za ubliżenie świętości i powadze główniejszych nauk; byłby poczytanym 
prawie za bluźnierstwo przeciw wzniesionemu przeznaczeniu ducha, który nie 
znajduje bytu swego .jak dopiero w  poznawaniu siebie i natury. Dzisiaj wywody 
i  rachuby znikomych korzyści towarzyszą każdej teorii, każdemu przedstawieniu 
jakiegokolwiek bądź układu i tym samym stają się nieledwie potrzebą. Zbiera 
iczas tegowieczne płody umysłowe, aby je na ogromnych swych barkach poniósł 
dalszej przyszłości i przed nią rozwinął ciekawe ślady gospodarczej epoki, w któ
rej pod omamiającym nazwiskiem filozoficznego wieku chytry egoizm podgarnia 
gwoli swoim zamiarom wszystkie szlachetne usposobienia człowieka.

U tego to egoizmu, byt nasz i wolność zupełnie obsklepiająoego, musimy teraz 
dla najświętszych nawet rzeczy żebrać wolnego przejścia do umysłu i serca. W na
szych to wiekach trzeba było zachęcać ludzi do umysłowej uprawy, przez widoki 
kameralnych i skarbowych użytków; wzywać ich do moralności, jako do owej 
twierdzy warownej, gdzie używać .możemy swobodniej wszelkich praw, wygód 
i nabytków społecznych; izalecać im religię, jako przydatną podporę i wierniejszą 
tamtej służebnicę. W naszych to wiekach ścierpiały matki, aby im przez interes 
zdrowia i rozkoszy przypominano świętą powinność pierwszych karmicielek wła
snego płodu. W naszych wreszcie wiekach, przez (płoche nadużycie dowcipu po
zwolono sobie nadać wyraz najdobitniejszy duchowi ekonomicznemu oświeconej 
epoki, w  owym nader nieprzystojnym wierszu: Gdyby nawet Boga nie było, toby go 
wymyśleć należało.

Z tym wszystkim poddaje filozofia zaradczy środek, aby rozprawa o zaletach 
nauki lub 'Umiejętności jakowej nie była zupełnie smutnym długiem wieku, w któ
rym nawykniono nie przemawiać inaczej, jak tylko w  imię dotykalnych i świato
wych korzyści; nie przemawiać zgoła tylko językiem dla gminu i dzieci powab
nymi. Filozofia2 uczy n/as obejmować w  wyższym związku rozległe pobratymstwo 
poznań, nauk i umiejętności; ona rozwija przed nami obraz zdolności, władz i uspo
sobień naszych, zupełnie tamtemu związkowi odpowiadający; wskazuje razem ów 
symetryjny układ głównych kierunków3, które prowadzą nas ku wielkiemu zamia
rowi urzeczywistnienia prawych znamion ludzkości. Takowym sposobem i zalety 
pięknych kunsztów, a tym samym dowody za potrzebą estetycznej uprawy, sta
wa ją pod rękojmią wzniesionej konieczności, która wypływa z odwiecznego po
rządku rzeczy i z dobrze objętego przeznaczenia naszego; a która, względem in
nych, równą godność dla każdego ocala.

Zacznijmy więc od wywodu tej konieczności; zobaczmy potrzebę harmonijnej 
uprawy władz, zdolności i usposobień naszych. Po takowym wywodzie rozjaśnią
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się, same z siebie, rozmaite korzyści i zalety; których wyszczególniający opis bę
dzie niejako dozupełnieniem samego wywodu, czyli dodatkiem wniosków naturalnie 
'Z niego płynących, a dodatkiem bynajmniej nie ubliżającym samej materii.

I. Potrzeba harmonijnej uprawy władz, zdolności i usposobień naszych

Przez ciągłe dostrzeganie tego, co się objawia w  naszym wewnętrznym prze
świadczeniu, rozjaśniamy sobie coraz żywiej owe trzy główne względy, pod które 
podciągać można cały ogrom usposobień człowieka. Odróżniamy je:

^  jako władzę poznawania; 
b. jako władzę woli albo chcenia; 
c- jako władzę czułości.

a. Przez władzę poznawania obrabiamy owe ciągle przybywające wyobrażenia, 
nabywane za pośrednictwem wrażeń, które wszelki przedmiot ciałowy sprawuje 
na zmysłach naszych. Odróżniamy, łączymy i porównywamy cząstkowe znamiona 
wyobrażanych przedmiotów; ze znamion tworzymy ogólne objęcia4, przez których 
porównywanie i stosowanie sądzimy, wnioskujemy i prawidła stanowimy. Wreszcie 
obrabiając i zlewając rozleglejsze objęcia, sądy i myśli, wznosiemy się do Ideow, 
czyli do owych rozumowych Jednościow, które dopiero nadają organiczne życie 
martwemu zbiorowi cząstkowych wiadomości naszych. Władza ta objawia się 
w nas przez pojętność, rozsądek i rozum; znajduje ona posadę i materią dla dzia
łań swoich w zdolności przedstawiania, do której wewnętrzna i zewnętrzna zmy
słowość, tudzież pamięć, imainacja5 i fantazja należą.

b. Władza chcenia rozwija się za pośrednictwem przedmiotów, wyobrażeń
i myśli, które wzbudzają w nas lubość albo wstręt, ponętę lub odrazę. Na tym to 
polu rozpościerają się pod rozmaitymi postaciami i w  rozmaitych sposobach nasze 
żądze, pożądliwości, [chuci, skłonności, afektacje i namiętności. Tam jest miejsce 
wprawy dla działalności rozumu, skoro ten objawiać się ma w  praktycznym swoim 
kierunku, jako rozumna i przezsiędzielna wola: tam miejsce usiłowań i v/alki, 
■skoro nasza wola moralna, skoro wolność nasza objawiać się ma w postaci cnoty

c. Między tymi władzami zdaje się (przez wzajemne stosom/ki do obydwóch) 
pośrednicze niby trzymać miejsce władza czułości: władza, która zanadto mało 
ściągała uwagę ‘badaczy i przez niedokładność w  odznaczaniu wmieszaną została 
pomiędzy inne usposobienia. Przez tę władzę objawia się nam realność bytu na
szego i wolności, objawia się .indywidualna osobistość nasza, a to z przekonaniem  
silniejszym nad wszelkie sofistyczne wykręty. Pod rozmaitymi względami oznajmia 
się nam w  uczuciach stan wewnętrzny duszy: jako to np. pod względem poznaw
czym, przez uczucia prawdy, niezawodności, powątpiewania, trafności, jasności i inne; 
pod względem estetycznym przez uczucia pięknoty i wzniosłości, szlachetności, na
turalności, szczeroty, kunsztownej przesady, przystojności, wyborności6 (eleg^nce) 
jtd..; pod względem moralnym przez uczucia doskonałości, prawości, niesprawiedli
wości, godności, szacunku, wzgardy, wdzięczności, przywiązania do spólnego rodu, 
wreszcie przez owe boskie źródło nieskażonych świadectw o prawdziwej naszej 
wartości, to jest przez sumienie, czyli uczucie moralne w  najzwyczajniejszym zna
czeniu. Wszystko co wewnątrz postrzegamy jako skutek tej władzy, usuwa się 
spod wszelkiego oznaczenia; nie możemy tego sobie ani przedstawić w  wyobraże
niu, ani oznaczyć przez objęcie, ani określić dostatecznie przez wyrazy: ale tam 
tkwią sprężyny działające na nas z mocą nieprzezwyciężoną; sprężyny, które przez 
kierunek s»vój ku nieskończoności nadają duszy naszej nieograniczony popęd. Tu
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ito jest właściwe pole, na którym genialne w pięknych kunsztach twory swój wład
ny wpływ rozwijają.

Obok tych władz zobaczymy jeszcze trzy główne kierunki, w których zbiega 
się główna działalność ducha naszego. Cokolwiek tylko nabywamy przez usiłowania 
uprawie naszej poświęcane, cokolwiek s>obie wyobrażamy i cokolwiek obejmujemy, 
wszystko to w  bliższym lub dalszym stosunku podpada pod trzy najogólniejsze 
względy, to jest poznawczy, moralny i estetyczny; wszystko podpada pod trzy 
kierownicze Idee — Prawdy, Dobra i Pięknoty*.

Odsuńmy na chwilę te główne rozumowe normy spośród wiadomości naszych, 
naówczas znika izwiązek tychże wiadomości oraz ich znaczenie; byt nasz zmienia 
się  w  zwierzęcy; same tylko zmysłowe draźnoty powodują naszym działaniem; 
życie ludzkie staje się sennym marzeniem bez realności, 'bez zamiaru i bez ceny. 
Postawieni na stopniu naczelnym świata zmysłowego i wezwani do tego, abyśmy 
duchem nadeń wznosząc się postępnie, rozeznawali coraz lepiej ten ogrom, w  któ
rym się Wszechmocność Twórcy objawia, znajdujemy w  rzeczonych Ideach nie 
tylko klucz posiłkowy do rozumienia pierwszych zgłosek objawczej księgi, ale ra
zem i pnzewodnicze pasmo, które wystarczy nieskończonym rodu naszego postępom  
w jej rozjaśnianiu.

I tu to jest prawdziwy grunt najwydatniejszej różnicy człowieka od zwierzęcego 
rodu. Zwierzę nie może wcale posunąć się nad oznaczony zakres drażnot zmysło
wych; ale człowiek uszlachetnione dzielnym duchem oblicze wznosząc ku bez
miernemu ogromowi, dąży po zgadywanych śladach Prawdy, Dobra i Pięknoty 
iku górniejszej krainie i obeznaje się coraz lepiej ze swoim przeznaczeniem.

Wszędzie tu  harmonijny organizm wszystko ogarnia. Jeżeli realna strona 
natury przedstawia urzeczywistnione piętna Ideow, o których mówimy, tedy strona 
jej idealna (świat wewnętrzny człowieka, przedstawiający w  wyobrażeniach stronę 
realną) z ożywczą dzielnością wyraża inawzaijem te wzorowe i kierunkowe normy. 
Jeżeli w  człowieku służyć one mają razem za popęd i za przewodniczy kłębek 
bezograniczonym rodu całego postępom, tedy na odwrót odpowiada tymże Ideom 
iSymetryjny układ władz i zdolności ludzkich, przez które możemy coraz lepiej 
rozjaśniać, obejmować d rozwiązywać najwyższe dla ludzkości zadanie. Tak więc 
realna j idealna strona natury, tak władze człowieka i przewodniczę dla niego 
normy, tak zgoła wszelkie części, stosunki i  względy związują się w jedną har
monijną całość, która zwiastuje nam wszechwładnego i twórczego jej Ducha. 
W tej uznawaniu odradza się dopiero dusza do prawdziwego życia: bo jako 
martwym zowiemy, cokolwiek nie ukazuje żadnych śladów organizmu, tak i dusza 
nie jest jeszcze wskrzeszoną do właściwego sdbie bytu, póki w  owocach dzia
łalności jej nie postrzegamy jak tylko ułamkowe odrobiny bez związku i bez 
wzajemnych stosunków nie tylko pomiędzy pojedynczymi częściami, ale nawet 
między każdą z nich i ogółem wszystkie zajmującym.

Wykład ten, w  najogólniejszych tylko napomknieniach przedstawiony, daje 
do zrozumienia, jak jest zacieśnionym i jednostronnym sposób myślenia tych, co 
z uprawy rodu naszego wyłączać chcieliby estetyczne kształcenie, a przestawać 
na dwóch tylko kierunkach, wskazanych przez Idee — Dobra i Prawdy. Dalsze 
wyszczególnienia ukażą naoczniej, jak daleko myśl ta jest razem zawodną i przy
rodzonemu porządkowi rzeczy przeciwną.

* Rady P rzyjacielsk ie. K ar[ta].„  (jak w szystko  w skazuje, Szaniaw ski m iał na m yśli s. 267 
w yd. z 1805 r. — przyp. T. K.)
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Żadna z władz i zdolności nie została nam udzieloną podaremnie; każda 
z nich ma osobne swoje przeznaczenie w wielkiej sprawie udoskonalania czło
wieka; i  wszystkich zibieg jest koniecznie potrzebny, jeżeli wyższa uprawa być 
ma posunioną do 'stopnia, ile tutaj być może, najdalszego. Ten, co zaniedbując 
dobrowolnie którąkolwiek z władz i zdolności swioich, zostawia onę bez uprawy
ii rozpostarcia, sądzi tym samym, że Mu nie jest potrzebną, i daje poznać, że 
Stwórcza Mądrość ślepym trafem, i bezi celu udzieliła jemu z daru jakowego*. 
Ale nikt >nie przewinią bezkarnie przeciw odwiecznemu porządkowi rzeczy. Wszys
tko, co jednostronnie tylko zostało wykształcone, nosi upośledzającą cechę niedo- 
zupełnienia. Oko w  jedną stronę utkwione dziwi się wydatnej części; ale Widz 
dalszy i  wyżej nieco przez postępy cizasu i rozjaśnień posunięty, .spostrzega inne 
obnażone strony, które obok wykształtowanej w rażącym ukazują się odbiciu.

Badacz samą tylko teoryjną uprawą zajęty, odnosi w  zysku umiejętność równie 
dla innych, jak dla niego samego ponurą. Nie ma on pola, na którym by ją upłod- 
nić mógł dla własnego życia i  dla społeczeństwa. Nie znajduje w  niej środków 
pojednoczenia sprzeczności z jednostronnej uwagi pochodzących, rozwiązania wątp
liwości, zapełnienia szczerbów, które znajdują się w  każdej jednostronnej teorii; 
ani uchronienia1 się od Okropnych wniosków, do których zaciekła spekulacja pro
wadzi: niekiedy drogą logicznej na pozór ścisłości. Wreszcie, jeżeli zapędzonym 
zostanie w biegunową krainę absolutowego Idealizmu^ — w  owę to otchłań prze- 
ciwstopną względem świata realnego — wtedy sieje tam i zbiera jałowe tylko 
owoce, przy których mamiącym dostatku wysychają źródła życia, i duch w pośród 
czczego ogromu ziębnieje.

Z drugiej strony praktyczny Moralista, odbywający doczesną wędrówkę po 
ciasnej i przepaścistej ścieżce cnotliwych usiłowań i ku tej jedynie trzymając 
schylone oko, musi trętwieć zwolna dla wszystkich powabów, które by trzeźwiły 
go w  tak trudnym zawodzie; musi obumierać powoli dla dobroczynnego światła, 
które by ubezpieczało postępy jego. Zajęty wyłącznie mierzeniem kroków swoich, 
alby je od wszelkiego chronił usteirku, nie może siurowy Mędrzec czerpać potuchy 
w ożyiwczem widoku świata i zazwyczaj pnie się mozolnie bez  wejrzenia ina 
w-spaniałą perspektywę, która upięknia zamiar usiłowań jego. Zabijając tak każdą 
chwilę niniejszego bytu na rachunek przyszłości, nie dosyć w  umyśle swym roz
jaśnionej, stawia on nam cnotę w  osamotnionym wizerunku, która tym mniej 
wpływem swoim dosięga naszego poziomu, im onę bardziej głosy Dziwicieli ku 
niebiosom unoszą. Sam wreszcie w  tym dobrowolnym odludnieniu, pozbawiony 
wszelkich krzepiących środków, zaczyna czuć jarzmo tam, gdzie od niego samego 
zależało barwić różami te ogniwa, które do moralnych wiążą nas powinności;
1 jeżeli ślepa konieczność zdarzeń zanadto ciąży na jego przeznaczenie, wtedy 
nie jest dalekim od tego, aby przez ostatni krok rozpaczy -szukał w żelezie oswo
bodzenia z niewoli, a może i umierał z gorszącym przeciw cnocie bluźnierstwem  
Brutusa.

Nierównie uchybia i  kunsztnik prawdziwy, jeżeli przez nadymające zaufanie 
w  swej kunsztniczej dzielności oddaje się wyłącznie nierozj a śnionym jej natchnie
niom, a tym samym pomija z lekceważeniem teoryjną i moralną uprawę jako 
udarowany genialną zdolnością, nosi on w  sobie nasienie owej rzadkiej siły, która 
między idealnym i realnym światem trzymając się na równowadze, ocenia zarówno 
jeden i drugi, unosi kolejno jedną i drugą szalę, 'ale od żadnej przeważyć

* Zakopany talent.



2 6 6 Płockie rękopisy Jt  K. Szaniawskiego

się nie pozwala. Skoro kunszt,nik przez zaniedbanie przyzwoitej uprawy nie wpro
wadza przedmiotów owej równowagi do wewnętrznego przeświadczenia swego; 
skoro suwa s ię - jedynie po poziomie Krainy Pięknoty — wtedy zdolność genialna 
(naturalnie trudna do powściągnienia w swym własnowolnym do działań popędzie), 
nie mając żadnego dla siebie żywiołu, wywiera się na potoczne w  życiu okoliczności 
i tam staje się przyczyną potwornych dziwactw, wykraczań i  niesforności, które 
ze zgorszeniem postrzegamy w  wielu indywiduach udziałem geniuszu wydatnych.

Te niegodne skutki jednostronnej uprawy są nieuchronnymi, bo zupełność 
symetrii i  harmonii zawisła od wyczerpującego zbioru wszystkich stosunków 
i względów. Członki tego zadziwiającego Organizmu, który wszystko ogarnia, znaj
dują się we wzajemnym (bądź pośrednim, bądź bezpośrednim) stosunku, każdy 
względem innych i wszystkie względem każdego. Ubliżenie względem jednej części 
daje się czuć i w  innych. Dlatego i owe trzy główne wzorowe normy, owe kie
runkowe Idee — Prawda, Dobro, Pięknota — winny mieć dla nas równą ważność, 
winny 'mieć równą godność: jedna nie może służyć drugiej za środek ilub narzędzie; 
ale wszystkie łącznie posuwają nas ku właściwemu dla ludzkości celowi. Żadna nie 
przedstawia bez drugich zupełnego znaczenia; żadna bez drugich uszczęśliwiającej 
pełności naszemu życiu; żadna oddzielnie ibez drugich niie zdoła wznieść człowieka, 
ku owemu wzgórzu, gdzie duich w  rozjaśnieniu związków i stosunków znajdować 
ma pokój od dręczących wątpliwości, krzepiącą potuchę do dążenia ku wspanial
szemu zamiarowi i ożywczą dla swioich działań swobodę.

*

Taż .sama niedostateczność pochodząca z jednostronnej uprawy, >ukaże się z in
nego względu, przez uwagę nad nierównym rozpościeraniem władz i  zdolności na
szych*.

