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A d a m  Sikora

TOWIAŃSKI — REWELATOR NOWEGO OBJAWIENIA

„Nie przynoszę wam  — wołał TowiańlSki do em igrantów — ani m ą
drości rzeczy ludzkich, ani nauki, umiejętności, talentów... Przychodzę 
do was, abym wam .pierwszym zapowiedział, że w ypełniły się czasy
i wybiła godzina zlitowania się Bożego, że przybliżyło się Królestwo Bo
że” 1. Tak oto przystąpił Towiański do pełnienia „powinności proroka”
i począł realizować swoją misję „na objawieniu opartą”. Nie polegała 
ona jedynie na tym, iżby „zaświecić światłem now ym ”. Również, ażeby 
prawdę „ucieleśnić, przez ciało, przez ziemię przeprowadzić... we wła
ściwej ziemskiej odzieży wyldać i zastosować do praktyki, do czynu, do 
ży d a” 2. Ten „człowiek niepiśmienny, to jest nie książkowy” pragnął nie 
tylko w proroczym widzeniu przepowiadać przyszłość, lecz ją spełniać
i do niej innych prowadzić, aby stać się „prawem żywym, którego sło
wa, czyny i gesty będą artykułam i” 3. Miał stać się tedy nie tylko rewe- 
latorem  czy inicjatorem  nowej epoki, ale jej realizatorem . „Prorok — pi
sał jeden z towiańczyków — tylko wildzi i  i przepowiada. On widzi, prze
powiada i doprowadzi” 4.

PROROK I EMIGRANCI

W ystąpienie Towiańskiego jako proroka i realizatora nowej epoki spot
kało się z gorącym oddźwiękiem. Wielu emigrantów zafascynował, a pew
ną liczbę zniewolił. Wśród tych ostatnich znaleźli Isię ludzie wybitni. Czy 
po prostu  dlatego tylko, iż TowiarMri „pomącił porządne niegdyś głowy”, 
tak że pozostawało jedynie „ubolewać nad u|padkiem ducha tych m ę

1 A. Towiański, Pisma, t. I, T uryn 1882, s. 25.
2 P. Smolikowski, Historia Zgromadzenia Zm artw ychw stania  Pańskiego, t. III, 

K raków  1896, s. 234.
3 Adam Mickiewicz, Dzieła (wyd. nar.), t. XV, s. 423.
4 P. Smolikowski, jw., s. 141.
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żów?” 5 Jakaż tedy była tajem nica jego sukcesów? Jakie przyczyny spra
w iły konw ersję Mickiewicza, k tóry  „w ystrzelił niegdyś jak świetna ra 
k ie ta”, a następnie „'pękł z trzaskiem  iw ostatnich swych dziełach i dziś 
wlecze się po nim dym ciem ny”? 6 Co ze Słowackiego-szydercy uczyniło 
żarliwego neofitę nowej wiary? Dlaczego Goszczyński — redaktor sa ty 
rycznej „Plszonki”, czyniącej obiektem  swych napaści towianów — zbli
żył się do M istrza i stał się jego w iernym  uczniem? Dlaczego to oprócz 
poetów, ludzi o „wytbujałej im aginacji”, w  kręgu oddziaływania Towiań- 
skiego znaleźli się i s tary  napoleończyk pułkownik Mikołaj Kamieński,
i dowódca pułku jazdy wołyńskiej pułkownik Karol Różycki, tylekroć 
zasłużony w powstańczych bataliach, i młody belwederczyk Ludwik Na- 
bielak oraz w ielu innych? Pytania te  w ym agały otdjpowiedzi, które — 
rzecz natura lna — nie mogły się przecież ograniczyć do konstatacji faktu 
„zamąconych głów”.

W piśm iennictwie owego czasu spotykam y się z różnymi diagnoza
mi. Dotyczyły one k ilku spraw . A więc osobowości Towiańskiego. N a
wet najwięksi wrogowie nie mogli m u odmówić pewnej wielkości. 
W swoim pamflecie S tefan Witwioki pisał, iż jest to „człowiek ognisty, 
śmiały... niepospolitych sił um ysłu, poetyckiego zapału, łatw ej i bujnej 
wymowy... k tó ry  samą już poistawą, sam ym  tonem  głoisu, sam ą swoją 
dziwnością silnie imaginację... uderzał” i k tó ry  „budził wiarę, bo sam 
był w ierzący” 7. Ta właśnie siła osobowości, koncentracja uczuć profe
tycznych i m agnetyczne właściwości m iały  stanowić o jego niewolącym 
Wpływie. Jakże (bowiem wytłum aczyć inaczej fakt, iż „wszyscy, którzy 
go widzą, doznają, nim  naw et przemówi i zacznie nauczać, wipływu nie
pojętego na zm ysły swoje, k tó ry  ich ciągnie k ’niem u i podbija ich 
wolę”? 8 K rasiński pisał tak  świadom konw ersji Mickiewicza i Słowac
kiego, k tóre ¡przecież dokonały się z dnia na dzień. Sam i zresztą to- 
wiańczycy wspom inali o pierwszym spotkaniu z M istrzem  jako o fakcie 
kreującym  ich nową osobowość. „Po pierwszej rozmowie ze Sługą Chry
stusa — wspom inał jeden z inich — byłem  tak, jakbym  się na nowo na
rodził. Realność uczucia tego, od pierwszej chwili wejścia i spojrzenia 
na  Sługę Bożego, .przechodziła z niego w e m nie, w e wszystkie władze 
moje... i długo, długo jeszcze po rozmowie ja sam  prom ieniłem  'się ca
ły  takimże uczuciem...” 9. Atmosfera fascynacji m iała zatem tłumaczyć

5 Br. T rentow ski, Demonomania czyli nauka  n ieziem skie j mądrości w  n a j
now szej postaci, Poznań 1854, s. 108 i 147.

6 Tamże, s. 148.
7 S. W itwicki, Tow iańszczyzna w ystaw iona i aneksam i objaśniona, P aryż 1844, 

s. 17 i 25.
8 Z. K rasiński, L is ty  do D elfiny Potockiej, t. I, Poznań 1930, s. 221.
9 K. Baykowski, Znad grobu, K raków  1891, s. 51 i n.
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strzeliste westchnienia 10, w i er nopoddańcze a k ty 11 łudzi, dla których 
Towiański stał się już nie tylko Mistrzem, ale „Panem  ziem i”, u któ
rego stóp składali „dusze i ciała nasze gotowe na Wszystko” n , rezyg
nując z własnej osobistości.

Tajemnicy kariery  Towiańskiego doszukiwano się w niewolącym 
wpływie jego osobowości. Usiłowano też znaleźć odpowiedź na pytanie
o źródła podatności na jego wpływy. Pytanie to zaś wiodło do analizy 
sytuacji emigrantów i znajdowało wyraz w konkluzji: Towiański umie
jętnie skorzystał z „usposobienia rozdrażnionych uczuć” . Witwicki, który 
w swoim pamflecie prezentow ał pewne am bicje rozumienia, podkreślał: 
„Można się... bardzo dziwić, a... czyliż nie można tego pojąć, że ludzie 
przygnębieni nieszczęściem wygnania i sieroctwa, stęsknieni próżnią 
serca... wstrząśli się, płomieniem zapalili na słowa człowieka osobli
wego...” 13. Przecież Towiański znalazł się wśród ludzi „rzuconych na 
obce brzegi” i „trawionych oczekiwaniem”, wśród emigrantów, którym  
było „na .asfalcie paryskim  straszno i czarno” (Słowacki), zaś czas biegł 
„sm utno i ciężko jak  deszcz jesienny” (Mickiewicz). Znalazł się wśród 
ludzi, k tórzy „szarpiąc się przez la ta” w  żarliwym  oczekiwaniu „wiel
kich odmian politycznych”, obserwować mogli odpływ fali rew olucyj
nej na początku lat 'trzydziestych i kraoh nadziei na w ojnę powszechną 
oraz narastającą potęgę i stabilizację istniejącego stanu. Konflikt po
m iędzy Osobistymi nadziejam i i pragnieniam i a złowrogą rzeczywisto
ścią prowadził niektórych do skrajnego pesymizmu. „Kto choć godzinę 
był Polakiem, czuł, jak św iat usuw a się spod niego. Polak jest strasznym  
bankrutem ” 14. K onflikt ten skłaniał zarazem do „rojeń pozaświato- 
w ych”, do poszukiwania nadprzyrodzonych racji i ¡gwarancji własnej 
spraw y. „Okoliczności — tw ierdził Mickiewicz — sam e w yprą każdego 
wyżej nad świat teraźniejszy i zmuszą szukać punk tu  oparcia aż za zie
m ią” 15. S tąd właśnie, jako w yraz odczucia własnej bezsiły, rozlegały się 
coraz powszechniej wołania o cud, o interw encję opatrzności, o Me
sjasza; stąd  owa codzienna m odlitwa Jańskiego: „Ześlij nam  Twego wy

10 W jednym  z listów  do Towiańskiego czytam y: „Posłanniku Boży, Przew od
niku, Mężu i Bracie, ze w szystkich sił duszy m ojej, w miłości w oli P ańskiej pożą
dany...” — Muzeum Adama M ickiewicza w Paryżu, rkp. 848.