I. Wiadomo dosyć, że wyłączna uprawa zmysłowej7 władzy prowadziłaby do 
zupełnego utłumienia wyższych zdolności i stawiałaby nas o kilka tylko szczebli 
wyżej nad roztropniejsze zwierzęta. Widzimy tego dowody na pewnej części gminu, 
który, jako stanowiący fizyczną niby posadę społeczeństw, nie może być uczest
nikiem wyższej umysłowej uprawy. Mielibyśmy tego dowody bardziej jeszcze ude
rzające, gdyby dobroczynna religii oświata na skrzydłach wiary nie wznosiła pro- 
staczy umysł ku wyższej krainie i nie stawała się jedynym: (chociaż przez mniej 
bacznych O świecicie li często osłabianym) dla gminu środkiem, który go chroni, 
■aby zupełnie nie przyrósł do poziomu, ściślej mówiąc, przez Zmysłowość odbiera
my wrażenia od przedmiotów na nie działających, czujemy w  naszym bycie nie- 
jakąś odmianę, przez te wrażenia sprawioną; odbieramy w  nich zapas cząstkowych 
znamion, po których rozpoznawać mamy przedmioty. Ale na 'tym kończy się cała 
zmysłów zewnętrznych pomoc. Skutek wrażeń zmysłowych nie wyprowadza nas 
bynajmniej zewnątrz nas, nie daje jasnej wiadomości o działających na nas przed
miotach, nie dostarcza nam nawet ucałkowionych materiałów dla myśli; gdyż 
imainacja dopiero składać musi z cząstkowych wrażeń i znamion pojedyncze obra
zy i te przedstawiać umysłowi dla dalszego obrabiania. Zgoła zmysłowość nasza 
jest wprawdzie najwyższym stopniem organizmu zwierzęcego, ale też stawia nas 
dopiero na wstępie do duchowego organizmu działań umysłowych.

* Ten oddział w ładz i zdolności jest ty lk o dla rozwagi, ale nie ma realnego znaczenia
i posady. Wyraz zaś władza bierze się ty lk o w  znaczeniu w zględow ym : w ładza bowiem  
absolutowo przedsiędzielna służy ty lk o  Jestocie w szystkich Jestot.
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II. O niedogodności, która towarzyszy wyłącznej uprawie teoryjnej umysłu, 
mówiło się już ogólnie. Z tym wszystkim nie będzie od rzeczy rozjaśnić twierdzenie 
przez wyszczególniający rozbiór:

a. Co do władz przedstawczych8; oraz
b. Co do władz poznawczych.

a. Imainacja, Pamięć i Fantazja* składają razem owo niepojęte i w  nieogra
niczonym przyrastaniu nowymi materiałami ciągle obsadzane tło, na którym snu
ją się wszystkie przedmioty dla władz poznawczych i praktycznych; .na którym 
odbywają się wszystkie umysłowe działania, wszystkie obrabiania materiałów, sło
wem wszystkie nieograniczone postępy ku właściwemu dla ludzkości udoskonaleniu. 
iAłe wszelki ogrom przedstawionych materiałów, wszelki zapas wyobrażeń na nic 
się nie przyda bez badawczego ducha, który ma oznaczyć ich stosunki, nadać im 
porządek i kierunek za pomocą objęciow i Ideow.

I tak uważając rzecz (tę, w  szczególności co do Pamięci: że wyłączne ćwiczenie 
z tej jedynie strony nie prowadzi do gruntownego i prawdziwego oświecenia, o tym 
przekonał od dawna widok owych ulubionych (bezmyślnej Mnemozyny Kapłanów, 
którzy w  głowie nosili całe nieznanych nawet sobie języków słowniki, mieścili 
w. niej wszystkie daty wypadków, wszystkie nazwiska miejsc i ludzi. Były to prze
ładowane i  'Otyłe masy, bez życia, ruchu i myśli. Inni, których rozsądek nie uległ 
pod ogromem przedmiotów pamięci powierzonych, zostali tylko zbieraczami ma
teriałów dla obcego budowczego ducha1, co tej bezorgannej kupie miał nadać układ, 
posiać i ożywcze znaczenie. Że oprócz tego, zbytne obciążanie pamięci szkodliwym 
jest raczej, aniżeli użytecznym dla gruntownego oświecenia, o tym przeświadczą naj
prostsze .nawet rozgarnienie i postrzegana dawno analogia zewnętrzna między zja
wiskami fizycznego i duchowego życia, „Nie to nas fizycznie tuczy, co pożywamy, 
fcile to, co przez wytrawczą .siłę dla naszej przyswajamy jestotności. Wszelkie w y
wieranie siły w  jednym tylko miejscu, ogałaca z niej inne części, a tym samym 
zwolna one odrętwia i właściwej działalności pozbawia...”. Te oraz tym podobne 
fizyczne ptrawdy potwierdza doświadczenie i w  ciągu umysłowej uprawy. Dla nie
jednego podobno erudycji Bohatera, w którego głowie przez mnogość pochłonio- 
nych książek osiadło owe zamętne chaos—■rudis indigestague moles — najpilniej
szą byłoby radą, aby z połowę materiałów wyrzucił stamtąd, a na resztę zwrócił 
siły umysłowe dila dostatecznego jej przetrawienia.

Co się tyczy niedogodności, która pochodzi iz wyłącznego bogacenia, natężania 
i  rozwijania bądź imainacji, bądź fantazji, w tej mierze słyszymy często głos wie
lu .Uczonych, co powstają przeciw szkodliwemu jej wpływowi do nauk, zamiast 
fcoby mieli powstawać raczej przeciw nadużyciom, które ciągnie za sobą wyłączna 
(tej władzy uprawa. Bez niej nie zdoła sobie umysł przedstawić naraz licznych 
wydarzeń, miejsc, postaci, liczb, objęciow, rozumowań, itd.: nie może zatrzymywać 
(ich w jednym obrazie przed sobą, aby z nich systemne organizował całości: nie 
można więc 'bez tej władzy być ani Kunsztnikiem, ani Matematykiem, ani Filozofem

* Imainacja tworzy z pojedynczych w rażeń zm ysłow ych ucałkow ione obrazy i znowu  
te  obrazy odtwarza staw iając je  przed um ysłem  w  nieprzytom ności przedm iotów  dawniej 
już w ybrażonych. Pamięć przedstawia um ysłow i znaki nadane wyobrażeniom  i objęciom ; 
tudzież do obrazów przez im ainacją odnowionych dodaje rozjaśniające oznaczenia co do 
m iejsca ,. czasu i okoliczności, w  których te obrazy utw orzonym i zostały^ Fantazja z po
jedynczych  obrazów im ainacji tw orzy dow olnie ogromne całoście, posuwa w  nieskonczoność  
granice czasu i przestrzeni, nadaje rozum owym  Ideom naoczne niejako w izerunki i tym  
sposobem  te Idee zam ienione w  Ideały stawia przed w ew nętrznym  prześw iadczeniem . Z tych  
pow odów  Jean Paul Richter9 nadaje fan tazji trafne nazw isko siły  kształtującej, im ainację  
zaś zow ie dow cipnie Prozą Fantazji.
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ani wielkim Wodzem, ani prawdziwym Filologiem. Im ogromniejszy jest wpływ tej 
władzy, tym niebezpieczniejsze będzie jednowładne jej panowanie i tym Szkodliw
szymi staną się nadużycia jej, dla których zasłużyła sobie u  Francuzów na żar- 
tobliwie-trafne nazwisko trzpiota domowego, la folie de la maison. Przy surowszej 
rozwadze każdy przeświadczy się, że życie wśród samych ciągle a dziwacznie snu
jących się obrazów byłoby tylko sennym marzeniem, bez zamiaru, bez znaczenia, 
bez uznanej rzeczywistości, bez namysłu, słowem — bez najmniejszej wartości. 
Z mocniejszą zaś energią przedstawczych władz łatwo wtedy umysłowa działal
ność mogłaby zamienić się w nieprzerwany ciąg szaleństwa.

b. Jeżeli zwróciem uwagę ku władzom Poznawczym i  tu zobaczymy nowe 
dowody za prawdą, o którą nam chodzi. A najprzód:

L Zważmy, jak mało nas doskonali wyłączna uprawa PojętnościJ0, przez któ
rą kształtujemy objęcia; tudzież Rozsądku, przez który układamy sądy. Umysł 
w tych tu działaniach obrabia tylko materiały podane sobie od władzy przedstaw- 
czej; a obrabia one jedynie przez rozszczepienie i rozbieranie ich, przez jednocze
nie rozcząstkowanych oraz rozstawienie jednego przedmiotu albo też znamienia 
naprzeciw drugiemu. W tej mierze więc nie postrzegamy własnotwórczej umysłu 
siły; w tej mierze nie objawia się nam jeszcze żadna posada wyższej i realnej 
prawdy: wszystko kończy się na prawdizie logicznej, na nominalnej prawości wnio
skowania i na chronieniu >się od wiązania twierdzeń nawzajem sobie sprzecznych. 
Cała tajemnica tych działań zawisła na uogólnianiu myśli, czyli na abstrakcji; a to 
przez odkładanie na. stronę znamion tę lub owę indywidualność stanowiących oraz 
przez wydobywanie tych, które stanowią gatunek lub rodzaj i dlatego są ogólniej
szymi. Takowym sposobem dochodzimy do owych najogólniejszych znamion, które 
przez kolejny postęp abstrakcji ze wszelkiego ogołocone materiału, dają nam ty l
ko czczą formę myśli. Takowym sposobem z owych najogólniejszych znamion w y
dobywamy najwyższe objęcia, którymi wojuje płonna spekulacja, ale które wie 
jednają prawdziwego uspokojenia duchowi, ani go krzepią wyższym i pełniejszym  
życiem. Na tej drodze rozwijały się wbrew sobie sprzeczne spekulacyjnych ba- 
daczów układy; w  jednych prawda, błąd w  drugich, zarównie popieranymi zostały 
rozumowaniem (logicznym: ale na tej drodze sama nawet prawda jest tylko prawdą 
oschłą, skośoiałą, jałową, bez ożywczego znaczenia, bez ubezpieczającej posady, 
bez realnej pewności. Z samą tylko Pojętnością i Rozsądkiem umysł (jeżeli jest 
prawdziwie otrzeźwionym) musi koniecznie wahać 'się pomiędzy sprzecznościami, 
które rozstawia uwaga, a które, snując się przed nim bezustannie, wprowadzają 
w  niejakieś odurzenie, skoro on nie może dojrzeć za nimi jednoczącego ogniwa. 
Przy wyłącznej uprawie rzeczonych zdolności zyskujemy owę słowopłynną i kol
cam i najeżoną filozofię szkolną, która żadnego dobroczynnego wpływu nie ma na 
życie. Przez rozpostarcie tych zdolności można zostać bądź uczonym niedowiarkiem, 
który nie przyjmując jak tylko same dotykalne p<r,awdy, nie działając jak tylko 
przez dotykalne powody użytku, zacieśnia coraz bardziej węzły krępujące ducha 
do poziomu i żyje znikomym życiem zaskorupionej jestoty. Ępoka, w  której te 
zdolności przeważają mianowieiej, staje się epoką swawolnego rozwolnienia myśli, 
a zatem i rozwolnienia maksym praktycznych. W takowym wieku (a właśnie te
raz w  takim znajdujemy się) wolność moralna trętwieje pod jarzmem ślepej ko
nieczności, którą wywiera egoizm, mniej lub więcej subtelny, zawsze jednak co 
do zamiarów prawdziwie zwierzęcy; — a tutaj jeszcze tym szkodliwszy, że przy 
rozszerzonych poznaniach i przy pomnożonych objęciach, w  daleko rozleglejszej 
czynnym jest sferze.

2. Co do wyłącznej uprawy Rozumu 11: tu wprawdzie rzecz sama przez się 
mniej podlega niebezpieczeństwu. Rozum stawiia nas na szczycie zdolności poznaw
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czych; ale jako .nie można dosięgać szczytu tylko przez pośrednicze stopnie, tak 
i rozum nie może być rozpostartym bez poprzedniej uprawy niższych zidolności. 
Zdarza się jednak, iż niejeden za pomocą silniejszych usposobień, łatwiej sięga
jący stanowiska rozumowego, zaczyna poglądać ze wzgardą na inne władze i na
raża się tym samym na .niedogodne skutki wyłącznej uprawy. Takowy człowiek 
nie przeszedł stopni pośrednich z należytym zastanowieniem i dlatego nie poznał 
ich posady, wartości i znaczenia; .nie rozwijał on przyzwoicie innych zdolności, bo 
by się był przeświadczył o niezbędnej potrzebie ich uprawy. Wzniósł się przez 
uogólnianie objęciow ku krainie Ideow; i zapomina, że abstrakcja, niby ów lżej
szym płynem napuszczony balon, wznosi wprawdzie nad gęstsize warstwy, ale tam 
nie daje stałej posady ani pewnego kierunku. Na owym mniemanym wzgórzu pyszni 
on się z oswobodzonej działalności, pyszni się z oswobodzonego wzroku; tymczasem  
ta działalność, ten rzut oka dlatego tylko wydają mu się .nieograniczonymi, że wo
koło ich czcza przestrzeń bezmierną tworzy pustynię. Jeżeli w  tym aż do czczości 
rozrzedzonym ogromie wyższe uczucia nie ogrzewają umysłu, tedy go tam nie
omylnie czeka zlodowaciałość okropna. Jeżeli podda się całkiem wpływowi prze- 
maigających uczuć, wtedy go ogarniają dziwaczne marzenia, których gorączka trawi 
do szczętu umysłową siłę. Jeżeli wreszcie przez znakomite rozpostarcie Ideo-twór- 
czej energii niższe utłumi zdolności, naówczas niszczy harmonię między władzami 
potrzebną i odrętwia działanie tych, które w  niewolniczym względem znajdują 
się stosunku.

III. Względem wyłącznej uprawy Czułości i Woli n ie mam potrzeby wchodzić 
w dalekie wyszczególnienie. Uczucia, jak już nadmieniono na k arcie ... (patrz s. 264 
nin. tom u— przyp. T .K .)  usuwają się spod wszelkiego oznaczenia i  nie mogą być 
przedstawionymi w  wyobrażeniu: a zatem wyłączne ich rozpościeranie 'byłoby roz
pościeraniem działalności upływającej ciągle bez żadnego oporu i dlatego niepo- 
strzeżonej w  żadnym momencie swego uchodu, skoro ona nie zatrzymuje się nigdy 
przed wewnętrznym przeświadczeniem. Indywiduum takowe żyłaby (jak mówią) 
w  stanie rozpływającej się duszy, w  stanie nieprzerwanych marzeń kontempla
cyjnemu Asketizmowi sprzyjaznych; zgoła w  stanie ciągłej omdlałości, która nad
wątla i  niszczy w  nas równie badawczą, jak i moralną energię. Jednym ze zwy
czajnych i dosyć znanych skutków takowego stanu, jest owa zbytnia i  nieszczęśli
wa draźliwość duszy, która w każdym punkcie fizycznego i moralnego świata spo
tyka opór jątrzący czułość zdelikatnioną i dlatego nigdzie w  świecie realnym nie 
znajduje chwili pomyślnej.

Wreszcie niedogodność wyłącznej uprawy, co do Woli12,, ukazuje się sama przez 
siebie. Wola potrzebuje koniecznie przedmiotów, na które działać mogłaby, a któ
rych jej dostarczają umysł i  natura. Z drugiej strony potrzebuje koniecznie k ie
rowniczych maksym, aby nabywała cechy moralnej, aby nie miotała nami na 
oślep, aby nie została zwierzęcą dowolnością, arbitrium brutum. Rozjaśnienie zaś 
prawdziwej ceny przedmiotów, wydobywanie niezawodnych maksym wymaga 
gruntownego światła, a zatem usilnej i niejednostronnej uprawy.

Po tych wyszczególnieniach rozbiorowych ujrzymy jeszcze w ogólniejszym ob
jęciu rzecz, o którą tu chodzi. Nie żałujmy nakładu rozwagi, abyśmy z innego 
jeszcze względu uznali potrzebę harmonijnej uprawy władz, zdolności i usposo
bień naszych; a razem, abyśmy w  bardziej - rozjaśniającym zbliżeniu postrzegli 
ważność władzy czułości, na której polu rozwijają się mianowieiej skutki pięknych  
Kunsztów.
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Trzymamy się .zanadto świata zmysłowego i grzęźniemy w  poziomie, skoro 
zmysłowość wraz z władzami przedstawczymi oraz żądze z wrażeń zmysłowych 
pochodzące panują i przemagają wyłącznie. W takowym razie nie mając jeszcze 
oswobodzonego przeświadczenia wewnętrznego, które by wydobywało nas niejako 
spośród natury ii stawiało naprzeciw niej, .nie możemy uznawać jej jak rrzedmiot 
/i musimy czuć działanie jej, niby jakowe fatum. Prawdą jest, że w zmysłowości 
i  w  przedstawczych władzach oraz w żądzach, które pochodzą ze zmysłowych wra
żeń, widzimy niezbędne ogniwa, przez które ludzkość łączy się ze światem; praw
dą jest, że one zbliżają nas do punktu pośredniego pomiędzy owymi, idealnie obej
mowanymi biegunami powszechnego układu, to jest między rzeczywistością i du
chowością: ale dopiero złączne działanie i harmonijne rozpostarcie wszystkich 
władz naszych wznosi nas foa sam punkt stałej równowagi, która udoskonaloną 
ludzkość znamionuje. Na tym od obustronnych wstrząsań bezpiecznym punkcie 
śródwagi uszczęśliwia człowieka rozwijający się przed rozumem widok śladów 
wiekuistego porządku, w którym filozofia z najwyższym przeświadczeniem uznaje 
objawę twórczej Mądrości.