11 „Od dnia dzisiejszego wolności m ojej najuroczyściej, najpełn iej i najsum ien
niej z r z e k a m  się, a wola mojego M istrza A ndrzeja Towiańskiego, którego za 
posłannika Bożego uważam, m oją w łasną we wszelkich czynnościach...” — Tekst 
M. K amieńskiego, zob. Muz. A. Mickiewicza, rkp. 865. Dodajmy też, iż jeden z to - 
w iańczyków  — Sew eryn P lichow ski — sporządził i ogłosił publicznie form alny akt 
dożywotniego oddania się w poddaństwo.

12 S. Goszczyński, Listy, s. 191.
13 S. W itwicki, jw., s. 25.
14 J. Komierowski, Mo je  stosunki z  Tow iańskim  i z tow iańczykam i, Paryż 1856,

s. 1.
15 A. Mickiewicz, Dzieła, t. XVI, s. 98.
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branego dla ojczyzny naszej wodza, łask Twoich świętych pełnego” I6.
I oto ¡przyszedł Towiański głosić Sprawę Bożą. Zapowiedział rychłe speł
nienie się now ej epoki. Sprawił, iż teraźniejszość poczęła przekształcać 
się w przeszłość, bezpowrotnie zamkniętą. „Przeszłość kona... przyszłość 
sam a powstaje... w ielkie w Europie zm iany”. ,,Qd początku świata ani 
takiej wielkości, ani takiego trium fu na ziemi nie było”, teraz bowiem 
„Królestwo Niebieskie zabłyśnie na ziemi, tylko co nie widać” 17. Jedni, 
wbrew otaczającej ich rzeczywistości, uwierzyli od razu. Mogli w tedy 
powiedzieć sobie za Słowackim: „Spokojność już m am  i mieć będę”. Inni 
spotkali Towiańskiego nieufnie, a naw et wrogo. Ale naw et i oni uczuli 
się poruszeni jego przepowiedniami. „Wieść ta  zakrawa na bajkę — pisał 
Goszczyński, wówczas jeszcze członek TDP i redaktor „Fszonki”, o rew e
lacjach Towiańskiego — rozleciała się jednak we m gnieniu oka po emi
gracji i w zruszyła wszystkie um ysły najpiękniejszym i marzeniami. Co 
to jest? Nie pojm uję, ale uczułem dziwną radość” 18. Siemieńaki list 
krytyczny o poglądach Towiańskiego kończył następującą apostrofą: 
„Wszelako w tem  wszystkiem zajm uje mnie urok jakiejś uśmiechającej 
się nadziei, poryw a cudowność i choć rozum n a  wstręcie stoi, serce m a
rzy o tem ...” 19

Atrakcyjność proroctw  Towiańskiego nie polegała po prostu na zapo
wiedzi rychłej przem iany świata. Tak — powiadano — jak skorzystał 
z „usposobienia rozdrażnionych uczuć”, tak  też „uderzył w  strunę na
dziei polskich”, „zagrał” na uczuciach patriotycznych. Większa też część 
zwolennikó'w Towiańskiego — jak tw ierdził W alery Wielogłowski — „po
chwyciła początkowo wędę te j nauki na samą tylko przynętę rychłego, 
a obiecanego Polski odrodzenia” 20. Towiański — podkreślał Mickie
wicz — „obwieścił nam ‘przyszłość szczęśliwą i bliską naszego narodu” 21. 
Ta zaś obietnica stała się n ie tylko przedmiotem w iary i nadziei, ale 
„scientyficznej pewności”. „Ni mniej, n i więcej — donosił Niedźwiecki 
Zamoyskiemu — tylko każdy z nich daje szyję, że tego roku wrócimy do 
Polski, bez żadnego przyczynienia się naszego. Górecki się wyspowiadał 
u Ordy, padł na kolana, ziemię całował i dziękował Bogu za koniec wę
drów ki” 22. Towiańczycy uwierzyli, że z dnia na dzień „Bóg wywróci po
rządek daw nej Europy, a nową Polskę zagw arantuje”, że nastąpi kres 
emigracji i szczęśliwy powrót do rodzinnych stron. ,,Od kiedy z  nim się 
spotkałem, dla mnie emigracja jest skończona, tak pełen jestem  nadziei,

18 P. Smolikowski, jw., t. II, s. 269.
17 S. Goszczyński, jw., s. 180.
18 S. Szpotański, A ndrzej Tow iański, W arszawa 1938, s. 156.
19 S. Pigoń, Z epoki M ickiew icza, Wilno 1922, s. 380.
20 Por. Z. G ąsiorowska, Służba narodowa w  sprawie Andrzeja Towiańskiego, 

K raków  1918, s. 179.
21 A. Mickiewicz, Dzieła, t. XV, s. 373.
22 S. Szpotański, jw „ s. 155.
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iż Bóg wikrótce i dziwną spraw ą nas podźwignie” p isał Mickiewicz do 
Domeyki i wzywał go do natychmiastowego powrotu z Ameryki. Nie
którzy nawet zaczęli pakować ku fry  i przygotowywać się do drogi. ,,Na 
znak mojej w iary  ¡sprzedałem m eble i przeniosłem  się do oberży rue 
Saint-Jacques 22, a to, aby być mniej zależnym i przykutym  do miej
sca” 23 w oblidzu nadciągającej liberacji ojczyzny.

Żarliwa wiara w realizację zapowiedzi przyniosła radość i „spokoj- 
ność”. Oto wreszcie „wybiła godzina zlitowania się Bożego”. Oto ojczy
zna już nie tylko w  sławach Towiańskiego, k tó ry  „opatrzne wznawiając 
Chrystusowe dziwy, dzień naznaczył bliski zm artw ychw stania” — odzy
ska wolność. Wolność tę w pewnym sensie już zdobyła. Albowiem „Pol
ska powstała tejże ¡godziny z łoża śm ierci w domiu swoim, której Mąż 
Boży w Paryżu w ołał do Pana w oblioziu em igracji” 24. Przepowiednia 
zainicjowała je j realną egzystencję.

Rychło jednak ta  ¡radość i spakojność poczęła się kruszyć. Czas pły
nął, a nowy świat nie chciał się spełnić. „Z razu — pisano z goryczą — 
tak (nam był zawieruszył sum ienia, żeśmy przez kilka miesięcy niewypo
wiedziane m ęki duchowe w ycierpieć m usieli” 25. Ludzie początkowo za
fascynowani rewelacjam i Towiańskiego i podatni na jego nauki, poczuli 
się zawiedzeni i niechęć sw ą zwrócili przeciw prorokowi’. Jedni odcho
dzili od Towiańskiego, bo zoczyli rękopisy pokreślone, a i styl niezbyt 
piękny u człowieka, przez którego usta m iał sam Bóg przemawiać. Inni
— i tych była większość — porzucali Towiańskiego, bo Wbrew zapowie
dziom świat pozostawał niezmieniony. Ale naw et ci, k tó rzy  pozostawali 
przy Mistrzu, z upływem  czasu poczynali się buntow ać, nie chcąc ocze
kiwać biernie spełnienia się przepowiedni, lecz pragnąc czynu, który by 
przyspieszył ruch świata. Tak powstał konflikt pom iędzy Towiańskim 
a jego zwolennikami. Obie strony  inaczej odczuwały czas historyczny. 
Towiański stale m aw iał o przem ianie w czasie teraźniejszym . Podkreślał, 
że już oto „wybiła godzina”, że sprawa Boża się zaczęła, że „rewolucja 
chrześcijańska” się dokonuje. „Żyjemy — wołał — bracia, w  czasach 
realizacyjnych”. Twierdził nawet, że jest m u „wiadomy rok przezna
czony do Spełnienia tego, co Pan dla epoki tej w yznaczył” 26 i aczkolwiek 
nie określał nigdy dokładnych dat — tak  jak to czynili współcześni mu 
teozofowie niemieccy: K irchberbeger czy Stilling — to przecież mówił
o owym wielkim Spełnieniu, jak gdyby znajdowało się ono w zasięgu 
ręki. Większość 'też rozum iała Towiańskiego dosłownie, bo tak zresztą 
pragnęła go rozumieć. Oczekiwała tedy  natychmiastowego cudu, goto

23 Por. W spółudział Adama M ickiew icza w  sprawie A ndrzeja  Towiańskiego, 
t. II, Paryż 1877, s. 91.

24 Muz. A. Mickiewicza, rkp. 851.
25 B. Zaleski, Korespondencja, t. II, Lwów 1900, s. 22.
26 Muz. A. Mickiewicza, rkp. 849.
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wała się do wypadków, szykowała do drogi pow rotnej. Sam Towiański, 
jako prorok, inne jednakże miał odczucie czasu. Słusznie zauważył K ra
siński, w  jednym  ze swoich listów do D elfiny Potockiej, że „im pamięć 
nasza dzielniejsza, tem  mniej p r z e s z ł o ś ć  jest p r z e s z ł o ś c i ą  nam. 
Dla proroka znowu p r z y s z ł o ś ć  staje się m niej p r z y s z ł o ś c i ą ” 27. 
W profetycznej wizji czas w jego realnym , 'chronologicznym wymiarze 
niemal nie istnieje, ulegając niejako zawieszeniu. Prorok odsłaniając 
przyszłość czyni ją  tym samym teraźniejszością. Przyszłość w jego wizji 
okazuje się ¡bezpośrednio obecna, dostępna, egzystująca. Przepowiedni 
proroczej towarzyszy przecież nie ty lko albsolutna pewność w jej osta
teczne i nieuchronne spełnienie, lecz talkże głębokie przekonanie, że 
przyszłość przez sam ą przepowiednię już została zainicjowana, że tedy 
poczęła się aktualnie, bezpośrednio realizować, że stała się istniejącym  
faktem. W przeżyciu proroczym wkracza się bowiem w krainę m itu. 
Mit ten konstytuow any jest przez wartości. I dlatego m usi być on prze
żywany jako ciągle obecny, a więc z ijstoty sw ej pozaozasowy. Jest tak, 
ponieważ wartości, k tóre go konstytuują, istn ie ją  po prostu — niczyim 
platońskie iidee, nigdy zaś nie dzieją się w czasie, nie m ają swojej 
historii.

Mówiąc ted y  o rychłej przem ianie i odrodzeniu Polski nie musiał 
Towiański swoim 'zwolennikom „zalecać — jaik to szydzono zeń 
w „Pszonce” — nie kupować im więcej, jak  jedną świecę, bo druga nie
potrzebna już będzie” 28, ani też „wyrzucać świętym, że go oszukali
i kłócić się z nimi o proroctw  spełnienie” 29. To oczywiście nie oznaczało, 
że jego zwolennicy kupowali świec więcej niźli jedną i że n ie  mieli za 
złe świętym  powolności hiegu zdarzeń. Sam Towiański tak żarliwie 
wierzył w to, iż Spraw a Boża już się zaczęła i nieuchronnie się dokona, 
że mógł sobie pozwolić na bierne i spokojne wyczekiwanie. Inna spra
wa, że ludziom pozibawionym takiej koncentracji uczuć profetycznych, 
bierne oczekiwanie wystarczyć nie mogło. S tąd  — naw et w  najbliższym  
kręgu zwolenników M istrza — począł narastać opór. Rozlegały się więc 
głosy o „imarzyeielstwie” i „opuszczeniu rą k ”, zarzuty, iż Towiański 
„zgubił z oczu czais”, naw oływ ania do czynu, przyspieszającego realizację 
zapowiedzi. Opozycja ta  koncentrow ała się wokół Mickiewicza. On ¡to 
jeszcze — w 'znanym dwuwierszu ze Z dań  i u w a g  — formułował myśl 
znamienną, zapowiadającą niejako przyszłe rozbieżności z Towiańskim:

K to na wieczność pracuje, drogo czas szacuje,
Bo kiedy czas ustanie, skończy się działanie 30

27 Z. K rasiński, jw., s. 274.
28 A lb u m  „Pszonki”, P aryż 1845, s. 204.
29 J. K allenbach, Tow ianizm  na tle h istorycznym , K raków  1926, s. 33.
30 A. M ickiewicz, Dzieła, t. I, s. 281.
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Taik oto wokół rozum ienia czasu i ipotrzetoy działania pojawiły się 
pierwsze konflikty w towianizmie. Do spraw y '.tej powrócimy w dalszym 
toku.

W ówczesnym piśmiennictwie, wrogim TowiańSkiemu, wyjaśniając 
rozgłos jego sprawy mówiono tedy o trzech kwestiach: 1) O osobowości 
Towiański ego i jego magnetycznym  wpływie, który dla ultram ontanów 
m iał ¡być pono jaw nym  dowodem obecności szatana. 2) O sytuacji emi
gracji, wśród k tórej „znajdowało się w iele indywiduów przygnębionych, 
wykolejonych z naturalnego życia społeczeńskiego, których umysł nę
kany tęsknotą za krajem ... skłaniał do m arzeń pozaświatowych” 31. A po
nieważ owym osobnikom nie dostawało „zdrowego rozum u” i „dostatecz
nego oświecenia” ¡(wedle jednych) czy też „pociechy wyższej, duchowej”, 
jaką oferuje życie w kościele (wedle drugich), to popadając w urojenia 
stali się łatwym  łupem  mniemanego proroka. 3) Wreszcie, atrakcyjną siłę 
proroctw Towiańskiego wzmacniała niepom iernie frazeologia patriotycz
na, obietnica rychłego odrodzenia Polski, fcu której zw racała się tęsknota 
wygnańców.

NAUKA MISTRZA

W rozważaniach tych pomijano jeszcze jedną sprawę, która dla sa
mych towiańczyków była kwestią istotną, jeżeli nie fundamentalną, 
a mianowicie — n a u k ę  Mistrza. „Nauka Towiańskiego — pokreślał 
z całą mocą Mickiewicz — rzuca nowe i nieznane dotąd św iatło”, a sam 
Towiański — dodawał — ,,'to jest w moim przekonaniu największy filo
zof, mędrzec i polityk wieku naszego” 32. Niejednokrotnie też inni to- 
wiańczycy powiadali, że dopiero w nauce swego M istrza odnaleźli „sło
wo praw dy”, „ideę jasną”, „ścisłość m atem atyczną a dotykalność zmy
słową 33. Słowem, jak  pisał Słowacki w swoim imieniu, a mógł to prze
cież napisać i w im ieniu innych, Towiański „powiedział wszystko, co 
potrzebowałem wiedzieć”; wszystko o świecie, człowieku i historii. To
wiański ibył zatem  w  oczach swoich zwolenników twórcą całościowej 
doktryny, zwartego światopoglądu o nieprzem ijającej wartości teoretycz
nej i praktycznej. Takie zaś przekonanie dla przeciwników towianizmu 
było jedynie jaw nym  dowodem szaleństwa. Bez względu na pozycje k ry 
tyki, czy był nim  zdroworozsądkowy racjonalizm TDP czy też „okopy