Aby opanować rzeczoną posadę, potrzeba na to wytrwałych, bardzo przezor
nych usiłowań. Jako przez zatrzymanie się z tej tu strony punktu nie dosięgamy 
prawego znamienia ludzkości, tak nawzajem przez zbyteczny zapęd ośmielonego 
ducha ku przeciwległemu biegunowi, przeskakujemy kres właściwy i po chybio
nej równowadze tracimy ubezpieczającą dla duszy posadę. Im więcej wznosimy 
się z pomocą władz poznawczych ku spekulacyjnej stronie, tym bardziej odbie
gamy w badaniach naszych od wszelkiej rzeczywistoty, która ma zasilać bada
wczego ducha. Z jednej strony władze przedstawcze dają mu w  materiałach una
ocznionych pełność tuczącą, z drugiej władze poznawcze prowadzą go ku oży
wiającemu światłu. Ale jak pełność naocznych poznań martwą jest bez ożywczego 
światła, tak nawzajem to tu wytrawia się podaremnie bez owej. Gdyby zaś wolno 
'było zasięgnąć tu porównania od zmysłowego oka, tedyby posiedzieć można, iż 
światło to duchowe, jako czyste i niezmięszane, nie będzie dostępnym dla ludzkiej 
zdolności, jeżeli promienie jego przez odłamywanie i odbicie od rzeczywists ych 
wyobrażeń, nie zostaną dla umysłowego organu dostrzegliiwymi, niby to w kolo
rach, dających sprzyjazne dla pojęłnośai oznaczenie. Oprócz tego, ile przez wy
łączny hołd władzom do świata realnego nas przywiązującym, Vvkorzeniamy (jak 
już powiedziano) byt nasz u poziomu; — tyle nawzajem przez mniej baczny polot 
ku idealnemu Szczytowi, nawykamy patrzeć się wzgardzonym ckiem na naturę, 
podcinamy właściwy szczep ludzkości; i chwytamy niejakąś marę nadpowietrznej, 
a dla nas obcej ojczyzny. Zgoła bez jednego i drugiego warunku nie masz praw
dziwego życia i zdrowia duszy; nie masz prawdziwej wolności; nie masz prawdzi
wego świat’a; nie masz ubezpieczającej niezawodności. „Wszeikie władze duszy 
naszej są tylko jed.ią władzą, m ósi Herder, tak jak dusza nasza jedną tylko jest 
duszą...”. Trzeba zatem łączyć obydwa względy i nie spuszczać z uwagi żadnego 
z pomienionych dwóch warunków; trzeba przez ciągłą a równie staranną uprawę 
władz przedstawczych i poznawczych ubezpieczać dla siebie posadę na owym 
punkcie równowagi; na którym geniusz prawdziwy panuje przez naturalne (byleby 
przyzwoicie rozpostarte) usposobienia, kiedy inni z mozolną us.il noś ci ą zaledwie 
.zostojeć się potrafią na bliższym od środka punkcie, gdzie miotania mniej są gwał
townymi, bo pomniejszy łuk stanowi ich miarę.

Ale skoro dwa te, w jednym harmonijnym uk’adzie zupełnie sobie co do każ
dej cząstki odpowiadające kierunki, tak daleko zdają się być od siebie wbrew — 
różnymi; skoro punkt umysłowej śródwagi wzglądem przeciwległych biegunów nie 
może ani powienien być punktem gnuśnego spoczynku, ale owszem, punktem po
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pędu dla ciągłej, swobodnej i żadnostronną przewagą niezwracanej działalności; 
więc trzeba było osobnej władzy, która by między .nimi spójne niby stanowiąc 
ogniwo 'była znowu sama środkiem ułatwiającym wzajemne udzielnictwo wpływu 
dwustronnego, między poznaniami i działaniami naszymi; między władzą poznaw
czą (dó której pod ogólniejszym względem i przedstawcze należą) a władzą chcenia 
albo Woli. To dziwne i sprężyste ogniwo znajdujem we władzy Czułości: znajdujem 
je w  uczuciach; które im więcej są wzmocnionymi i oczyszczonymi przez należy
tą  władz naszych uprawę, tym skuteczniejszy nadają popęd naszym postępom ku 
szczęściu i udoskonaleniu. Ważna zaś potrzeba rozwijania tej władzy przez uprawę 
w.1/adz innych wynika naturalnie \z harmonijnego .związku, w  którym taż władza 
znajduje się względem wszystkich usposobień duszy.

Wrażenia zmysłowe i z nich składane obrazy przedmiotów byłyby same przez 
się martwymi rzeczywiistotami, które drażniąc tylko i pobudzając żądze, zaskle
piałyby ducha w ograniczonej sferze fizycznego bytu. Z drugiej strony rozumowe 
objęcia i owe uogólnione twory wzniesionej spekulacji byłyby jałowymi dla umysłu 
znakami, które własnemu tylko polotowi zostawione, niknęłyby bez żadnego skut
ku w rozrzedzeniu zupełnym. Ale fantazja (ożyli imaimacja w najwyższym stopniu 
przedstawczej dzielności) obleka w niejakąś postać owe rozumowe objęcia albo 
Idee i tak zamienione w Ideały poddaje Uczuciom. Tu dopiero władza czułości, 
iwładza w dążeniu swoim bezmierna, odbiera Wizmocniony popęd i oznaczony kie^ 
runek, staje się pochopową sprężyną dla zdolności i władz naszych, obudzą one, 
dodaje im trwalszego natężenia i zwraca działalność wszystkich ku urzeczywistnie
niu odebranego Ideału, którym jest zajęta. Uczucia nasze w  początkowym rozwi
janiu swoim, odzywają się wewnątrz nas niby przez ciemne, czyli nieoznaczone 
wrażenia, i tylko przestrzegają ducha o realnym jego bycie, o jednotnej i nierozłącz
nej jego naturze, o własnodzielnej wolności: w dalszym postępie też uczucia, za
silone rozpostarciem władz przedstawczych i poznawczych, zamieniają ową- pier
wotną przestrogę w jasne przeświadczenie i sprawiają w duszy to, oo zwać można 
pełnością z*drowia jej i  życia. Wtedy działalność idealizująca przyzywa i ożywia 
obrazy, daje im ruch, porządek i znaczenie: a nawzajem, owe ożywione obrazy 
wznoszą umysł ku Ideom, nadają onym niejakoś ciało, a zatem dostępniejszą po
sadę; wola zewsząd energijne odbiera pochopy: i tym to sposobem wszystko się 
izlbiega w spolnym uczestnictwie ku wyższym zamiarom; wszystko zlewa się w oży
wczy organizm działań, skutków, wpływów i kierunków, na którym prawdziwa 
godr.ośc, siła, wolność, uszczęśliwienie i  moralność rozumnej jestoty polega. Żadne 
z umys.owych dzia'ań nie ginie już w odrętwiającym osamotnieniu. Człowiek nie 
drzymie pod przyciskiem martwej uczonych nabytków masy, która mózg jego przy
tłacza; nie zna on owej częstokroć umysł ogarniającej czczość, która mu nudne 
(sprowadza chwile; nie zna nad sobą przemocy popędów zmysłowych i bez przykrej 
walki postępuje swobodnie drogą maksym moralnych. Z jednej strony czułość, która 
jest w dążeniu swoim bezgraniczoną, z drugiej upostacione Idee, czyli Ideały, do 
których urzeczywistnienia zbliżać się bez ustanku winniśmy w tym ienomenalnym 
życiu: z obydwoch stron zgoła ożywia się i utrzymuje w duszy należytą uprawą 
ukrzepionej, ów ciąg’y popęd, przez który ona z n^odzieńską czerstwością i ochotą 
przemierza zawód wspaniały ku właściwemu sobie przeznaczeniu.

Widzlem tę pra»vdę w codziennym doświadczeniu na ludziach, w których 
władza czułości nieudolną jest albo też nierozpostartą.

Jedni spomiędzy nich, co swą uprawę nie pomknęli wiele nad granice zmysło
wych wyobrażeń, zasklepieni ca k em w obrębie zwierzęcego egoizmu, żyją na traf 
bez żadnych maksym i ciągle są igrzyskiem chuci zmysłowych. Zamiast moralnej 
woli, mają oni tylko (jak już mówiono) 'zwierzęcą dowolność. Nie znają w sobie
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innych pochopów do działania, nad draźnoty fizyczne; bo im zbywa na dobroczyn
nej pomocy Uczuciów, które przydają wiele do oswobodzenia wolności moralnej, 
i egoizm indiwidualny zamieniają nieznacznie w  szlachetniejszy egoizm społeczeń
stwa. ,

Drudzy, co przez posuniętą wyżej uprawę pajętności rozszerzyli sobie Krainę 
objęciów, tułają się nieustannie pomiędzy sprzecznościami, pomiędzy przeciw- 
miotami; które mnożyć umie rozpostarta pojętność, ale których ona zlewać i godzić 
nie zdoła w wyższych Jednotach. Takowi zwykli przecinać węzeł, zamiast spo
sobić się do 'rozwiązania jego. Rzucają isię pospolicie na łono dogimatyzującego nie
dowiarstwa: irreligia, rozpasanie maksym społecznych i moralnych, duch płytkiej 
jednostronności w rozważaniu i sądzeniu, składają zwyczajnie sposób ich myślenia. 
Przez niedostatek Ideow, a bardziej jeszcze czułości, która one upłodnia, nie znaj
dują w  sobie żadnego pochopu do wyższego dążenia: a jako pod względem ponaw- 
czym odrzucają wszystko to, czego nie pojmują naocznie i  dotykalnie; tak też 
i  pod praktycznym względem to tylko staje się dla nich powodem działania, co im 
dotykalną ukazuje korzyść. Wola ich moralnia jest tylko dowolnością przemyśl- 
niejszego egoizmu.

Inni wreszcie, co dosięgając szczytu umysłowej uprawy zapuścili się w  Krainę 
Ideow, znajdują tam jedynie skrzepłe widma i  martwe wyrazy wyższych Jednot, 
w  które za pomocą uogólniania zlewamy rozległe masy wyobrażeń, objęciów i myś
li i. Mogą ono rozprawiać z mierniczą trafnością o Ideach Prawdy, Dobra, Pięknoty, 
Świętości itd., gdy tymczasem w  Życiu ich nic takiego nie widziem, co by poka
zywało, że dążyć chcą do urzeczywistnienia na sobie tychże Ideow. Jak pisma ich 
są tylko zbiorem martwych abstrakcji przyobleczonych w  martwe wyrazy, tak też 
Prawda jest dla nich 'jałową tylko ,i logiczną stosownością przedmiotów, wyobrażeń 
i objęciow, Cnota ponurym skutkiem jarzmiącej powinności, a kraina Pięknoty w y- 
/godnym w  potrzebie przytułkiem, gdzie sobie mniemane jarzmo czynnego życia 
uprzyjemniać niekiedy można. Idea rodu ludzkiego tkwi .przed ich umysłem szcze
gólnie tylko jako płonny wyraz albo też jako naoczne wyobrażenie z prawej liczby 
Indywiduów sklejone; ale ona nie ogarnia tak dalece wszelkiej umysłu działal
ności, aby stała się Ich diuszą, aby w tejże Idei żyli bezprzestannie. Dlatego w każ
dym działaniu podobnych ludzi widać przemagającą Indywidualność i dla niej 
poświęcaną Ideę rodu: widać nieraz świetne zdolności obok brudnego życia, widać 
głębokość w  badaniach, użytą na podkopywanie dobra społeczeństw; widać nie
kiedy olbrzymie czyny, pamiętnymi klęskami oznaczone, które ugięta podłość pło
chymi okrzyki następnym przesyła wiekom. Jeżeli który z takowych, w  czasach 
politycznej nawałnicy i powszechnego współżyjących obłąkania, dojdzie z pomocą 
wypadków i głębokiej chytrości do wysokiego stopnia potęgi, tedy w nim duma 
przez rozprzestrzenione widoki ośmielona i aż za ostatni zakres podobieństwa się
gająca, rozpostrze znikomą indywidualność na posadzie rodu całego, zniesie wszel- 
Ikie granice przed rozdętym w  bezmiar egoizmem i tę jedynie żądzę zostawi w  pier
siach zuchwalca, aby 'On całe ludzkie plemię w  jedną spędzone mogiłę mógł swoim  
przytłoczyć tronemis.

II. Wyszczególnienie zalet i korzyści estetycznej uprawy 

A. Szlachetne uprzyjemnienie życia i zatrudnień

Pod tym względem zadęta estetycznej uprawy nie potrzebuje ścisłego wywodu, 
bo od dawna .powszechnie przyznaną została. Mówi za nią sam nawet początek 
pięknych kunsztów. Po ubezpieczeniu się od potrzeb z utrzymaniem fizycznego
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bytu połączonych, po wyznalezdeniu Sztuk tenże byt ułatwiających, zaczął .człowiek 
roizwijać w sobie chęć uprzyjemniania życia; wtedy przemysł oswobodzony od 
jarzma potrzeb fizycznych zwrócił się .naturalnie ku pięknym kunsztom, które 
isą razem środkiem i owocem umysłowych postępów. A gdy chęć znalezienia przy
jemnej zabawy wprowadziła na drogę pięknych kunsztów, można by tym samym 
domyślać się z niejakim prawdopodobieństwem, że wzajemnie droga pięknych 
kunsztów otwiera nadzieję miłej i zabawnej wędrówki.

Szczęśliwość dobrze zrozumiana wchodzi koniecznie pomiędzy znamiona, które 
udostateczniają Ideał doskonałości człowieka; jego bowiem tutejsze życie, jego 
przeznaczenie do właściwych jestocie rozumnej postępów 'nie jest przeznaczeniem 
do jarzma, pod którym wszystko nikczemnieje. Trzeba, żeby on z chwil przyjem
nych nawijał dla siebie pasmo szczęśliwego (ile tutaj podobna) bytu; bo życie bez 
żadnego powabu muisi być ©nuśnym tylko' i omdlałym życiem. Trzeba, żeby on 
w  przyzwoitych zabawach i rozrywkach szukał ukrzepienia sił, ciągłym dążeniem 
wyczerpywanych; trzeba, żeby szukał nowej do dalszych usiłowań zachęty. Gdzież 
zaś pewniej i obficiej znaleźć to może, jeżeli nie na bazograniczonym polu pięknych 
kunsztów?

Każdy kunszt mówi do zmysłowości; od wrażeń zaś zmysłowych zawisła wszel
ka uciecha, wszelka przyjemność w  życiu fizycznym. Zmysłowość nasza stanowi 
ogniwo łączące świat materyjny ze światem duchowym: dlatego zmysły — owe to 
stopniowane środki .rozwijającej się zmysłowości — jedynymi są kanałami wzajem
nego udzielnictwa (communicatio) między jestotą rozumną a fenomenalnym przed
miotów ogromem, od którego my bez zaparcia się i  zagładzenia właściwych zna
mion człowieczeństwa oderwać się zupełnie nie możemy. Kiedy więc świat zewsząd 
nas otaczający musi być źródłem wszelkiej dla nas przyjemności; kiedy tym sa
mym dla odbierania jej nie mamy innych kanałów opróaz zmysłów, wreszcie kie
dy zmysłowość i duchowa działalność tak w odwrotnym znajdują się względem  
siebie stosunku, że natężenie jednej staje za wypoczynek dla drugiej: wypada stąd, 
żie najobfitszy .i nigdy nie przebrany uprzyjemnień zapas zyskujemy na polu kun
sztów, które w nieprzeliczonych sposobach i formach przedstawiają nam naturę 
i z których pomocą możemy podług lupodobania przyzywać przed myśl naszą świat 
i jego zjawiska.

Nie potrzebuje ta prawda żadnego poparcia przez przykłady, które w  każdej 
chwili i  miejscu postrzegamy na widowni społecznego życia. Od wykształconego 
.zaczynając badacza, który w genialnych tworach Poezji lub innego kunsztu szuka 
razem korizeni — tego żywiołu, jako też i  przyzwoitej zabawy dla ducha natężo
nym działaniem znużonego; zstępując dalej (przez owe klasy uganiających się 
za rozrywkami próżniaków, którzy zewnątrz siebie tylko żyjący, nie znajdują 
wewnątrz jak nudną pustynię), zstępując, mówię, aż do owych, prostotą swoją sza
nownych społeczeństwa karmićieli, co w niezgrabnych sztukach karczemnego .gustu 
czerpają dobroczynną .ulgę od jarzma prac całodziennych; wszędzie widziem, że 
kunszt, w rozlicznych a rozmaitych swoich postaciach i płodach otwiera dla czło
wieka, jakiejkolwiek bądź uprawy lub stanu, ubarwioną 'krainę, w której zapomi
nać może o trudach życia, o przeciwnościach losu, a po przyjemnym i izachętnym 
odetchnieniu w  dalszą puszczać się podróż.

Nie wszystkie atoli zabawy przystoją człowiekowi, jako jestocie rozumnej: nie 
wszystkie odpowiadają powadze i godności naszego rodu. Wiele jest przyjemności, 
■które zwierzęcemu tylko dogadzają bytowi, inie 'wznoszą bynajmniej działalności 
duchowej, a jako niepodległe nieodzownym ustawom fizycznym narażają nas często 
na szkodliwe nadużycia: I tak np. mimo ciągłych (choćby też i. chemicznymi wia
domościami zasilanych) postępów sztuki kucharskiej oraz innych z nią spokrew-

18 Archiwum  historii filozo fii i m yśli społecznej
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nionych, nigdy przecież przyjemności podniebieniu i językowi poświęcone nie wni- 
jdą w  poczet -szlachetnych; owszem, najmniejsze 'ich nadużycie zniża nas zawsze
o niejaki stąpień ku unikczemniającej zwierzęcości.

I tu to piękne kumseta przychodzą w pomoc ludzkości. Tworzą one dla czło
wieka zapas nieprzebrany zabaw, pociech, przyjemności i rozkoszy, przy których 
używaniu nie ubliżamy bynajmniej godności rodu, owszem, posuwamy znacznie 
uszlachetnienie jego. Od dawna w-skazywano tę prawdę przez owe nazwisko Hu- 
maniora, w którym ogarniano piękne -nauki; od dawna wszelka przyjemność osią
gana na polu pięknych kunsztów liczoną była pomiędzy szlachetne. Od dawna 
Owidiusz zamknął zdania -całej starożytności w  owym

Artibus ingenuis .................................
Pectora mollescunt, asperitasgue fugit. 

albo i w owym
...ingenuas didicisse fideliter artes,
Emollit mores, nec sinit esse feros.

Najlżejsza nawet uwaga nad różnicą między zmysłami naszymi nachodząca w y
starczy na usprawiedliwienie takowego mniemania.

Jako w szeregu -tworów natury postrzegamy ciągłe i nieprzerwane stopniowa
nie, takąż znajdujemy one i co do środków ujzielnictwa między duchowym a ma- 
teryj-nym światem. Chociaż wszystkie zmysły nasze połączą nierozerwany węzeł 
wzajemnych stosunków, tak iż wrażenie w jednym izmyśle odebrane służyć może 
do rozjaśnienia wrażeń innego zmysłu, bezpiecznie jednak pomiędzy zmysłami od
różniać godzi się — niższe od szlachetniejszych*. Tamte jednoczą nas ściślej z na
turą, utłumiając mniej lub więcej wewnętrzne przeświadczenie, które nas spod 
jej przemocy wydobywa, kiedy zmysły szlachetniejsze i -niejako idealne, pozwalają 
nam postrzegać onę w niejakim oddaleniu, a tym samym z niejaką swobodą.

Zmysł dotkliwości (tactus), prawdziwa podstawa innych izmysłów, ów to nie
my i ślepy, że tak powiem, ale razem najwierniejszy stróż zwierzęcego bytu i przez 
pośrednictwo nerwów po całem czuwający ciele, wlepia nas jeszcze zupełnie w na
turę, która ciągle działa we Wszystkich punktach jego przestrzeni. Muisi ten zmysł 
iznajdować się w bezpośrednim 'zetknięciu z materią, aby zasięgnąć mógł głuchego 
j bynajmniej nierozjaśnionego ostrzeżenia o martwej masie lub o jej powierzchni. 
Dlatego też wszelka przyjemność, wszelka rozkosz, którą przezeń odbieramy, jest 
(jeszcze zupełnie zwierzęca.. Podobnież czyni ,nas podległymi -zmysł smaku, chociaż 
w mniejszym stopniu; bo on działa już niejako na materię, bez której rozwięzu, 
tudzież bez wydobycia solnych i kwasowych cząstek nie mógłby tenże zmysł prze
strzegać nas o smakowych jej przymiotach.

Zmysł woniodajny -zaczyna już wydobywać nas nieco z więzów materii: tylko 
bowiem ulotne alkaliczne części działać nań mogą, i  nie potrzebuje on bezpośred
niego zetknięcia z martwą bryłą, aby nam o wonnych przymiotach mógł dawać 
wiadomość. Jednakowoż w  ogóle wszelka lubość, wszelka przyjemność od wspo
mnianych zmysłów dostarczana, należy jeszcze (chociaż w  stopniowanej różnicy) 
do rzędu zwierzęcych używań. Lekka nawet wiadomość bliższego powinowactwa, 
w jakim nas te zmysły ntrzymują z martwą materią, wystarczy na pokazanie, 
że nie od rzeczy nadano zmysłowi dotkliwości nazwisko mechanizmowego, a zmy
słowi smaku i woni nazwisko chemicznych.

Dopiero słuch i wzrok podnoszą wyżej zmysłowość ku duchowej naturze, 
która przez ich pośrednictwo większej w  rozwijaniu .swoim nabywa swobody:

* Takowe różnice ważą ty lko na stonowisku rozwagi nad skutkam i, dla człowieka w y 
nikającym i; ale nie mają znaczenia na stanowisku rozumu C ałkowitość obejm ującego.
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i  dlatego .sprawiedliwie obydwa te zmysły nazwano szlachetniejszymi i idealnymi. 
W znacznym oddaleniu od przedmiotów zdołają nas one uwiadomić o ich ruchu 
i kształtach, a najsubtelniejsze tylko płyny w naturze mogą służyć im za środek 
udzielnictwa między światem a władzą przedstawczą. Rozmaitość wrażeń i obra- 
ków przez słuch i wzrok przesyłanych jest niewyczerpana. Przez pośredni,ctwo 
w-zroku rozwija się ciągle przed nami symetryjny, a rówinie co do owej ogromnej ca
łości, jako i co do rozkładu na cząstki nieskończony obraz matury: przez słuch może
my (oprócz; nieprzebranego bogactwa melodyjnych i harmonijnych dźwięków) korzy
stać z owego niebiańskiego daru mowy; która w  rozumnym Indywiduum świat ma- 
teryjny ,z duchowym jednoczy, a społeczności stają się dobroczynnym węzłem, 
łączącym jej członki co do wszelakich, tak niższych, jako i  wyższych potrzeb. 
Że zaś wrażenia do pomienionych zmysłów należące nie interesują bezpośrednio 
naszego zwierzęcego bytu, ani obudzają bezpośrednio zwierzęcej lubości: dlatego 
przyjemność takową drogą osiągana może być wolna od zwierzęcego egoizmu, tym 
samym zigodną z wyższymi znamionami ludzkości; i w swoich skutkach nie 
ściąga ani nuidów, 'ani przesycenia, ani fizycznej kary, ani moralnego żalu, tak 
jak dzieje się po wszelkim nadużyciu zwierzęcych przyjemności. Kiedy więc 
z jednej -strony zmysły idealne dostarczają najobfitszego izapasu dla myśli, z dru
giej strony stają się one źródłem nieprzebranym zabawy i , uciech, które jako 
nie zmięszane z grubszym zwierzęcości interesem, dają umysłowi wyższy stopień 
ewobody i  ,są prawdziwie szlachetnymi; bo w nich znajdujemy początkowe środki 
ugodndenia człowieka i rozwinienia celniejszych usposobień naszych.

Dla tych to powodów zgodny głos oświeconych Znawców te tylko kunszta 
uznaje pięknymi  ̂ które nie są przeznaczone dla niższych zmysłów, ale raczej mają 
wyraźny stosunek, bądź z obydwiema idealnymi zmysłami razem, bądź z którym
kolwiek z nich oddzielnie. Dla tych jeszcze powodów za istotny i właściwie zna
mionujący skutek pięknych kunsztów uznano — wolną i swobodną umysłu zabawę; 
której nie masz tam, gdzie zwierzęcymi draźnotami ujarzmiona zmysłowość lgnie 
do przedmiotu ii nie w  swobodnej oraz bezinteresownej uwadze nad jego formą 
i kunsztownym przedstawieniem, ale raczej w  materyjńym 'jego używaniu szuka 
dogodzenia swoim ponętom.

Nie sądzę potrzebą wchodzić tu  w  dalsze wyszczególnienia, ani przezi przy
kłady rozjaśniać naoczniej rzecz powszechnie wiadomą. Nie chcę ukazywać na 
kunsztnikach d na prawdziwych Kunsztu Przyjaciołach, ile każdy temu niebiańs
kiemu źródłu winien godzin szczęśliwych. Ta korzyść pochodząca z uprzyjemniania 
życia i zatrudnień, tak daileko łączy ze sobą głosy myślących, że wielu nawel 
onę tylko samą zostawia pięknym kunsztem, u/Ważając te kunszta jedynie jako
powabną i orzeźwiającą draźń dla zmysłów. Ale ci, którzy tak zniżają ich sku
teczność, powiinniby nie przypominać, że cel zabawy, chociażby i szlachetnej, ma 
pośrednią i tylko stosunkową wartość względem innych wyższych zamiarów. 
Jeżeli zaś kunszt piękny wymaga nakładu genialnych zdolności; jeżeli :on jest 
dziwiącym płodem geniuszu, czyli płodem tego, co wyobraża naturę w najwyższym  
jej wysilę, więc można by i stąd już domyślać isię, że tenże kunszt musi mieć 
daleko znamienitsze i godniejsze przeznaczenie: bo nakład siły najwyższej na 
zamiar poziomy byłby .najnierozsądniejszym marnotrastwem. Przejdźmy już więc 
do uwagi nad celniejszymi kunsztu zaletami; zobaczymy, jak on istotnie przy
czynia się do posuwania umysłowej i moralnej uprawy; przekonamy .się, jak 
tym samym prace i lużywania na estetycznym polu zasługują sprawiedliwie na 

nazwisko szlachetnych oraz prawdziwie ludzkich.
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Winienem Ci jestem, Szan[owny] Panie Fran[iciiszku]! podziękowanie za przy
jazną pamięć, której dowody znajduję w Twoich listach do Andrzeja2. Mam 
■cokolwiek winy, że przez kilka miesięcy nie pisałem do Ciebie: resztę umieść 
na karb zatrudnień i  domowych kłopotów, tudzież na karb Twego własnego 
przyrzeczenia, które od Ciebie dał Florian, ż)e mnie wkrótce wyzwiesz na kores
pondencję3, a -na którego uskutecznienie ja dotąd .czekałem. Ufam, że milczeniu 
temu żadnej innej podsuwać nie zechcesz przyczyny, tak jalk one żadnego mieć 
nie może wpływu na trwałość wzajemnego między paniami inaszymi porozumienia.

Chociażby los przedzielić był zechciał izjawę duchów naszych -kilką nawret 
wiekami czasu lub całym ziemi półkręgiem, zawsze by jednak jednego i drugiego 
działanie s p G t k a ł o  się w  jednymże punkcie nieskończonego ludzkości dążenia, 
w  którym czas i przestrzeń tracą iswoje znaczenie i  przestają dostarczać zmysło
wej miary. Niechaj tam inni izakładają święty umysłów ziwiązek na piętnach 
naocznych, które .przyjazna ręka papierowi gwoli wsparciu pamięci powierza: 
ja  cieszę się wprawdzie, gdy mnie Franciszek kilku listami uraczy, lecz niemniej 
i w ciągu milczenia Jego myślę, -czuję i działam wraz z Nim, jbo tak chce 
wyższe sił moralnych powinowactwo. Związek nasz jest odwiecznym ani zawisł 
od czasu i przestrzeni, a zatem wszelki znak znikomy słabą dla niego byłby podporą.

Uznaję z radością toż powinowactwo w wielu uwagach Twoich, które niekiedy 
Andrzejowi przedkładasz. Twe zaufanie w niezbędnym kierunku wyższej dla nias 
konieczności jest także i moim Credo, a każda myśl, którą z tego tła wysuwasz, 
osiada m i łatwo w przeświadczeniu, -bo tam zaród jej od dawna czekał tylko 
na zewnętrzne skinienie do rozwinięcia. (Skutkiem jeszcze tego samego powino
wactwa krążyła myśl Twoja około owego moralnego Triumwiratu, któremu za
wadza indywidualne każdego z  Członków położenie, -bo Cl (jeżeli, nie myśleć 
tylko, ale dziać mają) powinniby w  jednymże ciągle znajdować się miejscu... 
Lecz dajmy pokój materii, w  której każda litera pijana zbytkową staje się. 
Cokolwiek w niej tu pisałbym, byłoby to jedynie powszednim dla Ciebie pocie
szeniem serca i myśli Twojej. Pomyślmy raczej, jak indywidualne nasze fatum 
'skierować dla izamiaru, bez którego każdy z nas uczułby w sobie czczość nader 
trudną do zapełnienia. Bóg niechaj -zbliża chwile Twego -tutaj przybycia, bo czas 
jiest roz-strząsnąć ściślej tę płodną obecność, której dalsze rozwijanie tak dobrze 
przeczuwasz, a nawet i ogarniasz.

W jednym z Twoich do Andrzeja pisanych listów zdawałeś się obawiać, bym 
nie uległ pod przyciskiem osobistych dla mnie niedogodności, ,bym nie zszedł 
z drogi -czynnego uczestnictwa i nie zaginął w rozrzedzonej atmosferze spekulacji. 
Pojąć nie mogłem Twego powątpiewania: myśleć poniewolnie musiałem, że mnie 
jeszcze nie znasz zupełnie i że pod jednym tylko (metafizycznego dążenia) wzglę
dem ukazuję się Twojej uwadze. Zostawiam Czasowi, t>y ten wyprowadził Cię 
.z Twego powątpiewania. Czuję wprawdzie cały -ciężar niesprawiedliwej proskryp- 
ciji, którą u Rządu i Monarchy wpadłem dlatego, że nadużyciom potakiwać nie
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umiem. Za tą piroskrypcją z góry idziie naturalnie proskrypcja ze strony całego 
tłumu Gawronków i w  tej mierze nie masiz tu zapewne ani jednego z Celników 
rogatkowych, którego by położenie przyjemniejszym i więcej nadal obiecującym 
nie było nad moje. Na każdej z tych prozaicznych facjat, które tak często na 
ulicy spotykać potrzeba, czytam wyraźnie, że już jestem skazany ma śmierć 
cywilną. Oburza to bardzo naturalnie, bo nigdy spodziewać się tego nie mogłem  
między rodakami, którzy przeszli przez doświadczenie najokropniejszej chłosty 
politycznej. Ale po jednochwilnym uczuciu dotkliwej zgrozy odzyskuje myśl swoje 
,prawa, a skoro tylko obejrzę się wewnątrz i zewnątrz sietbie, muszę znowu 
trudną z samym sobą rozpoczynać w alkę w  celu poskramiania głębokiej wzgardy 
dla tych, co natrętnie wcisnęli ,się pomiędzy Lud i Monarchę, a tam nieprzebytą 
między jednym i drugim wygrzebując przepaść oddalają prawdę, z nią zaś 
i serica ludu doi Tronu. Smutno jest patrzeć na stan rzieozy, którego 
skutkiem okropnym jest nieszczęsny rozbrat pomiędzy ojcem i dziećmi, tym sa
mym i przerwanie istotnej pomyślności, jaka na ścisłym całej rodziny związku za
leży. Nie wiem, czy długo wytrzymać zdołam na moim urzędniczym stanowisku, 
gdzie bezwładnym tylko świadkiem złego być muszę; lecz mylisz się srodze, Panie 
Franciszku! mniemając, że się (bezczynnej oddam kontemplacji i że w  zapomnieniu 
obowiązków społecznych szukać ibędę osobistej dla siebie ulgi. Życie tylko spo- 
łeczne, dla społeczności, prawdziwym jest u minie życiem; reszta zgnilizną i śmier
cią: niepodobna więc, abym na jej łonie szukać miał powabów życia. Bez urzędu 
nawet urzędować potrafię i zapewno nie bez jakiejkolwiek dla rodaków usługi: te
raz, przeciwnie, cała ze mnie użyteczność na tym jedynie zawisła, że zajmuję 
miejsce, które w innych ręku może posłużyłoby za nowe narzędzie nieprawości lub 
głupsitwa. Mizerna zasługa, skoro kończy się na fizycznym tylko miejsca zapełnie
niu i na .niedopuszczaniu tam podłego owadu!...

Z radością czytałem, że tak posuwńie idzie prada koło karty Polski4. Będzie
my więc mieli niedługo idealnie wystawiony kraj ojczysty, co do ziemnej posady 
swojej. Leciz ukochany Fram.[ciszku]! Kto nam przygotuje taką idealną kartę co do 
strony jego umysłowej, z jakiej ma /się objawiać na. widowni ludów?... Tu jest 
Przyjacielu! Gordyjski węzeł, na którego rozcięcie i  Tryumwirat wydaje się za 
słabym. Z tego źródła wpadam czasem w .niejaką różnicę zdania z kochanym na
szym Andrzejem, chociaż tooję się walczyć z nim głośno. Nie mogę sobie zupełnie 
tego rozjaśnić, ale pewną jest .rzeczą, iż iskłtaniam się więcej na Twą stronę, gdy 
stawasz z ową granitową ufnością w dalszych przeznaczeniach Narodu. Andrzej 
nie jest bez ufności, ale upatruje pierworodne w narodzie wady, które nas do 
zguby poprowadzą. Stoi mu ciągle na myśli — horror intellectualis laboris u Pola
ków, podobny owemu horror yacui u Kartezjanistów. Nie wiem, jak się to dzieje, 
że gcdzę się z nim na facta i  dawno już z głębokiego przeświadczenia donoszę 
one każdemu, kto tylko słuchać chce, a przecież ufności mojej izrzec się nie mogę. 
Wyglądam w ięc przybycia Twego: alboż pierwsze rozstrząśnienia, w zamiarze przez 
nas obranym, rozwiążą może wątpliwość obustronną i przyspieszą wyraźniejsze 
oznaczenie Artykułu wspólnej wiary naszej.

Tymczasem zgodzimy się podobno wszyscy trzej, iż obecny stan rzeczy u nas 
jest nader przerażający. Wielki interes narodowej przyszłości — zupełnie teraz 
został z oczu spuszczony; żyjemy tylko obecną chwilą, niby bezmyślne Patagony. 
Pod tym względem więcej nierównie ukazywało się znaczącego dążenia w  czasie 
politycznej .niewoli: dzisiaj zaś poznać w cale nie mogę, czy to są ciż sami Polacy, 
którzy niegdyś z całą duszą i wszystkimi umysłowymi siłami żyli w  swojej tylko 
ojczyźnie, wtedy gdy z religijną czcią wiernych synów pilnowHali Jej grobu. By
wają chwile, gdzie chciałbym z 'najwyższej nad stolicą wieży krzyczeć głosem
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Słentora na odurzone i płoche pokolenie: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, 
zacznijcie rozmyślać się dojrzailej. Sto> razy jeszcze pobijecie sąsiada, bo dłonie 
wasze są tęgie i dusza krzepka. Lecz sąsiad ma w  głębi ducha silniejszą posadę, 
na której przetrwa wasze usiłowania. Przyjdzie czas, .gdzie on was z całą fizyczną 
potęgą waszą podważy i w iswolch służebników zamieni:'bo zawsze (w ostatecznym 
ogniwie łańcucha skutków) rzeczą ukazuje się niezawodną, iż materia służyć musi 
duchowi! Dzieje Polski najwymowniejszym są tego dowodem. Ale dosyć już tego 
potpourri.

Bywaj zdrów!

Do Paszkowskiego
13 lut.[y] [1]310



Do Fr. Paszkow,.[skiego] 17 marca [l]810, Warszawa

Odebrałem dwa Twoje listy, 1 i 8 tego miesiąca pisane. Nie chcą czekać za 
swobodniejszą od .zatrudnień chwilą i odpisują Oi ibez zwłoki, bym nie został dłuż
nikiem odpowiedzi .na szczere i uprzejme tłumaczenia Twoje.

Masz prawdą, że pierwszy list Twój nie był kategoryczną (jak mawiamy) od
powiedzią na moje w .sposobie roztrzepanym rzucone ułamki. Była to iz strony mo
jej zagajona konwersacja bez logicznego zamiaru. Serce czuło potrzebą przemówie
nia do Ciebie; duch mój udawał się z niejakim upragnieniem oczekiwać skinienia 
z strony Twojej, jak gdyby chciał dowiedzieć sią, czyli też w każdej chwili wyraz 
zewnętrzny w zmysłowym świecie -tak nas ściśle spowinowaca nawzajem, jak obyd
wóch ztosamotniło święte przymierze czucia 'i myśli na odwiecznym łonie przezna
czenia. Zagaiłem więc rozmową bez układu, bez związku, jak ją zwyczajnie za
gaja człowiek w  owych momentach, gdzie po długiej przerwie braterskiego poro
zumiewania się serce, umysł, czucie, a naturalnie i  egoizm stoczą się hurmem do 
konwersacji i chcą być razem .słuchanymi.

Poznaję z Twoich odpowiedzi, że roczna blisko pobawa w mieście rozważnej 
ciszy dała duchowi Twemiu nowy stopień silnej koncentracji. Krzepką dłonią chw y
ciłeś 'suniony przez mnie lekki wątek, poprzerywałeś dorazu słabą tkaninę moją
i  z całą przewagą surowej myśli wleczesiz mnie ma pole stanowczej rozprawy, kie
dy tymczasem z mej stromy niedostatek umysłowej swoibody, serce ważną obec
nością nieco miotane i inne indywidualne zabawy zestawiają mnie do czasu bez 
.zbroi (jeżeli tak rzeknę) i bez puklerza. Muszę zatem szukać ratunku w dywersyj
nym obrocie: w nim zyskam czas potrzebny do skoncentrowania sił obronnych, 
z którymi przyjąć bezpiecznie mógłbym ofiarowaną walkę.