31 K. M azurkiewicz, P rzyczynek  do historii em igracji polskiej z  1831, B iblio
teka Polska w Paryżu, rkp . 547.

32 A. Mickiewicz, Dzieła, t. XV, s. 406.
33 To ostatnie sform ułow anie Goszczyński uzupełniał wyznaniem : „Tu dopiero 

po raz  pierwszy w życiu spojrzałem  praw dzie oko w  oko”. Mówiąc o „dotykalności 
zm ysłow ej” Goszczyński pow oływał się na  N abielaka, k tó ry  tw ierdził, iż Towiański 
„w rozum owaniu ma tak ą  siłę, że nie ma człowieka z pięciu zdrow ym i zmysłami, 
którego by nie złam ał” — por. S. Goszczyński, Listy, s, 140 i 147.
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św. Trójcy” XIX-wiecznych kontrreform atorów  („Ojcowie Zm artwych- 
stańcy”), konkluzje okazywały się niem al identyczne. Jedni ubolewali 
nad tymi, których „głowa za tępa i za ciasna dla mądrości ziemskiej” 
oddaje się szaleństwom „wybujałej imaginacji”, i zestawiali dekalog 
mniem ań „przeciwnych rozumowi”. Drudzy w  owym „ciemnym m isty
cyzmie” i „rozpasanej w yobraźni” tropili pomysły „pełne heretyckich 
błędów”. Dla obu stron poglądy Towiańskiego były tylko bez ładu i bez 
składu zebraną „gadaniną najrozm aitszej osnowy, zm ieniającej się wciąż 
barw y”, „dowcipnie stosowaną plotką, m ającą sieć m istyczną”, a osło
dzoną „proroctwami politycznym i”. Ten ziresztą stosunek do doktryny 
Towiańskiego akceptował szereg badaczy późniejszych, którzy w zaże
nowaniu pom ijali teoretyczną warstw ę przekonań Towiańskiego, a jego 
zwolenników usiłowali rozmaitym i okolicznościami ( o których była już 
mowa) usprawiedliwić. Bardziej analityczny stosunek właściwy był ty l
ko jednostkom. Należałoby tu wspomnieć o Krasińskim , o jego krytyce 
„żargonu nieznośnego, pretensyjnego, głupiego nad m iarę” i zarazem o 
jego usiłowaniu odnalezienia „idei wielkich” i ,¿pomysłów jenialnych” 
sprawiających przecież, że „Towiański bardzo jest poryw ający” i „nie
zawodnie potężny”, że jest myślicielem, z którym  w wielu sprawach 
niepodobna nie poczuwać się do solidarności.

Krasiński postrzegał u Towiańskiego idee, do których sam doszedł 
wcześniej. Również Goszczyński — jeszcze iprzed konw ersją — podkreś
lał, że „we wszystkim, co słyszę, nie widzę nic, co b y  już nie gadano w 
emigracji, w co by już nie wierzono przed temi objawieniam i” 34. To- 
wiańczycy przeciwko tem u nie protestowali. Nie sądzili bynajm niej, iż 
nauka ich M istrza w każdym fragmencie i sform ułowaniu jest absolutnie 
nowa. Więcej nawet, uważali, że podejm uje ona sprawy, k tóre usiłowa
no już rozstrzygnąć wcześniej, że odpowiada na tęsknoty i pragnienia, 
które nurtow ały świat. „Zawszem wierzył — pisał Mickiewicz o Towiań- 
skim — ale nadzieje moje zbliżył, wytłumaczył, poparł dowodami Sta
nowczymi” 3S.

Zwolennicy Towiańskiego uznali w  nim „Mistrza w historii i w  filo
zofii, i w  poezji, i w  polityce” 36, przewodnika we ‘wszelkich okolicz
nościach życia, twórcę nauki żywej — integralnego światopoglądu. Świa
topoglądu, w k tórym  związane zostało to, co było dotąd rozproszone; 
rozjaśnione to, co było ciemne i zawikłane, w k tórym  nie skrystalizo
wane m arzenia i luźne poczucia zostały przesycone „scjentyficzną pew
nością”. I jeśli Towiański „zaświecił światłem  nowym ”, to przecież oś
wietlając,. integrował istniejące elementy: uczucia, myśli, czyny. Tak

34 S. Goszczyński, jw., s. 129.
35 A. Mickiewicz, Dzieła, t. XV, s. 393.
36 A. Mickiewicz, Dzieta, t. XV, s: 405.
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właśnie sądzili towiańczycy, akceptując nie tylko poszczególne pomysły
i praktyczne pouczenia Mistrza, lecz jego całościową doktrynę. Zapytaj
my więc teraz o jej s tru k tu rę  i przyczyny atrakcyjności.

„Impotencja — pisał Krasiński — to imię XIX w ieku od upadku 
Napoleona” 37. K rasiński w  swojej ocenie nie był odosobniony. Wielu, 
oceniając własną epokę, pisało o rozbieżności pomiędzy m yślą i działa
niem, o atrofii woli i niemożności czynu, o wielkich ideach, które w y
wołują co najwyżej drobne ementy, pozostawiając św iat niezmienio
nym. Stąd właśnie ów charakterystyczny dla XIX wieku fenomen — 
pojawienie się w skali masowej „filozofii czynów”, które usiłowały za
sypać przepaść pomiędzy m yślą i działaniem oraz zjednoczyć je w jed
nolitej wykładni. Jedną z takich prób była w łaśnie doktryna Towiań- 
skiego. „Co znamionowało nową naukę — zapytywał M ichelet i odpo
wiadał — siła wiary, dążność ... wydobyć z historii ... pierw iastek czy
nu” 38. „Nauka nasza — tw ierdził Słowacki — żywa i do czynu pro
wadzi, filozofia nasza jest filozofią czynu” 39. To zaś, w odczuciu wielu emi
grantów, stanowiło o atrakcyjności tej filozofii, o jej angażującej sile.

CZYN I OBECNOŚĆ CZŁOWIEKA W SWIECIE

Poszukiwanie wiedzy żywej, będącej m atką czynów, złączyło się w 
poglądach Towiańskiego z to talną k ry tyką racjonalizm u. Rozum został 
obciążony odpowiedzialnością za istniejące zło. To on zaludnił świat 
„m artw ym i” abstrakcjam i i pośród „obfitości św iatła” zasiał „grubą 
ciemność”. Albowiem rozum naw et jako organ poznawczy jest czymś 
ograniczonym. Może on jedynie ustalać cząstkowe pewniki, z natury  
rzeczy „nie dochodzi do jedności, do istoty” 40. S tąd właśnie owe „roz- 
pełzanie się w duchu” — chaos intelektualny i m oralny nurtu jący  epokę 
współczesną. Stąd konieczność poszukiwania innej podstaw y dla ludz
kiej wiedzy, która wyzwoliwszy się wreszcie od „rutyny, form uł sys
tem ów” dotrze do absolutu. Taką zaś podstawą „pozwalającą wiązać i w i
dzieć wszystko w jedności jest uczucie”. Z niego „powinno wyjść tedy 
pierwsze światło, w którym  zajaśnieje idea” . I dopiero potem  — gdy po
jawi się światło — „rozbierać wolno”.

Rozum nie jest zatem zdolny do samodzielnego odkrycia prawdy. Co 
więcej, prowadzi również do „największego rozsypania ducha”, do

37 Z. K rasiński, L isty  do A ugusta  Cieszkowskiego, t. II, s. 108.
38 W. Mickiewicz, Żyw ot Adama M ickiewicza, t. II, Poznań 1890—1895, s. 238.
39 J. Słowacki, Dzieła, t. X II, s. 186.
40 A. Towiański, Pisma, t. I, s. 327. Dodajmy, iż k rytykę racjonalizm u inicjow ał 

illum inizm, a upowszechniła ją  twórczość J. de M aistre’a (por. A. V iatte, Les sour
ces occultes du rom antism e, P aris 1922 oraz E. Dermenghem, Joseph de Maistre 
m ystique, Paris 1946).
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dezintegracji osdbowości. Albowiem „człowiek na polu nauki ubija w 
sdbie czucie, życie wewnętrzne, traci chrześcijańską samoistność swoją... 
a zalsklepiając się w  wiedzy... oddala się od praw dy, od życia prawdzi
wego” 41. Idzie o to, że rozum w swoich „rozbiorach” — niczym anatom 
skalpelem — rozkłada człowieka na elem enty proste i trak tu je  go jako 
sumę poszczególnych władz, nie widząc ich jedności, nie bacząc, że jest 
on całością organiczną, zespoloną przez ducha i ożywioną przez uczucie
i wolę. Dlatego w łaśnie praw dy rozumu, k tó re nie ogarniają całej egzy
stencji człowieka, pom ijając bowiem jego uczucia i wolę, pozotstają praw 
dami m artwym i. Rozum — podkreślał Towiański — „daje tylko widze
nie rzeczy, a nie daje bynajm niej siły  do przyjęcia, a tym  bardziej do 
spełnienia tego, co się w idzi” 42. Wiedza rozumowa trafia jedynie „do gło
wy, a nie trafia  do serca”, nie porusza więc ludzkiej istoty moralnej. 
Pozostaje tedy bezsilna. Stąd „bogactwu w głowie” towarzyszy „ubó
stwo, suchość, śmierć w duszy”, to zaś sprawia, iż człowiek wiedzący nie 
jest jeszcze człowiekiem czyniącym i żyjącym  prawdziwie. Taka jest 
właśnie tajem nica owej choroby „rezonerskiego” wieku: anarchii pojęć, 
atrofii uczuć i woli, niezdolność czynu. Idzie tedy o to, żeby ludzie, 
którzy „zamarli w doktrynie” i zatracili1 się w  umysłowych „zacieka- 
niach”, powrócili do siebie, do życia wewnętrznego, aby siłą ofiary i m i
łości zebrawszy „ducha rozsypanego na licznych punktach” przystąpili 
do czynu, przybliżając realizację „Królestwa Bożego na ziemi” .