Wzdychałem do chwili widzenia się z Tobą' w nadzieii, że ustnie porozumiemy 
się skuteczniej względem artykułów spólnego naszego trójstronnego Credo. Odpo
wiedź Twoja zamierzała przyspieszyć to porozumienie: zamiast tego jednak pom
nażała raczej punkta sporne. Dałem do czytania Twój pierwszy list Andrzejowi: 
nakiwał głową i uważałem, iż chce odpisać Ci z historycznego stanowiska. Ja nie 
obieram sobie jeszcze żadnego, lecz pragną dzisiaj niektóre tylko przełożyć Tobie 
wątpliwości. Niechaj to będzie nia kształt lekkiej podjazdowej rozprawy.

Znajduję w Twoich listach niektóre zbyt odosobniające odróżnienia. Zgadzam 
się ma różnicę, którą stanowisz między Wolą i Pragnieniem. Ta różnica jest jasną. 
Niewieścim umysłom zostawiono wahać się całe życie pomiędzy rozmaitością prag
nień i zapewno niedostępną jest na zawsze posada Ideow dla Tego, kto w rze
czach z interesem ludzkości połączonych mieć nie Ijest izdolen p ra w d z iw e j Woli.

Lecz czy rozumiemy się dokładnie nawzajem co do różnicy, którą Ty stano
wisz pomiędzy Rozumem i Uczuciem? Na tej różnicy założyłeś (jak uważam) siłę 
Twego natarcia. Z osnowy Twych tłomaczeń domniemywam się, iż wystawiasz so-
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bie rozum pod postacią owego Mistrza Loiki i światowej roztropności, który po
rządkuje, układa, obejmuje, liczy, wnioskuje itd. A który (jak piszesz sam w liście 
ostatnim) sam w sobie, uosobniony, nie jest czym innym, jak zbiorem trafnych 
wniosków z fałszywej zasady, i przez to źródłem samych tylko mniemań. Takowy 
rozum zowiemy w prawej filozofii Pojętnością władzą objęciow. Właśnie w  epoce 
przewagi takowego rozumu żyje teraz ród nasz roztrzepany. Na obronę .tego ro
zumku nie powiem przeciw Tobie ani jednego słowa; oddaję go zupełnie Twemu 
sponiewieraniu. Ale czymże przekonasz, że Andrzej lub Ja tułamy się jedynie na 
stanowisku objęciów? Ja złożyłem już niejaki początkowy dowód (stanowiska mego) 
w  pismach, które czytałeś; Andrzej dotąd więcej myślą niż piórem pracuje. Jed
nakże tyle szczęśliwych rzutów myśli Jego w materiach społecznych powinnyby 
Cię przeświadczyć, iż On nie daje się porywać strumieniowi wieku, lecz go nieraz 
wyprzedza, czego dokazać by nie mógł, gdyby duch Jego dał się był za kratkować 
logicznym schematyzmem - objęciow. Stawiasz na szczycie sił ludzkości — Uczucie, 
niby jakoweś Absolutum: Filozofia stawia tam Rozum. Kiedy jednak uważam od
znaczenia Twoje, nie jestem daleki od mniemania, iż chodzi nam tylko o zmianę 
wyrazów: Rozum w naszej definicji, a Uczucie w  Twojej ibędą to podobne Wyrazy 
jednegoż i równie rozciągłego znaczenia. Inaczej, czymże by było to mistyczne 
Uczucie Twoje, tak wyraźnie odazczepione od rozumu? Podciągnij tą przecz pod 
.rozsbiorowe rozstrząśnienie; oznacz nam stopniowanie Władz ludzkości, w jakim 
Duch Świata objawia się na rozmaitych indywiduach i w  jakim genialny nawet 
Człowiek rozwija swój byt wyższy: a może, iż łatwo porozumiemy się względem 
stanu, który pomiędzy nimi nie powinien by w  tej mierze mieć nic realnego.

Czuję tym bardziej potrzebę takowego roztr.ząśnienia, które by nam spór cały 
dostatecznie rozjaśnił, gdy uważam, że Ty owę nieszczęsną wstrętność od umysło
wej pracy bierzesz właśnie za wróżbę i dowód zacności oraz szczęścia narodu na- 
.szego. Przeszedłszy już wszystkie szczeble umysłowej wędrówki, łatwo Ci jest za
lecać nam pamiętne maksymy Filozofa Genewskiego. Zrzuciłeś rusztowanie, z po
mocą którego opanowałeś dzisiejsze stanowisko Twoje: dobrze Ci iteraz żartować 
z ludzi wołając na nich. Pnijcie się na to wzgórze, łatwy wchód na nie; najmniej
szej tu drabinki nie potrzeba! Zdaje Ci się, iż w  tej mierze mówią za Tobą dzieje, 
a ja myślę, iż poświadczą zupełnie przeciw Tobie. Gdyby w którejkolwiek z sław
niejszych Epok naszych siły umysłowe Polaków zostały były dostatecznie rozwinię
tymi, Polska, byłaby od dawna podgarnęła Północ icałą pod swój dobroczynny sta
rożytny kierunek, pod którym zaiste używać niegdyś można było prawdziwej peł
ności życia społecznego. Dzieje nasze w swojej całości .stoją niby granitowy pomnik
dla przestrogi najoddaleńszych wieków; pomnik ciągłej kaźni za lekceważenie sił 
ducha. Dobrze bardzo, iż nas ostrzegasz o zawodności wyłącznego rozwijania objęciow: 
one sprowadzą epokę Kameralistyczną, pod której wpływem kościeje wszystko i ży
cie prawdziwe znika. To wiemy i patrzymy się na przykłady, których sami tylko 
kameraliści3 zrozumieć nie mogą. Lecz czyliż to jiu.ż nie masz więcej do rozwijania 
na Człcrwieku nad samą Pojętność? I czymże będzie Twoje Uczucie, skoro zosta
w isz odłogiem i bez żadnego rozwinięcia to wszystko, co temuż Uczuciu nadaje 
rozjaśnienie, podstawą realną i uwyraźnienie? Odwołujesz się sprawiedliwie przeciw 
wyłącznemu rozwijaniu władz umysłowych. Wszelka jednostronność jest szkodliwa 
d niesie uszczerbek pełności życia. Ale czy Twoja ufność wyłączna w uczuciu nie 
'będzie także zalecaniem szkodliwej jednostronności?...

Ale przerywam rzecz, która potrzebowałaby porządniejszej rozprawy. Czekać 
ibędę tymczasem dalszych rozjaśnień Twoich. Wybornie upominasz: wróćmy do 
pierwotnego kształtu narodowości naszej! wskrześmy starożytnego ducha w całej
jego czystości! Mówiliśmy to i my już nie raz. Odżywiają się i w Niemczech głosy
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podobne: są one płodem ludzi, co troskliwiej rozwijali duchowe zdolności swoje 
albo przez genialność swej Natury przeznaczonymi zostali na prawych Reprezen
tantów starożytnego owego ducha. Spomiędzy ludzi z sweij 'Pojętności dumnych, 
a z Ideami w  ignoranckim poróżnieniu będących, żaden tego nie powie: każdy jest 

v małpą wieku i wlecze się gwałtownie w formy jego: a Twój tłum (tak bliski n ie
winności przez niewiadomość) przyklaskuje nędznej grze niedouczonego podrzeź- 
nienia i wtedy dopiero mrucizeć zaczyna,. kiedy widownia zanadto cięży kieszeni 
Jego.

Siedzisz kochany Franciszku! w Dreźnie: to jest patrzysz na nas ex longinguo. 
Przybądź na .nasz padół, a może pozwolisz, by mój Stentor wszedł czasem na w ie 
żę i tam upojnych ostrzegał. Zmień mu (jak Ci się podoba) formułę jego przestróg, 
by się małpki nagle nie potrwożyły, lecz pomnij, że upadła Jerozolima, bo nie 
chciano słuchać wieszczów, co upominali o zbliżeniu się ku zgubie. Jest nie dosyć 
jasno, na czym polega zacność plemienia naszego. Mamy dzielniejsze życie, bo 
stojemy dopiero na pierwszym stopniu uprawy ducha i jeszcze nie skostnieliśmy 
pod oziębiającą rachubą objęciow. Bardzo to jest dobrze, dopóki przeciw młodzie
niaszkom nie powstanie ktoś zmężniały i dopóki one Przemożna Prawica na pasku 
prowadzi: lecz do ustalenia Życia na dalszą przyszłość trzeba przebyć i zwiedzić 
należycie przeprawę objęciów i stamtąd prowadzić nas wyżej ku istotnemu odwiecz
nemu źródłu. Moja wiara w świetniejsze przeznaczenie nasze stała zawsze i stoi 
niezachwianą: lecz tkwi w  niej razem i nadzieja wyższego dążenia; i dlatego wołać 
nie przestanę, byśmy dziś już sposobili się do drogi, w którą puścimy się nieza
wodnie prędzej lub później, bo nas do niej nieobojętne zdolności wzywają. Zdol
ności te dostrzegam z różnych poznaków: lecz nie tu jest miejsce rozpoczynać w tej 
mierze udowadniającą rozprawę.

Co do ostatniego listu Twego, cieszę się, gdy nam obiecujesz przeczytać Arty
kuły Twego przekonania i wiary co do najwyższych zagadnień ludzkości6. Czy to 
będzie rys układu, czyli niektóre (tylko urywkowe napomknienia do niego, zawsze 
praca Twoja zostanie środkiem skutecznie zbliżającym nasze trójstronne porozumie
nie. Nie potrzebujesz nas ostrzegać, że wyraz Twój dalekim jeszcze zostanie od 
zupełnego oznaczenia myśli: My wiemy (a priori, jak mówią) że niedaleko jeszcze 
sięga myśl tego Pisarza, który wyrazami swymi potrafi podołać całkiemu jej ozna
czeniu.

Rozumowania Twoje w materii rezygnacji Urzędu7 obejmują wiele dobrego, 
lecz nie mogą przeświadcizać mnie, bo nie trafiają w  prawdziwe położenie i sto
sunki moje. Sądziłbym nie dosyć przystojnym rozwodzić tu dłużej tą osobistą ma
terię. Użyłem nie dosyć trafnie wyrazu zasługa, i Ty .słusznie wyrzucasz m i nie- 
jakieś oglądanie się na te cacka dusz gminnych. Lecz gdyby takowe poziome oglą
danie się tkwiło w mej duszy, potrafiłbym bez wątpienia iść stosowniejszymi do 
tego zamiaru drogami. W tej mierze cała tylko osnowa życia bronić mnie .zdoła 
przeciw nietrafności zmysłowych wyrazów. Każesz nie ustępować z posady, która 
ma kiedyś otworzyć mi prawo i sposobność lepiej czynienia. Brzmi to po boha
tersku, gdyby czasem z mej strony nie trąciło znowu niejakąś nikczemnością stać 
zanadto długo pod stekiem błot i śmieci. Rachunek korzyści wynikający z utrzy
mywania się na urzędniczej posadzie: racz także .i moralne straty wziąść na wagę. 
Cieszysz nadzieją lepszego stanu narodowych rzeczy. Nie jestem i ja bez nadziei, 
lecz trzeba by nam porozumieć się względem chwili przyjścia królestwa Bożego: * 
.'tymczasem ja przypomnę Ci, że jedna myśl czyjażkolwiek, poczęta genialnie w od
wiecznym duchu świata i przyzwoicie 'Umysłowi obcemu udzielana, przeważać 
może tysiące lat bezdusznego działania tylu Ministrów i Radców, których bezpa-
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miętne Imiona giną .coraz liczniej na łonie wiekuistości. Nie zawsze więc trzeba 
urzędniczej posady dla lepiej czynienia. Pięknie kończysz., że w ręku Wszechmoc
nego najsłabszy nawet stać się może olbrzymem: myśl ta prawdziwa1 i wzniosła 
walczy sama naprzeciw Twoim 'rozumowaniom w  potrzebie niejakiego uporu 
w .utrzymywaniu się przy urzędniczej posadzie.

Adieu



[JÓ ZEF K A L A SA N T Y  S Z A N IA W S K I DO PU Ł K O W N IK A  F R A N C ISZ K A  PA SZK O W SK IEG O ]

Do Paszkowskiego pułk.[ownika] d. 28 wrz.[eśnia] [1]810.

Upływa już 3 miesiąc wzajemnego naszego milczenia. Szanowny Franciszku! 
Czas, żeby wreszcie przemówił słowo jeden ido drugiego. Ja spędziłem kilka tygodni 
czasu na używaniu kąpieli Landeckich, na podróżach za interesami, wreszcie na 
zabiegach ożenienia. Nie domyślałeś się zapewmo, żeby mnie fatum oddało jeszcze 
[teraz pod prawa Hymena i mnie samemu położenie moje zdaje się niekiedy egzo
tycznym. Jednakże tak zrządził traf losu. Zostałem mężem Genowefowny Mycielski, 
która była za Szamb.[elanem] Moskarzewskim, a ijest córką najstarszego może 
z żyjących dziś w  Polszczę weteranów, bo (ten w  roku 1744 był już oficerem w  Sia- 
skim Wojsku. Jestem teraz sziczęśliwy i spokojny, ile tylko być nim można żyjąc 
pod okropnym anathema Dworu. Skoro tylko oczyszczę drobne interesa mej wioski, 
wyjeżdżam na dwa lata do Włoch dla odzyskania zdrowia i odświeżenia umysłu. 
Tam na samychże miejscach sławy kreślić będę pośmiertne życie narodu: po 
uplynionych dwóch latach8.



b.b. Jakie nauki i umiejętności mają mieć pierwszeństwo w tych powszech
nych szkodach? — które mają ibyć z większą rozkrzewriane usilnością? Jaika będzie 
kolej w  ogólnym ich rozkładzie? Jaki duch i jakie iszczegółowe prawidła przewod
niczyć mają usiłowaniom zwierzchności ina ten zamiar poświęcanym? Na te wszyst
kie zapytania łatwo odpowiedzieć potrafi każdy, co z uwagą rozbiorową czytał aż 
dotąd pismo niniejsze. Z tym wszystkim następujące napomknienia mogą stać się 
jeszcze użytecznymi. W rozdziale I I lm po N I szym dość obszernie i wyraźnie odzna
czona jest dziedzina tych nauk i umiejętności, którym należy pierwszeństwo i dziel
niejsze sprzyjaniie: mówiono tam także i o środkach, ,j!akie byłyby pomocnymi do 
osiągnięcia tego celu. Wyższa użyteczność tych naiuk i umiejętności polega (jak już 
dawniej nadmieniono) na tym:

1. Że jedne z nich mają wiekuistą i bezwzględną realną pewność, drugie zbli- 
pają się do nich w znacznym stopniu.

2. Ze w uprawianiu owych rozum nabiera prawdziwej gruntowności i nie na
raża się na niebezpieczne obłąkania.

3_. Że oprócz tego głównego użytku w  gruntownym i prawym wykształceniu 
umysłu, odbieramy jeszcze :z pomienionych umiejętności i nauk wielorakie bez
pośrednie i nader rozlegle korzyści dla szczęścia indywiduów i dla dobra narodów.

Nauki te i umiejętności odznaczyliśmy powyżej w następującym porządku:
a. Nauka religii jako źródło, początek, środek .i koniec wszelkiej umysłowej, 

moralnej i towarzyskiej uprawry Człowieka.
b. Matematyka, w całym obrębie rozmaitych swoich części i oddziałów, oraz 

uważana pod względem teorii równie jako i zastosowania.
c. Logika ściśle umiejętna, jak wyszła z rąk pierwszego swego Mistrza.
d. Umiejętności fizyko-matematyczne, jako to np. Mechanika, Astronomia, Sta
tyka, Optyka, itd.
Fizyka, Chemia, Historia naturalna.
Należało tu jeszcze przydać wyraźnie:
f. Etykę Chrześcijańską, jako umiejętność, która z Nauką Religii łączy się nie- 

ruzcrwanie i  która z powodu nieprzemiennych swych Boskich zasad staje się rów
nie Przewodniczką nieomylną dla serca, jak i dobroczynną mistrzynią dla rozumu

Można by tu także dołożyć:
g. Naukę gruntowną starożytnych klasycznych języków, która jest nader dziel

nym środkiem w rozwijaniu wfadz myślenia, ai razem i prawdziwą podstawą w szel
kiej gruntowniejszej literatury.

Po 'takim wyliczeniu szczegółowym nauk i umiejętności, zasługujących na rze
czywiste pierwszeństwo i skuteczną protekcją, wszelkie dalsze wywody i bliższe 
wyjaśnienia stają się w  tym miejscu bezpotrzebnymi. W całym tym oddziale nau
kowej oświaty panują ipewne zasady, które chronią od błędu i nie dozwalają nie
ukom ani półmędrkom, aby pozorną gadaniną przywłaszczać sobie mogli imię Uczo
nych. Znaczna część rzeczonych .nauk i umiejętności rozwija się i udoskonala na 
drodze doświadczeń i obserwacji, dla których skutecznego i prawego kierunku słu-

FR A G M E N T  Z R O Z PR A W Y  P T . [U W A G I W ZG LĘD EM  W Y CH OW ANIA I N A U K ]1
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żą także pewne, powszechnie uznane, prawidła. Księgi normalne do udzielania 
tych umiejętności i nauk pomocne, doprowadzone już zostały w wielu krajach do 
wysokiego stopnia doskonałości i znajdują się w obfitej liczbie; łatwo więc przy
chodzi wybierać pomiędzy nimi, łatwo z nich przerabiać inne do miejscowych po
trzeb bliżej zastosowane. Byleby Towarzystwo do ksiąg elementarnych dobranym 
ibyło z osób prawdziwie uczonych, a razem istotną prawość myślenia i udojrzały 
doświadczeniem rozsądek łączących; byleby zwierzchność w kierunkowym działaniu 
swoim pamiętała ciągle na główpne swoje zasady i na ducha, w jakim sprawa pu
blicznej oświaty posuw&na być powinna; byleby szkoły (chociażby do mniejszej 

liczby zredukowane) obsadzone były prawdziwie gruntownymi w tym rodzaju na
uk Profesorami; na ówczas wszystko w tym oddziale pójdzie z niezawodnym skut
kiem, pójdzie z chwałą i niezaprzeczoną użytecznością. Naród, starannie w tym  
względzie kształcony, okaże się nie za długo na scenie świata narodem prawdziwie 
oświeconym, gruntownie rozsądnym, a przez prawą cywilizację istotnie i  trwale 
szczęśliwym

Lecz obok nauk i umiejętności dopiero wyszczególnionych są jeszcze inne, które 
nie powinny być zaniedbywane, i które już powyżej oznaczyliśmy pod ogólnym 
nazwiskiem moralnych, a tymi są:

a. Filozofia* w całym obrębie rozmaitych części swoich, jak to np. Metafizyka, 
Etyka, Psychologia, Antropologia, Kosmologia, Prawo Natury, Prawo Narodów, En
cyklopedia nauk itd.

b. Historia Powszechna. Historia Narodowa. Chronologia. Geografia.
c. Retoryka. Poetyka. Literatura Narodowa. Literatura Słowiańska. Literatura 

innych narodów. Filologia. Archeologia. Literatura Starożytna Klasyczna itd. Nauki 
żyjących języków.

Względem całego tego oddziału nauk, które oznaczyliśmy ogólnym nazwiskiem 
Moralnych, zachodzi nierównie więcej srczegóiowych Uwag, których tu pominąć nie 
możemy. Jeżeli nauki i umiejętności w pierwszym oddziale powyżej umieszczone, 
izas’ugują z wielu względów na pierwszeństwo i na dzielniejszą opiekę, tedy nie 
można stąd wnosić, iżby nauki pod tytułem Moralnych wspomniane, miały być za- 
n.edbywanymi. Owszem, są one także bardzo potrzebne,ale wymagają nader trafnej 
ostrożności w nauczaniu, bo największa ich część takiej jest natury, że skoro nie 
ib^dą udzielane pod ciągłym przewodnictwem bogobojno-moralnego ducha, tedy 
mogą stać się okropnymi żywiołami przewrotności dla serc i umysłów; mogą wy
stawić Naród na stratę prawego rozsądku w najważniejszych materiach Religii, 
moralności i porządku towarzyskiego i gruntowności myślenia. Wyliczymy tu 
w  krótkości bliższe powody i u «vagi, na których wspiera się ta nader ważna różni
ca, zachodząca między naukami pod nazwiskiem moralnych ob itym i, a między na
ukami i umiejętnościami, o których w pierwszym oddziale mówiliśmy powyżej. 
Powocy te i uwagi są (pomiędzy wielu innymi) następujące:

1. Potrzeba bezsprzeczna, ważność i naoczny użytek. Gdzie w kraju wzrost 
gruntowny i rozszerzenie powszechne wzięła matematyka (Geometria i Arytme
tyka we wszelkich stopniach swoich), Znajomość Natury (Fizyka i Chemia), Wia
domość form i prawideł wszelkiego pożycia i  rozumowania ludzkiego (Logika), 
a przy tym ożywiająca ca'y byt nasz umysłowy i społeczny Religia i wsparta na 
niej Etyka Chrześcijańska, w dodatku zaś jeszcre i zgłębiona umiejętność staro

* O Teologii n ie w spom inam y tu bynajm niej. Ma ona już sw oje zasady i swój praw y  
system . Wiąże się z nauką religii, czyli raczej jest jej szczytem . Kierunek nauczycieli
i uczniów  jej zostaje pod bezpośrednim  w pływ em  duchownej w ładzy, na której polegać  
można w  tej m ier.e , przestając ty lk o  na zw ierzchnim  nadzorze i skutecznej opiece.

19 A rchiw um  historii filozofii) i m yśli społecznej
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żytnych języków, tam już zapewnione śą te wszystkie środki i pomoce, potrzfebne 
gwoli dobroczynnemu rozwinięciu tego wszystkiego, co 'stanowi doczesną świet1 
"ność i pomyślność narodu i indywiduów, godność i doskonałość ich moralną, w ie
kuiste człowieka .zbawienie, trafność i gruntowność rozsądku, bezpieczeństwo i nie
zachwianą stałość porządku społecznego. Tu zapewniona jest treść rzeczy, zabez
pieczona podstawa; inne zaś wszelkie nauki (jako to np. filozofia, historia, litera
tura), jeżeli tu nie rzucą jakowego zatrutego zarodu w umysł lub serce, tedy po 
większej części służyłyby (jak zwykle widziemy) do zewnętrznej tylko okrasy
ii uprzyjemnienia.

2. Pewność i metoda umiejętna, która daje umysłowi ubezpieczający kierunek, 
praw’dzie warowne podpory i chroni od obłąkań. Znana jest każdemu matema
tyczna pewność, która we względzie światowych poznań najwyższą jest pewnością; 
i taką właśnie mają nauki matematyczne. Podobną, lub w' stopniu niższym, pew
ność mają nauki fizyko-matematyczne. Logika, ile nauka istotnie formalna, ma 
także w  zasadach swoich pewność niezawodną. Pozostaje więc tylko fizyka i che
mia, które chociaż nie mają matematycznej niezawodności, gdy jednak każda z nich 
na doświadczeniach i dostrzeżeniach polega, ia te łatwymi są zawsze do spraw
dzenia i zawsze gotową dają pomoc do prostowania rozumowań i wniosków, więc 

•i w tych dwóch naukach dość znaczny stopień pewności mieć można, a tym samym 
i  jawniejszą naprzeciw obłąkaniom rękojmię. Na całej więc tej dziedzinie l g0 od
działu nauk i umiejętności (włączając do niego nawet i naukę klasycznych języ^ 
ków starożytnych) nie można tu być półmędrkiem, nie można błąkać się w  kra
inach marzenia, nie można siebie samego zbyt długo oszukiwać ani też uwodzić 
innych zwodniczym blaskiem fałszywego światła, bo tu partactwo niebawem wydać 
się musi i nader łatwo wykazanym być może. Takie więc nauki i umiejętności, 
gruntownie prowadzane, chronią młodzież od błędnych marzeń i urojeń, równie 
szkodliwych dla bogobojnej moralności, jako i dla prawości towarzyskiego porząd- 

.ku. Na takich jedynie naukach i umiejętnościach ukształcić się ii rozkrzewić może 
prawdziwy gruntowny rozsądek narodowy; z pomocą takich tylko nauk i  umiejętr 
ności wyplenić powoli można wszelkie żywioły nieszczęsnego owego widma, które 
pod nazwiskiem opinii wieku, opinii publicznej, ducha czasu, tak srodze trapić 
zaczęły ród ludzki i  niszczyć spokojność jego.

3. Należy tu także przypomnieć, że przy gruntownym uprawianiu nauk i umie
jętności, o których tu właśnie mówimy, obejść się zwykle można by bez niektórych 
nauk, należących do drugiego oddziału (to jest nauk, które moralnymi mianujemy).
I tak nip, przeszedłszy gruntownie naukę religii tudzież c hrześcijańskiej etyki, zbor 
gaciwszy umysł wiadomościami z nauk przyrodzenia, zgłębiwszy wewnętrzną bu
dowę i teorię języków starożytnych klasycznych, cóż by nam jeszcze pozostawać 
mogło prawdziwie potrzebnego i istotnie korzystnego do szukania w  filozofii i w f i
lozoficznej etyce? A prócz tego nikt tu nie zaprzeczy, że człowiek owymi naukami 
I umiejętnościami (w l m oddziale objętymi) wzmocniony nie potrzebuje już za
dawać sobie wiele mozolnej pracy dla oswojenia się z naukami Historii, Geografii, 
Literatury, Retoryki i Poetyki: owszem, naukowa podróż jego po rozległej, ich

.dziedzinie stanie się dla niego przyjemną tylko zabawą, z której on uzyska w ko
rzyści gruntowną rzeczy znajomość, utwierdzi się w bogobojności i chrześciańskich 
cnotach, przywiąże się z głębokiego przekonania tym wierniej do zasad prawego 
porządku społecznego, a tym samym połączy w sobie wszystkie warunki, od któ
rych nie tylko doczesna jego szczęśliwość i sława, ale razem i wiekuiste zależy 
zbawienie.

4. Mówiliśmy dopiero o ważności i umiejętnej pewności na.uk i umiejętności 
w  oddziale l m objętych, które niekiedy ogólnym nazwiskiem umiejętności realnych
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•znamionowano. Uważmy teraz jeszcze nauki moralnie p ad ' względem istotnego n;ie<- 
bezpieczeństwa, jakimi niektóre z nich zagrażać mogą skoroby (jak to już dawniej 
rapomknęliśmy) nie były by prowadzone pod bacznym i ciągłym kierunkiem du-- 
cha religii i chrżeściańskiej moralności. W tej uwadze okaże się także, jak dalece 
nauki moralne pod względem nawet umiejętnej pewności tracą na porównaniu 
z umiejętnościami realnymi; co wszystko, połączone z jawną potrzebą najtroskliw
szej ostrożności, jaka (dla uniknięcia wszelkiego niebezpieczeństwa) zachowaną • być 
powinna w  udzielaniu nauk moralnych, aż nader dostatecznym będzie udowodnie
niem tego, co już wyżej o nlależącym się dla umiejętności realnych pierwszeństwie 
sprzyjania i opieki nadmieniliśmy. I tak. np. zwróćmy uwagę naszą na filozofię 

.i niektóre jej części.
Filozofia w ogólności, która od dawna pretendowała i powinna, być innych 

nauk mistrzynią i udzielać im zasadowych prawideł, czyliż ma sama jako pierwot
ną zasadę, z której by rozwijał się cały jej system we wszelkich jej częściach? 
Upłynęło jiuż więcej jak dwa tysiące lat od pierwotnych (ile inam to dzieje podały) 
w  Grecji zawiązków filozoficznego badania; -czas ten cały zeszedł na stronniczych 
'sporach o takową pierwotną zasadę, a teraz z żalem wyznać musimy, że im dalej 
postępują filozofowie w  badaniu tej materii, im głębiej posuwają swoje w tej m ie
rze rozbiory, tym więcej oddala się od iniich stanowczy rezultat badań, tym bar- 
dziej umysły wikłają się w,'rozbiorach i tym /niepodobniejsze staje się rozwiązanie 
głównych zagadnień. Kto o tym 'gruntownie przekonać się pragnie, niechaj prze-: 
biegnie uwagą dzieje filozofii, dzieje rozlicznych jej systemów, dzieje rozmaitych 
'na jej dziedzinie walczących stroonictw, nareszcie niechaj dostatecznie zgłębi pra
ce filozofów niemieckich w  ciągu np. ostatnich 40- tu lat wykonane, a zapewne 
zadrży nad przepaściami, jakie sobie rozum ludzki, zaciekły w  chuci coraz głęb
szego szperania i na własnych siłach dumnie polegający, wygrzebał sam pod sto
pami swymi. Filozofia podług literalnego znaczenia wyrazu, miała być miłością 
mądrości, i pod tym świętym hasłem witali, ją śmiertelni przy pierwszym jej zja
wieniu, jako dobroczynną Posłankę Niebios: ale czymże ona później stała się pod 
'jadowitym wpływem pychy, zarozumiałości i namiętności! czyliż ona nie znieca 
już tak dalece obawy rozsądniejszych ludzi, że nieraz nadmieniają o potrzebie roz
ciągnięcia warownego kordonu, który by przeciął dalsze postępy tej moralnej zar 
razy. Jeszcze w epoce Rzptej Rzymskiej zmusziany był ' doskonały zapewno jej 
.'znawca, Cicero, wyrzec, że nic nie masz tak niedorzecznego i głupiego, czego by 
który z filozofów .nie powiedział; a cóż by dopiero ten mówca, filozof i'polityk  
rzekł teraiz, gdyby dowiedział się o wszystkim, co .od owej epoki aż" do tego mo
mentu zrobiono na dziedzinie filozofii? Z samej tu zaiste natury rzeczy wypływa 
owo niebezpieczeństwo, o którym napomknęliśmy; bo gdzie nauka jakowa otwiera 
nieograniczoną wolność umysłowym badaniom, a wskazać im nie .zdoła żadnej za
sady, od której by one zaczynać i na której iby gruntownie polegać mogły, tam 
nic już nie przeszkadza, ażeby z zarozumiałych zaciekań nieudolnego i ograniczo* 
jnego umysłu nie miały rozwijać się (obok małej liczby prawd) niezliczone obłą- 
jkania i zwodnicze pozory. Doświadczenie usuwa tu wszelką względem tego wnios
ku wątpliwość. Na czyimże łonie wylęgły się owe poczwarne i dla rodu ludzkiego 
•zgubne zjawiska, np. Ateizmu, Panteizmu, Naturalnej Religii, Materializmu, Sensua- 
lizmu, Liberalnego rokoszu i burzących towarzyski porządek teorii? ■'

Skądże, niecni naprzeciw religii, moralności i wszelkiej społecznych władz prawo
ści powstańcy czerpią sofiizmaty swoje, z pomocą których starają się ciągle pod- 
Ikopywać to wszystko, co jest najświętszym i co bogobojnie szanowanym być po
winno? Czyliż ci rokoszanie i zdradliwi zwodziciele nie okrywają się imieniem 
f i lozofów i czyli nie walczą pod chorągwiami i pod hasłem filozofii? Czyjąż się

19*
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protekcją zaszczyca duch czasu i owa mniemana opinia publiczna wieku? Skądże 
opozycyjny liberalizm czerpie zachowawaze dla siebie żywioły, jeżeli nie z sofizma- 
tów i rozumowań ludzi, którzy się zdobią tytułem filozofów? Przebiegając nawet 
szczegółowo rojmaite do filozofii należące nauki, widzimy w każdej niemal z nich 
mniej lub więcej naoczne potwierdzenie powyższych wniosków, i spod tej uwagi 
jedna tylko na wyłączenie zasługuje Logika, dopóki ściśle trzyma się w obrębie 
umiejętności form, pod jakimi objawiają się wszelkie objęcia, sądy i rozumowania 
ludzkie. I tak np. względem Metafizyki na to tylko zgodzili się dotąd filozofujący 
badacze, że ona (uważając literalne znaczenie jej nazwiska) jest nauką rzeczy 
nadprzyrodzonych rzeczy nadzmysłowych, lecz przeszedłszy tą definicję, napoty
kamy zaraiz na nieprzez , yciężone trudności i wpadamy w  nieskończone zawiklania, 
przy pierwszych zaraz zagadnieniach: od czego ma się rozpocząć nasze m etafi
zyczne dochodzenie? podług jakich prawideł ma być prowadzone? Jaka pierwotna 
■zasada s’użyć będzie do postępnego rozwijania całej tej umiejętności? itd. Zo
baczmy dalej etykę filozoficzną; naukę, która właściwie ma być ozdobą i dobro
czynnym o.,ocem filozofii, mistrzynią życia naszego. Z tym wszystkim, pomimo 
tak wznios’ego przeznaczenia swego, wahała się ona od wieków i waha się dotąd 
pomiędzy rozmaitymi systemami, które rozwijają się z rozmaitych pierwotnych 
zasad dla tej nauki wynajdowanych, jak to widzimy w  obrazie różnych szkół 
i systemów, np. Epikureizmu, Platonizmu, Stoicyzmu, Eudemonizmu, Kantyzmu, 
Fichteanizmu itd. Rozum ludzki własnym tylko siłom przyrodzonym zostawiony, 
nie rdołał i nigdy nie zdoła wyprowadzić praktyczną filozofią. Z tego zamętu roz
maitych rozumowań, prawideł i wniosków jeden tylko jest środek do wyjścia, to 
jest zwrócić się na drogę chrześcijańskiej etyki, gdzie na podstawie ręką Twórcy 
(założonej, przy Boskim świetle Objawienia znaleźć dopiero można niewzruszony 
pokój umysłu i serca, niezachwianą szczęśliwość doczesną i wieczyste zbawienie.— 
Następnie pomiędzy naukami filozofii widzimy np. Antropologię (Naukę o Czło
wieku) i Psychologię, jest to nauka o duszy. Tu rozum ludzki, dopóki z pomocą 
własnych tylko przyrodzonych sił chciałby działać, wikła się ciągle pomiędzy tymi 
samemi wątpliwościami i trudnościami, jakie otaczają filozofię, przy pierwszych 
jej (Zasadach, i dopiero z pomocą światła Objawienia znajduje potrzebniejsze głów
ne wiadomości, które posłużą do wydobycia go z otchłani błędów i powątpiewam  
W tych tu właśnie naukach, jeżeli one wyższego religijnego kierunku są pozba
wione, rozwija rozum i pomnaża szkodliwe żywioły bezbożnych i antymoralnych 
teorii np. Materializmu, Sensualizmu, Egoizmu opozycyjnego liberalizmu itd. Mamy 
tu jeszcze wspomnieć np. o Nauce Prawa Natury, nauce, która właściwie stanowić 
ma Metafizykę Ustawodawstwa? Tu ukazuje się ten sam niedostatek pierwotnej 
izasady, jaki widzieliśmy w filozofii w ogólności; stąd zaś wynikać muszą te same 
szkodliwe rezultaty. Owszem Nauka Prawa Natury otwiera nawet większe jesreze 
pole do błędnych wniosków, bo z mylnej fikcji Stanu Natury, w  którym ludzie 
nigdy nie znajdowali się, i  z tego urojonego stanu, w którym nie mogło jeszcze 
być mowy o żadnych usta a ach ani o żadnych prawnych stosunkach, wydobywać 
usiłuje normalne zasady Społecznego Ustawodawstwa dla ludów w stan ę cywiH- 
zac ,i żyjących. I zaiste, z tego to zatrutego źródła mniemanej nauki prawa natury, 
wyniknęły owe okropne teorie Kontraktu towarzyskiego i Królowładztwa ludu 
(contrat social; souvera:nete du Peuple); z tego źródła wyniknął zgubny dla po
myślności społeczeństw dach francuskiego cywilnego kodeksu, który jest właściwie 
elementarzem radykalnej rewolucji europejskich ludów, podkopującym ciągle i ze 
wszelkich stron najg'ówniejsze zasady cywilizacji europejskiej. Czyliż potrzeba 
jeszcze napomknąć cośkolwiek o teoretycznych naukach Ekonomii politycznej, któ
re nie mając również żadnej powszechnej i niezawodnej zasady uprzedzają tylko
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niedojrzały i niedoświadczony umysł ucznia mnóstwem hipotetycznych (przez 
jętne rozbiory nie sprawdzonych) zdań i widoków, powiększają szereg zarozumia' 
łych krytykastrów każdej operacji rządowej i tym samym przyczyniają ciągie ■ 
wiołów artyficialnej pomiędzy mieszkańcami niespokojności i nieukontentowania 
Ale przejdźmy już do innych nauk.

Okazawszy krótko w rozbiorowym obrazie niektórych części filozofii, jak daleko 
nauki moralne pod względem umiejętnej pewności, a tym samym i prawdziwej 
ikorzyści, tracą w porównaniu z umiejętnościami realnymi i  jak troskliwego wy
magają kierunku, ażeby zatrutych owoców nie wprowadziły w społeczność ludzką, 
okażmy jeszcze to samo na naukach historii i literatury, które nader znaczną część 
r,a dziedzinie moralnych nauk zajmują.