Dążenie do realizacji, do tego, iżby ideę „przez ziemię przeprowadzić
i w  czynie spełnić”, stało się zatem naczelną perspektyw ą 'krytyki ra 
cjonalizmu, a ponadto fundam entem  pozytywnej konstrukcji — punktem  
centralnym  teozofii Towiańskiego, jego wizji człowieka i historii.

Człowiek — tw ierdził Towiański — ,,jest pośrednikiem  pomiędzy nie
bem a ziemią, ogniwem spajającym  dwa łańcuchy, duchem o niebo, cia
łem o ziemię zaczepionym” 43. Ta zaś pośredniość sytuacji ludzkiej po
siada sens wyższy. Albowiem kosmos m a swoją m etafizyczną organi
zację. Istnieje w nim hierarchia duchów różnej jakości i cała przestrzeń 
„od nicości do Boga... na szczeble podzielona”. Cele poszczególnego du
cha — przejście na wyższy szczebel hierarchii i zbliżenie się do Boga — 
nie mogą się jednakże spełnić w  sferze bezcielesnych istot. Dopiero ak t 
kreacji człowieka otw iera tę  możliwość. Otóż ucieleśnienie ducha, będące 
przecież jęgo degradacją, otw iera zarazem przed nim możliwość ekspia
cji, a więc ¡poprawy i postępu. Duch „uwiężiony w ziemi” budzi się oraz 
usiłuje „wydobyć się z niskości, w  k tó rej jest osadzony, bo czuje, że taki

41 Tamże, t. I, s. 342.
42 Tamże, t. I, s. 64.
43 S. Szpotański, A d a m  M ick iew icz  i jego  epoka,  t. III, s. 163.
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byt nie jejst jego bytem  naturalnym ” 44. Przystępuje tedy do działania, 
a przezwyciężając „w kręgu ziemskim” przeciwności — wyrabia się i 
doskonali. Tak oto „duch wznosi się bytując na ziemi, przechodząc ziem
ską wędrówkę od ciała do ciała”, reinkarnuje się, aż spływająca nań 
„myśl i wola Boża” zostanie Spełniona, a cel „naznaczony” osiągnięty.

Ucieleśnienie, będąc aktem  „zniżenia ducha” (koniecznym dla jego 
postępu) jest zarazem aktem  „podniesienia” ciała. W rezultacie ziemia, 
k tóra „wieki leżała bezw ładna”, niepodległa bożemu władztwu, stała się 
teraz „naczyniem”, „fu terałem ”, „pochwą” duriha oraz włączona zo
stała w „kanby” postępu. W ten  sposób na ziemi „stał się ruch, stały  
się siły i z nicości wszystko podnosić się zaczęło” 45. Dążenie ducha — 
integralnie zjednoczonego z ciałem — do postępu i K rólestw a Niebies
kiego, dokonując się w sferze ziemskiej egzystencji i poprzez nią, pod
nosi zarazem ciało i zbliża je  „do wysokości ducha”, Sprowadzając w 
rezultacie Królestwo Boże na ziemię. Siła i życie, k tóre „jest w samym 
tylko duchu”, poczyna wprawiać w ruch św iat cielesny i  kreować jego 
historię.

Opatrzność tworząc człowieka zrealizowała zatem cel podwójny: o t
worzyła możliwość ekspiacji dla upadłych duchów oraz „podniosła do 
postępu” ziemię, rozpościerając nad nią swoje władztwo. Ten właśnie 
podwójny cel określa powołanie człowieka. „Bóg — pow iadał Towiań
ski — stworzył człowieka, to jest naznaczył duchowi żywot w ciele, w 
m aterii, aby człowiek służył Bogu duchem i ciałem, aby postępował, pod
nosił ducha, ciało i życie, całe jestestw o swoje do wysokości naznaczonej 
Słowem Bożym” 46. Nie idzie tedy o to tylko, iżby człowiek zamknąwszy 
się w sferze duchowej doskonalił się wewnętrznie. Duch musi „wylewać 
się” na ziemię, ucieleśniać osiągnięte pracą w ew nętrzną wartości. W te
dy dopiero stają się one rzeczywistością, faktem  dla człowieka realnym . 
„Wszystko, co jest duchowe — powiadał jeszcze Swedenborg — musi 
zostać przyjęte przez fizyczność, aby stało się czymś prawdziwym  u czło
wieka” 47. Egzystencja 'zgodna z człowieczym powołaniem wymaga ścis
łej integracji dwóch sfer, w ram ach których dokonuje się ludzkie życie. 
To właśnie „chód osobny dwóch tonów (duchowego i cielesnego — A. S.) 
s ta ł się niedolą człowieka, przyczyną słabości” 4S, w ytw arzając na jed
nym  biegunie w ybujałą egzaltację i urojenia imagińacji, na  drugim

44 A. Towiański, Pisma, t. I, s. 54. Zauważm y, że idee, o których mowa, znalazł 
M ickiewicz wcześniej u Saint-M artina, którego jeszcze w  pierw szej połowie trzy 
dziestych lat gorliw ie czytał, por. wyznanie: „czytam mało, najw ięcej dzieło m istycz
ne S ain t-M artina”. Dzieła, t. XV, s. 63 i 68.

45 S. Szpotański, jw., t. III, s. 153.
46 A. Towiański, Pisma w ybrane, t. II, W arszawa 1920, s. 183.
47 E. Swedenborg, Die w ahre christliche Religion, cyt. wg S. Szpotański, A n 

drzej Towiański, s. 34.
48 Muz. A. Mickiewicza, rkp. 855.
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zaś — gruby egoizm i żądzę cielesnego użycia. Idzie tedy  o to, ażeby „to, 
co niebieskim i co ziemfskim jest, a co dotąd rozdzielanem było przez 
człowieka na zboczeniach jego” 49 znalazło <się w  harmonii. Tym zaś ogni
wem (pośredniczącym, wiążącym w niepodzielną całość sferę duchowości 
i cielesności, św iat myśli oraz uczuć są czyny. One to  stanowią o ruchu 
historii i są m iernikiem  postępu.

Afirmacja tak pojmowanego czynu oznaczała — przynajm niej w pew
nym zakresie — „rehabilitację ciała”. Sam term in, jak wiadomo, w 
myśli XIX-wieeznej został upowszechniony przez religię saintsimoni- 
styczną. Refutacja chrześcijaństwa „jednostronnie duchowego”, które 
„usiłowało oddzielić ducha od m aterii”, aby z kolei m aterię potępić i za
akceptować „jeden tylko ze sposobów egzystencji ludzkiej” 50 jako 
prawdziwy i zgodny z człowieczym powołaniem, wiodła do sformułowa
nia nowego dogmatu, obejmującego całość ludzkiego bytowania w  świe- 
ciè i wszelkie jego aspekty. Dogmat ów ustanaw iać miał zasadniczą 
„jedność obydwóch zasad — ducha i m aterii — pozostających dotąd w 
stanie walki”, a w yjaśniając ich wzajem ną „unię” opierał na tym  „har
monię pomiędzy ideami i aktam i” 51, in tegrując już nie tylko człowieka 
z Bogiem, lecz z innym i ludźmi, ,ze społeczeństwem i światem. Towiań- 
ski nie był oczywiście tak  radykalny w sformułowaniach. Nie formułował 
też nowego dogmatu. P rzy ją ł jednakże fak t obecności człowieka w świe- 
cie i wyciągnął zeń konsekwencje, konstruując ideę ludzkiego powoła
nia. Ciało i świat nie jest złem, m aterią li tylko oporną, którą należy 
przezwyciężać, odrzucać i od k tórej trzeba się ostatecznie wyzwolić, aby 
zrealizować eschatologiczne cele. Przeciwnie, należy je w codziennym 
trudzie podnosić i uszlachetniać, gdyż stanowi ono w istocie pozytywny 
fragm ent misji człowieka i właściwy przedmiot jego troski. Dlatego nie 
znajdziemy u Towiańskiego ani pogardy cielesności, ani jej potępienia.
I jeśli w „medycynie nowego zakonu” nakazywał zbyt silne ciało osła
biać braniem na „w om ity” i częstymi kąpielami, to zarazem zalecał, iżby 
ciało „słabe a zim ne” wzmacniać łykiem gorzałki. Dopiero równowaga 
pomiędzy duchem a ciałem zdawała m u się u człowieka czymś pięknym. 
Stąd u Towiańskiego jakże częsta pochwała różnorakich zatrudnień, co
dziennego kontaktu z przyrodą, zapobiegliwości ludzkiej. S tąd też i pew
ne osobliwości jego stylistyki, częste operowanie przykładem , nawiązu
jącym  do potocznej olbserwacji; powoływanie się na analogie, oparte na 
„'zdrowym rozsądku”; szermowanie m etaforyką, niekiedy — chyba nawet