Co jest historia? to każdemu wiadomo: lecz: gdzie jest stanowcza podstawa, 
gdzie profaiercry kamień jej prawdy, gdzie niezawodna pomoc, dla gruntownego 
i  doskonałego jej rozwijania na korzyść szkoły i świata? — Tego nikt wskazać nie 
zdoia.

Na jak małą -wiarę zasługują dzieje dawniejsze; o tym przekonywa nas czuwa
jąca ciągle i dochodząca krytyka, która codziennie niemal znajduje omy’ki do pro
stowania i  rozmaite wątpliwości do wyjaśnienia. Jak słabą wiarę pokładać można 
w  naszych dziejach spółczesjiych, spółozssnymi pióry pisanych; o tym łatwo jest 
ikażdemu przekonać się, skoro zechce pod ścisły rozbiór poddać i dojrzale rozuzą- 
snąć nadeir podejrzane materiały, z jakich układa się zwykle historia, owe tłumnie 
obiegające gazety i periodyczne pisma, pamiętniki, korespondencje, napjsy, pomniki, 
apologie i inne rozmaite historyczne ś .*iadectwa, w których fałsze, potwarze, niewiado- 
roość, błędy, stronnictwa, namiętności, podły interes, uprzedzenia się za zgubnymi teo
riami, duch opozycji lub rokoszu itd. mniej więcej objawiają się niezliczonymi, ubar
wiane pozorami. Tak to historia s ca je się zawsze mniej więcej niewierną i stronniczą, 
bądź że pisana będzie przez współczesnych, bądź układana przez potomnych. Jeżeli 
zaś oprócz tej ogólnej uwagi zwrócimy wzgląd baczmy na wewnętrzną osnową dzieł 
historycznych; na owo przemienianie historii w zbrodniczą trybunę bezbożności, 
przewrotnych zasad, politycznej opozycji i ducha rokoszu; jeżeli zastanowimy się 
nad rozmaitymi historycznymi pismami, które szumnym tyt 'em filozoficznych 
historii ozdabiano, nad historycznymi dziełami np. Woltera, Reynala, Chesterfielda 
S ismondego, Llorente2 i tylu innych, jeżeli zważymy, i*a jak smuti.e obłąkan a 
i antysocialne opinie naprowadza młodzieńcze niedoświadczone imaginacje historia 
starożytnych Rzptych i przyk ad owych tyranobójczych apostołów polityczne-j wol
ności; wtenczas zadrżeć .nam przyjdzie nad przepaścią, jaką pod stopami m'odzieży 
otwiera historia, jeżeli (wzięta pod opiekę filozofii) nie będzie udzielaną pod cią
głym kierunkiem prawych zasad i objaśnianą przez głębokich znawców staro- i no
wożytnego stanu społeczeństw, a mianowicie jeżeli w jej nauczaniu nie będzie ciąg
le  przewodniczył bogobojny duch np. Bossueta i Rollina.

Literatura w ściślejszym znaczeniu obejmuje Gramatykę, Poezją i Retorykę ze 
wsze.kimi tych nauk oddzielnymi częściami. Przeprowadza ona mowę ludzką przez 
wszystkie udoskonalające formy, ażeby ta mowa stała się trafnym i dostatecznym 
organem myśli, narzędziem do zniewolenia serca przez zajęcie uczuć i do prze
konania umysłu przez zręczne zwroty rozumowań. Literatura zatrudnia się bez
pośrednio formami mowy; materię zaś samą czerpać musi już to z imaginacji, już 
ze wszelkich innych nauk. Najwięcej ona stara się przemawiać do uczuć i te po
ruszać. Właściwym jej mistrzem i przewodnikiem jest Smak; a ten przewodnik 
(ile powszechnie wiadomo) nie wspiera się sam na żadnych niezmiennych i pow
szechnie uznanych zasadach, lecz owszem rozmaicie objawia się w różnych epo-
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kach czasu i w różnych okolicach przestrzeni. Na tej w ięc ubarwionej dziedzinie 
'Literatury nie dostrzegamy żadnej ubezpieczającej podstawy, a tym samem nie 
tylko tu nie znajdziemy prawdziwie warownej rękojmi dla interesiu prawdy, aJe 
przeciwnie,, znajdziemy wielorakie sidła aa obłąkanie jej, wielorakie środki do. 
obrony fałszu i nieprawości, wielorakie podniety przyjazne maksymom bezbożnym
i  niemoralnym; co nam nawet wyjaśnia, dlaczego np. Platon życzył, aby w jego 
ijizptej żaden poeta nie miał przytułku. Zapewne przeczyć nie można, iżby Poezja, 
ii. Wymowa, w rzeczach mianowicie przeświadczeniom religijnym poświęconych, 
nie miała zjednać znamienitych korzyści dla dobrej sprawy; zapewne one nieraz 
odniosły :W tejże sprawie znamienity triumf, wiemy, czym były poezja i  wymowa 
w  ustach natchnionych Proroków i Mędrców; czym były w  ustach lub pod piórem 
Bossueta, Massiliona, Skargi, Chateaubrianda i niektórych bogobojnych poetów; 
ale też i iz drugiej strony zataić niepodobna, jak często i w  jak wysokim stopniu 
Poezja i Wymowa posłużyły i służyć nie przestają do podżegania wielkich na
miętności, do spełnienia okropnych zbrodni ,i klęsk, do rozkrZewienia płochości w są
dzeniu i cenieniu rzeczy, do ośmielania sprośnej rozposty na umysłach i sercach, 
do wykorzenienia w  niedojrzałych umysłach wszelkiej prawdziwie umiejętnej dąż
ności i usilności około gruntownego ważniejszych materii zgłębiania, do rozmno
żenia owych płaskich, pokostowanych i nierozsądną zarozumiałością napuszających 
się półmędrków, którzy prawdziwą stają się dla ludzkiej społeczności zarazą.

Tym więc sposobem, z pomocą główniejszych szczegółowych rozbiorów, odróż
niwszy umiejętności realne od nauk moralnych pod względem ważności, umiejętnej 
niezawodności i wewnętrznego bogactwa, przekonać się musimy, któremu tu z tych 
dwóch oddziałów należy pierwszeństwo i czynne wsparcie; przyznać dalej musimy, 
że jeżeli w  prawdziwym wszechstronnym kształceniu młodzieży nie wypada za
niedbywać nauk moralnych, które także mają swoją znamienitą użyteczność i od
świeżają niejako bądź łagodzą umysł, pod surowszą umiejętną ścisłością niby za
sępiony, tedy z drugiej strony najbaczniejszym być powinno staraniem zwierzch
ności, aby te nauki pod ciągłym tylko kierunkiem i w duchu prawdziwej bogoboj- 
hości chrześciańskiej dawane były, przy nieustannym oraz wszelkiego w nich ro
zumowania zwracania 'do prawych zasad pod względem religii, moralności chirześ- 
ciańskiej, porządku społecznego i gruntownej prawdy.
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UZASADNIENIE CENZURY DRUKU

Zacząć od wysłowienia wszelkich korzyści, jakie wolność druku ma zabezpieczać.

Lecz te wszystkie korzyści urojonymi są tylko w  fałszywej teorii; dlatego 
są zwodniczymi.

Jakich trzeba by warunków, iżby nieograniczona wolność druku została rzą- 
czywiście tak korzystna, jak ją mieć pragną obrońcy jej. Gdy jednak takowe 
(warunki nigdy nie zbiegają się, więc i korzyści stają się zawodnymi. Można to 
udowodnić równie w  teorii, jak ii w  doświadczeniu.

Co to jest wolność nieograniczona! w  społeczeństwie, gdzie wszystko ma 
granice, bo inaczej nie byłoby społeczeństwa. Jakaż więc kontradykcja w wyrazach!

Czy sąd, a nawet kara mogą być zaradczymi środkami przeciw nadużyciom? —? 
czy mogą naprawiać to, co isię złego wyrządzi?

Wyłożyć szczerze wszelkie niedogodności, jakie wynikają z Cenzury. Naprzeciw 
temu obrazowi wystawić obraz niedogodności, czyli raczej istotnych klęsk, jakie 
wynikają z nieograniczionej wolności druku. W pierwszym ujrzymy to tylko, że 
niejedno dobre wstrzymanym może zostało na czas niejaki; w  drugim ujrzymy 
rozlane zeczywiście klęski stanowcze, zbestwienie ludów, zburzenie publicznego 
rozsądku. Historia ludów usprawiedliwi rezultaty takowego porównania; obecne 
naoczne przykłady dozupełnią wywód.

Wolność objawiania myśli rozmaitymi środkami i wolność druku rozwija się
ii rozszerza sama z siebie z postępem światła i  rozmaitych środków cywilizacji. 
Cenzura nie ,może teigo postępnego rozwijania wstrzymać, ale tylko to zrządza, 
że ono jest postępnym, a nie przeskakiwującym i  przyśpieszanym. Nie tylko nie 
czyni ona pod tym względem nie szkodliwego, ale owszem, działając jako siła 
ściągająca naprzeciw sile rozstrzelnej1, wprowadza prawdziwe produkce, kiedy 
tymczasem sama tylko siła rozstrzelna bez takowego hamulca działając, rozprasza 
wszystko na wszystkie strony bez żadnego rzeczywistego produktu.

Że często cenzura znajdowała się w  ręku ciemnych ludzi i niewiedzących 
wcale o właściwym swego urzędowania celu, to naprzeciw niej nic nie dowodzi.
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Zresztą i taka jeszcze w nadużyciach przesadzona cenzura lepsza jest nierównie 
w swoich skutkach, aniżeli nieograniczona wolność.

j1 !
W epokach, kiedy nawet druku wcale nie było, rozwijał się rozum i geniusz 

w  ciągłych postępach, podobno nierównie pożyteczniej i gruntowniej niż teraz. 
Indie, Egipt, Chiny, Grecy, Rzymianie i różne europejskie narody przed wynale- 
zienniem druku. Widzimy tam wszelkie niemal umiejętności i nauki gruntownie 
rozwinięte, chociaż nad nimi szczęśliwsze tylko klasy panowały. Widzimy tam owo 
rozwinięcie nie tylko w  słowach i pismach, ale i w wszelakich trwałych pomnikach 
kunsztu, potęgi i cywilizacji. I dzisiejsze więc narody mogłyby one podobnież roz
wijać w  .nieskończonej progresji nie potrzebując treybhauzowego pędzenia przez 
druk, który im daje tylko przestrzenne rozszerzenie, lecz rzadko ową gruntowność 
co do głębi, zwłaszcza z pomocą tylu dobroczynnych Instytucji Chrystiandzmu.

Mądrość starożytnych nie bez powodu mniemała, iż nie wszystko iść powinno 
w  powszechną objawę. Stąd w nich eksoteryczna i esoteryczna filozofia. Nasza
w  tej mierze niepowściągliwość i świerzbiączka sprowadzała nam klęski wiekami 
nie zagładzone.

W naukach matematycznego i doświadczalnego rodzaju wszystko można pisać
i głosić2. Tam są gotowe kryteria i nikt nie uszuka sią na partactwie. Lecz w na
ukach bezpodstawnego rozumowania jakże rzadki, oo się poznać zdoła na truciź- 
nie! — jak tu wielu pada ofiarą! Dzieje ostrzegają o tym aż nadto dotykalnie.

Mówią, że wolna dyskusja otwiera zwycięstwo prawdzie. Od dawna duch li
beralizmu usypia nas i rządy tą zgubną maksymą, tak jak narody w przemysł 
bogate usypiają nas mniemanymi korzyściami z nieograniczonej wolności handlu. 
Ale przypomnijmy sobie epokę Encyklopedystów. Zapomniały się rządy; pisarze 
a jednej i drugiej .strony; a tymczasem wiemy, co potem wyniknęło i czy prawda 
nie uległa pod przemocą kłamstwa. Czemu to? dla naturalnej tej przyczyny, że 
prawda występuje tylko sama, kłamstwo ziaiś z niezliczonym orszakiem sojusmików, 
z bronią wszelkich namiętności. Ten sam przyk’ad i teraz ciągle powtarza się. Np. 
wielu abonentów ma Constitutionel? wiele Drapeau? Które książki mają pokup?



P R Z Y P I S Y

UŹYTECZNOSC, WPŁYW I ZALETY PIĘKNYCH KUNSZTÓW

D rukuje się  z rękopisu dotychczas n ie publikow anego. Rozprawa przypuszczalnie n a 
pisana w  latach 1809—1810. Uzasadnienie:

a) Przypis na s. 265 rozprawy oznacza, że rękopis został napisany po roku 1805.
b) W yodrębnienie „w ładzy czu ciów ”, której śladu nawet nie znajdujem y w  w ydanym  

■w 1808 r. dziele Szaniaw skiego pt. O n atu rze  i przezn aczen iu  urzędow ań  w  społeczności — 
św iadczy za tezą. '

c) Zbieżność tem atyczna z listam i do Fr. Paszkow skiego oraz zbieżność fragm entu listu  
z 17.III.1810 z odpowiednim  fragm entem  rozprawy (patrz: s. 269 U żyteczn ośc i  zdanie... w  ta 
kow ym  w ieku... itd . i  w  „ liśc ie” s. 281 „zdanie... W łaśnie w  epoce...” — w  obu przypadkach  
idzie Szaniaw skiem u o rolę „P ojętn ości”) — świadczą za tezą.

1 U żyteczn ość  — W Radach P rzy ja c ie lsk ich , s. 84 (wyd. z 1805 r. Szaniaw ski w yróżnia  
dwa rodzaje użyteczności n a u k :  U ż y t e c z n o ś ć  m a t e r i a l n ą  a) przypadającą się 
„do tego lub owego zam iaru” w  życiu potocznym ; b) dostarczającą prawd dla innej nauki;
i  U ż y t e c z n o ś ć  f o r m a l n ą  — „praca na daną naukę łożona w zm acnia działalność 
um ysłow ą i usposabia do innych nau k” . W ogóle Szaniaw ski w  sw oich pism ach drukowanych  
d nie drukowanych nader często posługuje się  pojęciem  „U żyteczność”, przyw iązując do 
niego w ielką w agę w swej „ filozofii praktycznej” .

2 F ilozofia  — Jest to  najpełniejsza z defin icji filozo fii podanych przez Szaniaw skiego. 
D otychczasow e defin icje, znane z pism  drukowanych, różnią się m iędzy sobą. D efinicja  
obecna jest jak  gdyby rozw inięciem  podanej w  O n a tu rze ..., s. 106.

3 układ  g łów nych  k ieru n k ó w  — patrz „trzy g łów ne k ierunk i” .
* Objęcia  — pojęcia.
5 im ain acja  — w yobraźnia.
fi w yborn ość  — pow inno być raczej „w ytw orność”.
7 zm ys ło w e j w ła d zy  — znajdujem y tu o  w ie le  szerszy i system atyczniejszy opis tej 

w ładzy niż w  innych pracach Szaniaw skiego (patrz np. w  O n atu rze , s. 97). Nowym  jest tu 
podział na zm ysłow ość zewnętrzną (zm ysły) i  w ew nętrzną (wrażenia i w yobrażenia).

8 w ładz  p rzeds taw czych  — w  żadnej z poprzednich prac nie w ydziela Szaniaw ski tych  
■władz. O „im aginacji”, „pam ięci” i „fan tazji” w spom inał już w  Radach Przyjac ie lsk ich ,  
s. 121.

9 J e m  Paul R ich ter  — ży ł w  latach 1763—1815, autor V orschule der A esth e tik  (W stąp  
do e s te ty k i,  1804) — z tej to  zapew ne pracy bierze Szaniaw ski zdanie Richtera o fantazji.

10 P ojętn ośc i — Szaniaw ski w  n in iejszym  fragm encie kontynuuje i pogłębia rozpoczętą 
w O n atu rze  krytyk ę „P ojętności” (patrz O natu rze , s. 99—101 oraz lis t do Fr. Paszkow skiego  
z dn. 17.III.1810 r., s. 279).

R ozum  — porównaj rów nocześnie z listem  do Fr. Paszkow skiego z dn. 17.III.1810.
12 W ole — patrz co pisze na ten tem at w  O n a tu rze  s. 22, 26, 48, 113.

13 ... tron em  — na tym  fragm encie kończy się w  rpisie rozdz. I. M iędzy kartą 24 a 26 
autor pozostaw ił puste strony, tak jak gdyby zam ierzał jeszcze dopisać dalszy ciąg rozdz. I 
(naw et rozdz. II zaczyna się od połow y strony).

LISTY DO PUŁKOWNIKA FRANCISZKA PASZKOWSKIEGO

Znaczenie listów  nie w yczerpuje się  jedynie w  ich w artości filozoficznej. Są one in te 
resującym  dokum entem  do dziejów  organizacji „jakobinów  polsk ich” w  K sięstw ie W arszaw
skim  w  latach 1809—1810. Dokum entem  tym  cenniejszym , że ukazującym  w ów czesne poglądy  
trzech  jej ctołow ych działaczy (Szaniawskiego, H orodyskiego i Paszkow skiego).

D rukuje się  z brudnopisów Szaniaw skiego, dotychczas nigdy nie publikow anych.

i Franciszek Paszkow ski (1778—1885) generał. Jako w ojskow y w stępuje do organizacji „ja- 
.kobinów p olsk ich” (przypuszczalnie w  Paryżu około 1802 r.), gdzie jest jednym  z w ybit-
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niejszych działaczy. B liskie stosu nki z Tadeuszem  K ościuszko, w ysok ie  stanowiska w ojsko
we, jakie zajm uje w  K sięstw ie W arszawskim  (jest szefem  sztabu dyw izji księcia Józefa P o
niatow skiego, a następnie adiutantem  królew skim  przy Fryderyku A uguście w Dreźnie) 
powodują, iż odgrywa on niem ałą rolę w  organizacji (szczególnie w  latach 1809—1810). Na
leży  w  gronie '„jakobinów ” (podobnie jak Szaniaw ski i H orodyski) do ideologów  tej orga
nizacji. Jak można zorientować s ię  z publikow anych obecnie listów  oraz z listów  do An
drzeja H orodyskiego (przechow yw anych w  Bibl. PAN w  K rakowie, syg. 163 I—II) stykając się  
w  Dreźnie z ludźm i powiązanym i z ruchem  spiskowym  w  Niem czech — ulega on silnie ich  
w pływ om  ideologicznym  i  filozoficznym . W pływy te uw idaczniają się n ie  tylko w  płasz
czyźn ie  filozoficznej (krytyka m yślenia  dyskursyw nego i pochwała „uczucia” , intuicji, „nie
w inn ości przez niew iadom ość”), lecz  tak że ideologiczno-politycznej (hasło wskrzeszenia „sta
rożytnego ducha” , „pierw otnego k sz ta łtu ” narodowości, połączone z sym patiam i z ruchami 
antynapoleońskim i).

2 Mowa o Andrzeju H orodyskim , w ybitnym  działaczu „jakobińskim ”. W czasach K się
stw a zajm ow ał w ysok ie  stanow iska państw ow e. Podczas pow stania listopadow ego pełnił fu n k 
c ję '  m inistra spraw  zagranicznych.

3 in icjatyw a, jak w ynika z tego  fragm entu, w yszła od Paszkow skiego. Potwierdza to  
fragm ent listu  Szaniawskiego do H orodyskiego z 23 listopada 1809, w  którym  czytam y: ,,... 
Chociaż w iem , że tam  użyteczn ie pracujesz, sm utno m i jednak, że n ie  w racasz tak długo. 
N iezbyt dawno pisałem  do Ciebie, a od dawna n ie  ma pew nej o  tob ie  w iadom ości. N ale
żałoby rozpocząć prace wyższej potrzeby i Franciszek (mowa o Paszkow skim , przyp. T.K.) 
chcia łby znowu zaw iązać korespondencję; na ten koniec trzeba w idzieć się, pogadać i skleić 
jakow y układ, aby części osobno obrabiane m iały zw iązek i pew niejsze dążenie...” (Bibl: PAN  
•w Krakowie syg. 163 I karta 192—193). P o  niniejszym  cytow anym  liśc ie  w  korespondencji 
Szaniaw skiego z Paszkow skim  trw ała  kilkom iesięczna przerwa, po czym  Szaniawski napisał 
Ust, który publikujem y. W ostateczn ym  w ięc  rezultacie Szaniaw ski zain icjow ał dalszy ciąg  
korespondencji. R ozpoczęcie jej, a tak że propozycje „Trium w iratu” w  niej zawarte, przy
padają na okres krytyczny dla „jakobinów  polsk ich” , którzy w  tym  w łaśnie czasie „...nie 
w idzieli... co począć...’’ (patrz: W acław  Tokarz, Ostatnie  lata H. Kołłą ta ja ,  t)„ II, s. 189). 
Oznacza to ze strony Szaniaw skiego (i pośrednio H orodyskiego) pod jęcie próby ożywienia  
działalności organizacji. W tym  celu proponuje Paszkow skiem u stw orzenie „Trium wiratu” 
w  składzie Paszkow ski, Szaniaw ski, H orodyski — po uprzednim  uzgodnieniu „Credo”. Miał 
to  być jednak „m oralny T rium w irat” , a n ie  czysto polityczny.

* Paszkow ski swoim  kosztem  przygotow uje w ydanie m apy Polsk i.
5 Szaniaw ski poddaje „kam eralistów ” ostrej krytyce przede w szystkim  za ich lekcew a

żen ie  teorii, praktycyzm , który cech ow ał kam eralną naukę („kam eralna nauka” — zbiór 
u m iejętności adm inistracyjnych i  n au k  gospodarstwa krajow ego rozw in ięty  przez w ykładow 
ców  na niem ieckich un iw ersytetach  w  w ieku XVIII i  na początku X IX  w  oparciu o za
sady m erkantylizm u). K rytyka ta stan ie  się tym  zrozum ialsza, jeżeli dodam y, iż „kam era
lis ty k a ” miała grono aktyw nych zw olen ników  w  K sięstw ie W arszawskim  (np. Stanisław  
W ęgrzecki, W awrzyniec Surow iecki etc).

6 Był to zapew ne zaczątek dzieła Paszkow sk iego pt. Pom ys ły  do dz ie jów  Polski, opu
blikow anego w  Paryżu w  1840 r.

7 Jak w ynika z tego, już w ów czas m yśla ł Szaniawski o rezygnacji ze stanowiska Pro
kuratora G eneralnego, które podówczas zajm ow ał. U czynił to  dopiero w  roku 1811 — zw ol
niony na w łasne żądanie decyzją Sekretariatu Stanu z 17 lipca 1811 (AGAD, Sekr. Główny 
Rady Stanu, syg. 458 a). R ezygnację poprzedziło zawarcie przez Szaniaw skiego um owy z Sta
nisławem  hr. Ordynatem Zam oyskim  (datowanej: „...w  W arszawie, dnia 22 kw ietnia 1811 
roku .”), na m ocy której z 1 lipca w chodził on „w obow iązki” u Zam oyskiego w  charakte
rze m .in. „plenipotenta generalnego” , z poruczeniem , „...by w  czasie zbyw ającym  od intere
sów  sporządzeniem  Dzieła o Janie Zam oyskim  stosow nie do w iadom ego p lanu... zajął s ię ...” 
;(AGAD W arszawa, BOIZ, syg. 1818, k. 146).

s Na tym  uryw a się brulion listu .

FRAGMENT ROZMOWY PT. UWAGI WZGLĘDEM WYCHOWANIA I NAUK

D rukuje się  z rękopisu dotychczas n ie publikowanego. Uwagi...  najprawdopodobniej zo
sta ły  napisane w  połow ie roku 1821. Uzasadnienie:

a) W partii Uwag  obecnie nie publikow anej Szaniaw ski pisze „...Zastosow ać do tych roz
biorów  dzieje i skutk i opin ii publicznej w  epokach francuskiej, hiszpańskiej, neapolitań- 
sk iej, piem onckiej etc. rew olu cji...” (k. 3 rpisu) — co w  przypadku ostatnich dwu w ym ie
nionych rew olucji w sk azu je na nap isan ie Uwag  po roku 1820.
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b) Zbieżność zaw artych w  Uwagach  propozycji odnośnie potrzeby kształtow ania opinii 
publicznej, m. in. przez pow ołanie do życia w  tym  celu dziennika rządowego w  Warszawie, 
z analogiczną propozycją N ow osilcow a w  jego Raporcie do Cesarza z 24 m aja 1821 (patrz N. 
G ąsiorowska „W olność druku...” s. 125 i 341) — św iadczy naszym  zdaniem  za tezą (oczywiście  
przy założeniu, które czyn im y opierając się  m .in . na tekście Uwag  — iż nie N ow osilcow , 
lecz  Szaniaw ski b y ł głów nym  ideologiem  i projektodaw cą w  zakresie po lityk i kształtowania  
opin ii publicznej, w ychow ania i nauk w  K rólestw ie Polskim ). ' <• '

c) W początkach grudnia 1821 r. rozpoczął działalność pow ołany przez 'Aleksandra I 
„K om itet R eform y” szkół i  U niw ersytetu , którego Szaniaw ski został członkiem  — przy
puszczalnie w łaśn ie  dla owego K om itetu Szaniaw ski napisał zawarty w  uw agach zarys pro
gramu polityk i naukowej i  ośw iatow ej.

1 Tekst, który poniżej publikujem y, jest fragm entem  Uwag  obejm ującym  w  rpisie 
Ś. 15—25. -

2 L lorente Juan A. (1756—1823) — h istoryk hiszpański prześladow any przez inkw izycję; 
w  okresie Restauracji schronił się w e Francji, skąd został w ypędzony w  1822 r. za opubli
kow anie dzieła P ortra its  poli tiques des papes.  N ajw ażniejsze z jego dzieł: Histoire crit iąue  
de l ’inquisi tion Espagne  (4 tom y), Paryż 1815—1817.

UZASADNIENIE CENZURY DRUKU

D rukuje się z rękopisu dotychczas nigdzie n ie publikow anego. N apisane przypuszczalnie  
w  1822 r. Uzasadnienie: a) w ym ieniony w  rękopisie dziennik francuski „Drapeau b lanc” za
czął w ychodzić 20 stycznia 1819 — tak w ięc  rękopis nie m ógł być napisany przed tą datą:
b) w  m aju 1822 r. Szaniaw ski opracow ał projekt zorganizowania cenzury w  K rólestwie Pols
k im  — tekst zaś obecnie pu blikow any m ógł być szkicem  do jakiegoś w stęp u , przem ówienia, 
TJzasadniającego projekt.

Podobne stanow isko do w yłożonego w  publikow anym  obecnie tekście zajm ował Sza
niaw ski już w  1816 r. W toczącej się  podówczas dyskusji w okół zgłoszonego w  tym  roku 
projektu  „urządzeń w olności druku i cenzury” Szaniaw ski gorąco popierał nowe przepisy  
^enzury, dom agając się ograniczenia w olności druku. Na posiedzeniu Rady Stanu 1 m arćś 
1816 r. w  następujący sposób uzasadniał sw oje stanow isko: (cytu jem y z protokołu) „...Popie
rając ten w niosek  Ref[erendarz] Stanu Szaniaw ski w  przykładach k lęsk  narodów naznaczo
nych [wykazał] skutki, jakie w y n ik n ę ły  z nieograniczonej w olności pisania, utrzym ując, że 
roztrząsanie dzieł przed ich w ydaniem  powściąga ty lk o nadużycia, n igdy się n ie  sprzeciwia  
Rozszerzaniu św iatła ani w strzym yw ało  od pisania ...” (AGAD W arszawa, Sek. II, nr f  -  
Cenzura i W olność Druku, Akta Rady Stanu K rólestwa P olsk iego  25). Ówczesna rola Sza
n iaw skiego (mowa o 1816 r.) w  in icjow aniu  ograniczeń w olności druku n ie  polegała bynaj
m niej — podobnie jak i w  roku 1822 — na biernym  w ykonyw aniu  życzeń  A leksandra lub  
N ow osilcow a. Szaniaw ski sam jest inicjatorem  i co w ięcej, i d e o l o g i e m  tych poczynań. 
Jest ideologiem  kierunku konserwatyw nego, antyliberalnego w  polskich sferach rządzących  
•Królestwem — zm ierzającym  (jak na to  w skazują rękopisy płockie z lat 1821—1827) do am 
bitnego celu: do ukonstytuow ania w yraźnego nurtu opin ii konserwatyw nej w  K rólestw ie  
Polskim . A by w ykazać ow e ideologiczne kierow nictw o Szaniaw skiego, w ystarczy chociażby  
porównać np. tekst raportu biskupa Prażm ow skiego inaugurującego dyskusję 1.III. 1816 nad 
'wspom inanym  projektem  — z cytow aną w yżej relacją protokołu o przem ówieniu Szaniaw 
skiego oraz z publikow anym  obecnie tekstem .

I W O  natu rze  i przeznaczeniu  urządowań w społeczności  (s. 7) używa Szaniawski przy 
opisie „tajem niczych s ił” „świata m ateryjnego” podobnych pojęć: „ c i ą ż e n i a ,  czyli p r z y -  
f c i ą g u ” i „ r o z s z e r z a l n a ,  czyli r o z c i ą g u ”.

2 Identyczne m yśli w ypow iada Szaniaw ski w  Uwagach w zg lądem  wychow ania  i nauk.

U w a g a
W publikow anych tekstach zm ieniona została jedyn ie interpunkcja i pisow nia, z w y 

jątkiem  tych wyrazów  i pojęć, których autentyczność m usi być zachowana głów nie ze w zg lę
du na ujednoliconą ich p isow nię w  Szaniaw skiego dziełach drukowanych (np. „Ideow ”, ,,lm a- 
in a cja ”). Naw iasy prostokątne, w  których u jęte  są niektóre ty tu ły  publikow anych rękopi
sów , oznaczają, iż w  oryginale rękopisy nie posiadają tytu łu , a w ym ieniony nadany jest 
orzez bib liotekę.
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DIE PŁOCKER MANUSKRIPTE DES JOSEPH KALASANTY SZANIAW SKI

? l Zusammenfassung

In dem Aufsaitz u.d.Titel: Płockie rękopisy Józefa Kalasantego Szaniawskiego 
.(Die Płooker Manuskripte des Joseph Kalasanty Szaniawski) berichtet der Verfa- 
sser iiber die von ihm, in der Zieliński Bibliothek in Płock aufgefundenen, unbe- 
kannten Manuskriptensammlung dieses Philosophen*.

Nach der Beschreibung und Beurteilung des Inhalts der aufgefundenen Sam- 
mlung geht der Verfasser zur Schilderung jener der Manuskripte iiber, in welchen  
sich Szaniawski ausschliesslich oder fragmentarisch mit philosophischen Proble- 
men befassł. Die Chronologie ihrer Entstehung ais Berichtsplan annehmend, be- 
ginnt et mit der Schilderung des am Friihesten verfassten, d.h.mit der Analyse 
der Werkes J. G. Fichte: (Einige Vorlesungen iiber die Bestimmung des Gelehrten), 
yerfasst im Jahre 1803. Der Autor beweisi;, dass dieses Manuskript uns wichtige 
und bisher unbekannte Seiten des Verhaltnisses Szaniawskis zu Fichtes Philosophie 
aufdeckt (ein kritisches Verhaltnis zur Fichteschen „Spekulafcion”, die mit dem  
„Zeugnis der Sinne” abbricht, und zu seiner Methaphysik der ich). Zum nachsiten 
der aufgefundenen, philosophischen Manuskripte der Sammlung iibergehend, und 
nwar aur Użyteczność, w p ływ  i za lety  pięknych kunsztów (Niitzlichkeit, Einfluss 
und die guten Eigenschaflen der schónnen Kiinsie), verfasst vermutlich in den Jahren 
18C9—8110, schildert der Verfasser eingehend die Genesis und einige philosophis
chen Seiten dieser Abhandlung. Die Beweggriinde ihrer Entstehung aufzahlend, 
stellt der Verfasser das Motdv des Strebens nach Feststellung der Wege und Mittel 
>.and die Spitze, welche das Kommen der „Versohungse!poche” in der Menschen- 
geschichte beschleunigen (d.h. jener Epoche, in welcher die „urspriingliche Entz- 
weiung uberwunden wird”, die zwischen Erkenntnis und Handeln, Kultur und 
Natur entstand, ais der Mensch die „Unschuld der goldenen Zeit” verliess). Das 
is t  es — in der Meinung des Verfassers — warum sich Szaniawski in seiner Ab- 
handlung darauf konzentriert, die Notvvendigkeit einer harmonischen Entwicklung 
^er geistigen Krafte und der menschlichen Fahigkeiten zu bew&is&n (zur gleichen 
Zeit seine Ideenlehre undseine Gliederung der menschlichen Geisteskrafte aus- 
fiihr icher darstellend. Nach der Meinung des Verfassers un.erscheidet Szaniawski 
aus dem gleichen Grunde eine besondere „Kraft der der Gefiihle” und hebt die 
Bedeut ng der „Geiiihle” bervar; nach Sza liawski namlich nur sie 'konnen allge- 
mein bewirken, das (im individuellen Menschen und in der Gesellschaft), Verstand 
und Wille, Erkenntnis und Handeln sich vereinigen, eine neue Harmonie, namlich 
eine Harmonie der „Kunst”, entsteht, und die Epoche der Versóhnung herankommt. 
Der Verfasser des Aufsatzes macht jedoch gleichzeitig auf jene Fragmente der 
Abhandlung „Nutzlichkeit, Einfluss...”, sowie der mit ihnen eng verbundenen phi- 
Hosophischen Fragmente aus den Brifen Szaniawskis an de/n Obersten Fr. Pasz
kowski (aus dem Jahre 1810) aufmerksam, i,n denen — seiner Meinung nach — 
unwiderlegbar bawiesen wird, dass diese „harmonische Entwicklung der Geiste-

* Szaniaw ski, Józef K alasanty (1764—1843), ein grosser A nhanger und Popularisator der 
deustchen F h ilosophie in Polen , insbescndere Kants und Schellings, in  den ersten Jahren  
der XIX  Jahrhunderts. 1802—1808 veróffen tlich te  er eine Reihe, die Philosophie popularisier- 
ender Werke (in den Jahren 1802—1808). Zu den bedeutensten unter ihnen gehoran: Co to  
3est fi ozofia (Was ist Philosophie)  (1802), „Rady przy jc  cielskie m łodem u czcic ie lowi nauk  
i  f i lozofi i. . .” (Ratschlage ein.es Freundes fiir den jungen Verehrer  der  Wissenschaf ten und  
der  Phi osophie)  (1805) und O natu rze  i przeznaczeniu  urzędow ań w  społeczności (Uber Natur  
Und A m tsbes t im m u ngen  in der Gesellschaf t)  (1808). A lle diese W erke wurden in W arschau 
herausgegeben.
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skrafte und der Fahigkeiten der Meraschen”, sowie auch die kommende Epoche ,der 
y ersohung” einzig und allein durch den „Verstand” und nicht durch „Gefuhle” 
verAirklLcht werden konnen.

In weiteren Teilen diais Aufsatzes kommentiert der Verfasser in Kiirze die 
iibrigen philosophischen Texte der Sammlung. In der Schilderung deis letzten der 
bedeutesten, welcher aus der Abhandlung Uwagi wzglądem wychowania i nauk 
(Bemerkungen anlasslich Erziehung und Wissenschaften), verfasst im Jahre 1821 
istammt, weist er auf die dort enthaltene, radikale Anderung in den Anschauungen 
Szaniiawskis iiber Philosophie und ihre Geschdchte hin. In diesem Manuskript 
sieht der Verfasser den volligen Zusammenibruch der bisherig&n Anschauungen 
Sizaniawskis iiber die Rolle des „Verstandes”, sowie iiber den Wert der bisherigen 
philosophischen Systeme, und unter ihnen der deutschen Philosophie. Szaniawski 
verneint jetzt die Moglichkeit, durch den „Verstand” eine „praktische Philosophie” 
zu errichten und ist der Ansicht, dass dieses nur mit Hilfe der „Offenbahrung” 
verwirklicht werden kann.

Im Anhang zum vorliegenden Aufsatz veroffentlicht der Verfaisser nachstehen- 
de, in der Płocker Sammlung aufgefundenen Manuskripte:

Użyteczność, w pływ  i za lety pięknyca kuns tów  {N Azlichkeit, Einfluss und 
die guten Eigenschcuften der schónen Kiinste) (1809—1810).

Listy do pułkownika Franciszka Paszkowskiego z dn. 11.11, 17.111 i 28.IX. 1810 r. 
(Brie/e a n den Ober sten Franciszek Paszkowski vom 11.11., 17.III. und 28.IX.181G).

Fragment rozprawy pt. Uwagi wzglądem wychowania i nauk (z 1821 r.) oraz 
Uzasadnienie cenzury druku (iz r. 1822) (Fragmente aus der Abhandlung Bemer
kungen anlasslich Erziehung und Wissenschaften — aus dem Jahre 1821 — sowie 
Die Begriindung der Driickzensur — aus dem Jahre 1822).