49 A. Towiański, Pisma, t. I, s. 34.
50 Por. D oktryna Saint-Sim ona, W arszaw a 1961, s. 214 i 223.
51 Oeuvres de Saint-S im on et d’Enfantin, t. XIV, P aris 1868, s. 9 i 35.



Towiański — rewelatar Nowego Objawienia 247

w sposób zamierzony — tryw ialną 52. W stylistyce Towiańskiego wyra
żał się pewien świadomy wysiłek „uzwyczajnienia”, określony przez po
trzeby propagandy, oraz troska m ająca na celu zwrócenie uwagi czło
wieka na jego ziemską egzystencję i jego ziemską misję, związana z To- 
wiańskiego koncepcją św iata jako  przedmiotu aktywności ludzkiej i mo
ralnego obowiązku.

Powołanie człowieka — jak stwierdziliśmy — w yraża się w postępie, 
którego finalnym  kresem  będzie realizacja „Króleśtwa Bożego na ziemi”. 
Jest to proces integralny, obejm ujący duchowość oraz cielesność. Ogni
wem pośredniczącym pomiędzy owymi sferami .są czyny. Ozyny te s ta 
nowią owoc pracy  duchowej, owoc złożony w ziemi, aby ją  „podnieść”. 
Ale niejednokrotnie ta żarliwa afirm acja czynu znajdowała w poglą
dach Towiańskiego liczne ograniczenia. Później bowiem okazuje .się, że 
czyny człowieka nie są bynajm niej czynami samego człowieka. „Wsżelki 
duch — podkreślał Towiański — schodząc na ziemię przez przyjęcie 
ciała ... trac i siłę i życie” 53 i żeby czynić, mulsi otrzymać pomoc i w spar
cie z zewnątrz. Otóż ponad św iatem  ludzkim istnieje cała „niewidzialna 
kraina ducha”. K raina ta  posiada własną organizację, h ierarchię obejmu
jącą wszelkie szczeble pośrednie od dobra do zła. Duchy zależnie od 
swej jakości, uszeregowane w „kolum ny”, łączą się z człowiekiem i dzia
łają przez niego. Albowiem właściwa im żądza „operacji” nie może się 
zrealizować w sferze bezcielesnych istot. Poszukują one zatem  terenu 
i narzędzia dla własnej aktywności. Tym zaś terenem  i narzędziem jetet 
ziemia i człowiek. „Człowiek — powiadał tedy Towiański — jest narzę
dziem widzialnym, przez k tóre czyni niewidzialna kraina ducha... Wszel
ka przeto myśl, mowa i uczynek człowieka nie jest owocem samego 
tylko człowieka, ale... owocem duchów działających przez niego” 54. W ar
tość ludzkiego życia określa się przez charakter kolum ny duchów, k tóra 
uzyskała doń dolstęp. D ram aty i rozterka wewnętrzna są Skutkiem ba
talii o ludzką duszę toczonych ponad lujdzką głową. W rezultacie czyny 
i działania ludzkie tracą swoją autonomię, okazują się jeno produktem  
aktywności duchów, przejaw iającej się za pośrednictwem człowieka.

Jednakże życie człowieka nie określa się bez reszty przez presję 
„krainy ducha”. Istnieje boi wiem pewien margines wolności oraz zwią
zana z n ią możliwość samodzielnego wyboru. W tym też zakresie zacho
w uje sens idea ludzkiej odpowiedzialności. Albowiem w  sytuacjach g ra
nicznych „Bóg dla próby miłości człowieka usuwa od niego wszelkie

52 Choćby owo porów nanie św iata  do fabryki, k tórej Bóg dyrektorem , mężo
wie opatrznościowi jego zastępcam i i „na każdą salę fabryczną w łaściw ym i dozor
cam i”, epoki historyczne zaś poszczególnymi halam i fabrycznym i, w  których su ro 
wiec byw a poddaw any uszlachetniającej obróbce.

53 A. Towiański, Pisma w ybrane, t. I, s. 24.
54 Tamże, s. 21, 22.
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wpływy obce i zostawia go w  pełnej wolności jego, aiby okazało się, co 
on w tym  stanie wybierze, do czego przychyli swoją duszę, do nieba czy 
też do zdemi lub p iek ła” 55. Stwórca pozostawia człowiekowi tę  wolność, 
bowiem naw et on sam nie może „zbawić człowieka bez człowieka”, bez 
spontanicznego aktu miłości i dobrowolnego przyjęcia Słowa. „Kwiat ten 
niebieski nie inaczej, jak tylko dobrowolnie może być w  sercu człowieka 
pielęgnowany i do owocu doprowadzony” 56. Otóż „ściśnięty” tym  pra
wem dobrowolności, Bóg „na poniewierkę siebie samego oddaje”. P rzy
znaje tedy człowiekowi wolność i możliwość samodzielnego wyboru al
ternatyw y dobra i zła. W tedy jednak, gdy człowiek podejmie decyzję, 
wybór ten determ inuje bez reszty  jego dalsze iOsy. Nawiązując „komu
nię i spółkę” z duchami określonej jakości, traci swoją wolność i pod
daje się ich władzy. To one będą już .przez niego i  za niego czynić.

Postulat „ucieleśnienia” i „przeprowadzenia przez ziem ię” spotkał się 
zatem z istotnym  ograniczeniem. Działanie człowieka w świecie jest z re 
guły od samego człowieka niezależne. Wszystko, co się dzieje, dokonuje 
dilę i mulsi się dokonać ibez udziału jego woli. W tej sytuacji powinien 
on wrócić do siebie samego, do własnego w nętrza. Powinien „w duchu 
pustelniczym  żyć na świecie” i pracować nad doskonaleniem  duszy, go
tu jąc się do wyboru dobra wtedy, gdy Bóg otworzy przed nim taką 
szansę. Do tego czasu należy stać i czekać niczym stary  grenadier roz
kazu, nie wikłać się w batalie ziemskie. W ten sposób pochwała dzia
łania w świecie połączyła 'Się z nawoływaniem do izolacji od świata i żą
daniem  „zamknięcia się w klasztorze własnęgo w nętrza”; akceptacja 
czynu — z usprawiedliw ieniem  kwietyamu, z program em  oczekiwania 
na „zlew łaski” i gotowaniem się do jej przyjęcia.

Myśl Towiańskiego poruszała się zatem pom iędzy dwoma biegunami: 
akceptacją św iata oraz jego totalną negacją. Uznaniu obecności człowie
ka w  świecie towarzyszył ry s heroiczny — poczucie moralnego obo
wiązku względem św iata i żądanie jego napraw y w  nieustającym  wy
siłku następujących po sobie czynów, a więc wymóg ziemskiej aktyw 
ności. Ale razem  z poczuciem obecności w  świecie pojaw ia się w yrazista 
świadomość radykalnej obcości świata, a naw et przekonanie o jego za
sadniczej deprawacji, spraw iającej, iż naczelne wartości ludzkiej egzy
stencji, jej eschatologiczne cele, mogą być afirmowane i utw ierdzane je
dynie w izolacji i w opozycji do istniejącej rzeczywistości jako siedli
ska zła. W antynomii tej — rzecz tylko zaznaczamy, a w ym agałaby ona 
głębszych analiz — dochodziła do głdsu autentyczna sytuacja ludzi, któ
rych Towiański był wyrazicielem. Ludzi, którzy poszukiwali swojego 
miejsca w świecie, pragnęli w  nim uczestniczyć i służyć jego przemianie.

55 Tamże, s. 22.
56 Tamże. s. 27.
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Zarazem ludzi zabłąkanych przecież w obcej i wrogiej im rzeczywistości, 
gdzie nie było dla nich miej'Sca, ludzi, którym  jedyną szansę dawała 
ucieczka w  „świat pozaziemski”, w sferę autentycznych wartości, znaj
dujących swoje azylum w  ich duSzach.

Oba antynomiczne wątki — obecność w świecie i izolacja od świata
— współgrały z sytuacją i uczuciami zwolenników Towiański ego. Ale 
też przeciwstawność ta  stała się źródłem niepokoju oraz .porób jedno
znacznego rozstrzygnięcia alternatyw y. Sam Towiański usiłował oba 
człony zsyntetyzować i w ten  gposób przezwyciężyć ich sprzeczność. 
Do sprawy tej jeszcze wrócimy. Na razie stwierdziliśm y tylko, iż obok 
żarliwego wołania o czyn, pojawiło się wołanie o pracę w ew nętrzną i po
stu lat „zamknięcia się w klasztorze własnego w nętrza”. Ucieczka od 
świata okazała się ruchem  ku sobie samemu, ku w łasnem u wnętrzu, 
a tym  samym ku Bogu. Relację człowiek—świat (jako przedmiot jego 
działania i moralnego obowiązku), zastąpiła teraz relacja: człowiek—Bóg, 
powstała i umocniona dzięki pracy nad doskonałością wewnętrzną.

KOŚCIÓŁ I NOWE OBJAWIENIE

Zwrot w stronę duszy był zwrotem ku Bogu. Albowiem — jak to pi
sał Mickiewicz — „Bóg nie nad głową mieszka, lecz w środku czło
w ieka” 57. Jest on więc bezpośrednio dostępny w przeżyciu w ew nętrz
nym, a droga ku niemu nie wymaga jakiegokolwiek pośrednictwa. Była 
to teza oczywiście sprzeczna z chrześcijańską ortodoksją.

Wiek XIX charakteryzowała wyrazista świadomość kryzysu trady
cyjnej religijności. Kościół katolicki — owe azylum  ancien regime’u 
w porewolucyjnym świecie — jako szermierz nietolerancji i niewoli su
mienia, chwalca Świętego Przym ierza i galwanizator m onarchii, zaań- 
gażowany w skrajnie reakcyjną politykę, uległ kompromitacji. P raktyka 
w yrażająca się w potępieniu wszelkich ruchów radykalnych i wolno
ściowych, a w tym — co stało się sprawą szczególnie bolesną dla Pola
ków — powstania listopadow ego58, mulsiała spotkać się z żywiołowym 
oporem. Wszelkie apele o udział kościoła w społecznych przemianach 
nie tylko pozostawały bez echa, lecz wywoływały represje. Próba skoja
rzenia katolicyzmu z wolnością i demokracją, podjęta przez Lamennais, 
pociągnęła za sobą potępiającą go encyklikę Mirari vos (1832) i rozbrat 
myśliciela z kościołem. W tej sytuacji g runt był podatny dla reform a
torskich idei i powstawania nowych systemów religijnych. I aczkolwiek 
w owym wieku czytelnictwa W oltera i encyklopedystów, następującym

57 A. Mickiewicz, Dzieła, t. I, s. 275.
58 Por. M. Żywczyński, Geneza i następstw a encyklik i «Cum prim um », W ar

szawa 1935.
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po Oświeceniu, nie mogły Owe próby spotkać się z powszechnym od
dźwiękiem, to przecież znajdowały one 'gporą liczibę ludzi gotowych do 
ich przyjęcia.

Towiański — a na tym  polegała również atrakcyjna siła jego myśli —* 
wystąpił jako re lig ijny  nowator i k ry tyk  kościoła. Kościół istniejący 
podkreślał — jest jako „uschłe drzewo” i „grób pobielany”. Autentycz
ną, żarliwą religijność zastąpiła w  nim ru tyna i marazm. Prawda, nie
gdyś — w początkach chrześcijaństwa — człowiek „nie mogąc jeszcze 
przyjąć istoty chrześcijańskiej, opierał się o form y chrześcijańskie, które 
poczytywał za chrześcijaństwo i o urzędzy kościoła, k tó re  poczytywał 
za kościół” 59. To jednakże, co ibyło dolbre w dzieciństwie ludzkości i słu
żyło jej doskonaleniu, z upływam  czalsu zahamowało dallszy jej postęp. 
W rezultacie „sama zewnętrzna p rak tyka aktów religijnych... cnót bier
nych bez udżiału dUSzy”, wywołując „spókojność i obojętność” ubiła re
ligijnego ducha i zrodziła „bezbożność, pokrywającą się formami poboż
ności” 60. Kościół „zewnętrznych uczynków” przestał być kościołem ży
wej wiary, a „zachowawszy tylko form y Chrystusa i m artw ą literę p ra
wa jego, stał się budową ziemską...” 61 Stąd też bunt przeciwko jego 
władztwu jest usprawiedliwiony. Nie należy bowiem nigdy „urzędników 
kościoła poczytywać za :sam kościół”. Kto akceptuje kościół urzędowy, 
jego formy i maulki, ten  w istocie „oldlbiera kościołowi kościół, bo odbiera 
mu istotę, życie, siły i cel jego” 62. I jeśli ten prawdziwy kościół nie 
znajduje się w Rzymie, to przecież należy go zawsze poszukiwać tam, 
„gdzie o:n jest... w  czyjejkolwiek duSzy, pod jaką bądź formą i nazwą”, 
odnajdywać i budować go w  „sercu swoim”.

Prawdziwy kościół nie jest poza człowiekiem, lecz w riiim samym. 
Człowiek jest w nim  o tyle, o ile w olny w ewnętrznie żarliwym  prag
nieniem, Isiłą ak tu  miłości i ofiary „utrzym uje w sercu swoim istotę 
kościoła...” 63 Toć przecież Chrystu|s powiadał, że „Królestwo Boże we
w nątrz was je s t”. I tylko grzech własny człowieka, „nie zaś obca, czyja 
bądź wola, może wyłączyć go z kościoła” 64 WOlę bożą należy spełniać, 
nawet gdy przyjdzie to czynić „bez spółki z urzędami kościoła” i wbrew 
ich postanowieniom. Należy ją spełniać w imię własnego uczucia i w ła
snej wolności, k tórą „każdy człowiek m a nie tylko prawo, ale najw yż
szą powinność utrzym yw ać”. Jest to  bowiem najw yższy obowiązek każ
dego poszczególnego człowieka wobec Boga, z którego realizacji „każdy 
sam z-a siebie zdaje i edawać będzie rachunek” . Z tak ich  założeń zwolen
nicy Towiańskiego wyciągali konsekwencje. „Za cóż m y — dopowiadał

59 A. Towiański, Pisma wybrane, t. II, s. 27.
60 Tamże, t. II, s. 49.
61 Tamże, t. II, s. 45.
62 Tamże, t. II, s. 8.
63 Tamże, t. II, s. 10.
64 Tamże.
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jeden z towiańczyków — m am y się |po(d|daiwać koniecznie starem u kościo
łowi i jego formom, Uznawszy raz  żyjące Słowo Boże na ziemi... za cóż 
mam y ipilnować się ślepo i niewolniczo starej posady kościoła” 65.

Sam Towiański nie domagał się jednak destrukcji kościoła urzędowe
go, lecz jego przemiany. Pragnął — jak pisał — „spełnić dla kościoła... po
winność”, do której został „naznaczony”. Domagał się napełnienia zastyg
łych form żywą treścią, żądał rehabilitacji uczucia, uznania możliwości 
bezpośredniego i intymnego kontaktu  człowieka z Bogiem, swobody su
mienia, nie krępowanego literą przepisów i zewnętrzną presją. Słowem, 
domagał się pełnej interioryzacji kultu . W rzeczywistości jednak był to 
program  radykalnie kwestionujący sens istnienia kościoła w jego dotych
czasowej postaci. Została przecież ¡podważona wizja kościoła jako koniecz
nego pośrednika pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Została też zakwestio
nowana idea hierarchicznej organizacji. Ci, k tórzy „narzucają do w ie
rzenia mniemanie, że Chrystus Pan nie może czynić na świecie inaczej, 
jak tylko przez nich, albo za ich (potwierdzeniem”, są jedynie uzurpato
rami, którzy „urząd kościoła stawią... na miejsce Chrystusa Pana i wyzu- 
wają go z tronu jego” 66. W rzeczywistości opatrzność może realizować 
swoje zamierzenia poprzez każdego człowieka i może Obdarzać ludzi 
misją nie licząc się z ich instytucjonalnym  usytuowaniem. W rozdziale 
łaski Bóg nie kieruje się pozycją człowieka, lecz jego w ew nętrzną w ar
tością.

W programie Towiańlskiego nie szło zatem  tylko o odrodzenie koś
cioła przez powrót do źródeł Chrystusowych nakazów i ewangelicznego 
ideału. Towiański głosił zarazem „słowo nowe”, uważał się za proroka 
„nowego objawienia”, które nie tylko kościół oczyści, lecz radykalnie 
przemieni. Na tym właśnie miała polegać jego misja. Przeciwstawienie: 
kościół prawdziwy—kościół stary, dotyczyło zatem nie tylko zdrady 
ideału, lecz również uznania historycznej niepełności ideału. Było to 
wyrazem  odczucia narastającej nieadekwatności pomiędzy słowem nie
gdyś objawionym a wymogami czasu współczesnego, czyli przekonania, 
że „stare objawienie” mulsi być dopełnione „objawieniem now ym ”, któ
re powoła do życia nowy kościół i nowy św iat. „My n ie  przyszliśm y — 
powiadał Mickiewicz — daw ny dom cicho zaimiesźkiwać”.

INDYWIDUALNOŚĆ I DROGA KU BOGU

Restytucja autentycznej religijności wymagała uznania możliwości 
bezpośredniego kontaktu człowieka z Bogiem oraz zaprowadzenia swo
body sumienia i akceptacji w ew nętrznej wolności. Bóg jest człowiekowi

65 Muz. A. Mickiewicza, rkp. 865.
66 A. Towiański, Pisma wybrane, t. II, s. 44.
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bezpośrednio dostępny, albowiem mieszka on w jego sercu i króluje 
„w domku jego ducha”. Człowiek zaś może pdsiąść Boga nie inaczej, 
jak tylko w  dobrowolnym akcie miłości, zwracając się ku  niem u całą 
swoją istotą. N ikt i nic z zewnątrz nie może przecież zmusić człowieka 
do zm iany jego uczuć i skłonności. Zew nętrzny nakaz czy w pływ  oko
liczności może li tylko budzić człowieka, istwarzać w arunki dla jego 
przemiany. Sama ta przem iana jednakże dokonuje się tylko dzięki usil
nemu pragnieniu i w ew nętrznem u wysiłkowi.

Właśnie w  dążeniu do tego celu należało „zamykać się w klasztorze 
własnego w nętrza” i żyć „w duchu pustelniczym  na świecie”. Należało 
uwolnić się od „człowieczeństwa”, interesów  ziemskich, ¡rozsądku, p arty 
kularyzm u oraz rozpalać się przez modlitwy, akta pokory, prace we
w nętrzne”.

Postu lat 'separacji od św iata by ł refleksem  ¡przeżycia (separacji od 
Boga jako nieszczęścia i przyczyny cierpienia. W yrażał on pragnienie 
odbudowania unii z Bogiem. To zaś wymagało to talnej rezygnacji z ce
lów własnych i osobistych ludzkiego indywiduum . „Badajm y — wołał 
Mickiewicz odwołując się do nauk M istrza — czyśmy zrzekli się... wszyst
kich celów i środków, i pojęć, wiążących nas z ziemią, czyśmy utopili to 
wszystko w źródle Spraw y Pańskiej” 67.

Tęsknota do pełnej identyfikacji z Bogiem w yw oływ ała niejako no
stalgię za stanem  ■samounicestwienia i depersonalizacji. Domagała się 
uczynienia z duszy „próżnego naczynia”, wytw orzenia w 'niej „pojem
ności” na  boskie praw dy i boskie światło. Na ty m  właśnie „ogołoceniu” 
się, totalnej rezygnacji z własnego „ Ja” miała polegać prawdziwie chrze
ścijańska „ofiara”, dokonywana w akcie miłości. „Potrzeba mi — kazał 
Towiański, zw racając się do swoich zwolenników —  wielkich ludzi, każ
dy z was alibo m usi zostać w ielkim  'Człowiekiem, albo niech pęknie. 
A wielkość ta  na  tam  zależy, ażeby całą Siłę ducha puścić w  Spraw ę” 68, 
dla niej i nią tylko żyć. Szło ted y  o to, iżby (przezwyciężając własną 
indywidualność — jak to pisał Krasiński — „wkonwulsyjnić się do nie
ba” i „koniecznie z siefoie... wydobyć potęgę świętości” 69. Rzecz paradok
salna, lecz wielokrotnie potwierdzona w historii m istyki, ruch od jed
nostki, od jej przeżyć wewnętrznych, ku Bogu okazywał się ruchem 
znoszenia indywidualności i przezwyciężenia własnej osobowości. Z tego 
zresztą prawdopodobnie w ypływ ała niechęć Towiańskiego do rom antyzm u, 
do owego szaleństwa rozpasanej im aginacji, zwracającej się ku sobie po to 
tylko, aby się autoafirm ować i w  swojej odrębności utwierdzać. Tu

67 A. Mickiewicz, Dzieła, t. X III, s. 104.
68 J. K allenbach, jw., s. 180.
69 Por. K rasiński, L is ty  do Delfiny..., t. III, s. 603.
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ruch ku sobie był zarazem ruchem  do samego siebie, oznaczał „ubóst
wienie”, deifikację własnego „ Ja” 70.

TowiańSki domagał Się p racy  w ewnętrznej i Separacji od świata, ba, 
naw et odrzucenia osobowości i roztopienia się „w Spraw ie”. Żądał — 
zw racając się do członków Koła — „alby każdy z was zajął się wyłącznie 
sobą, własnymi niedostatkami, dociąganiem siebie... do stanow iska” 71. 
W imię wolności sum ienia w ystąpił przeciwko „urzędom kościoła”. Ale 
jego zwolennicy rychło tę  afirmow aną wolność tmuSieli utracić. Posta
w ieni w  Obliczu ideału, którego przecież nie mogli zrealizować pozostając 
sdbą, to  jest ludźmi, stali się następnie obiektem nieustannej presji. „Ja 
więcej kruiszę się — spowiadał się z rozpaczą Mickiewicz — jak  pod
noszę. Dałeś mi jęk do Pana, a w iara nie schodzi... Ciężko mi sam em u” 72. 
N iektórzy bracia już to „ciśnięci fizycznością”, już to  „wygodnictwem 
duchowym”, już to „niecierpliwością serca” i „tęsknotą rozmów, łako
mą na biesiady duchowe” poczynali „słabnąć” 73. W Kole narastała 
„mgła chłodna”. Poczynano tedy pytać: „czyjeż ogniwo rdzą swoją lub 
wilgocią w strzym uje iskrę przeznaczoną do krążenia w  naszym łań
cuchu” 74 zatrzymując „ruch ducha” . W najbliższym kręgu M istrza po
jaw ili się „konduktorzy złego” — nowi inkwizytorowie, jak owa Ksa
w era Deybel, k tóra poczęła donosić Towiańskiemiu, iż w ty m  czy w  
owym bracie „iskry budzącej życie Chrystusowe nie czuje”. Bracia p rzy j
mowali początkowo „z poddaniem  (się pokornem wszelkie grzechy, wy
mówki ... z poniżeniem jestestw a człowieczego”. Aliści coraz dalej „szły 
tony nastające na wolność wszelką, przepowiednie, strachy, wyzywy... 
uczucia zabijające” 75. Zapowiadaną wolność i swobodę sumienia zastą
piła totalna presja i kontrola myśli, uczuć, uczynków. Koło, które miało 
być wzorem dla świata, 'zrodziło „inkwizycję, despotyzm i ty ran ię  o 
jakiej jelszcze świat i w yobrażenia nie m ia ł” 76. Deklarowaną równość 
zastąpiła w nim nowa hierachia i „nastąpiły owacje, całowania w  nogi, 
wywyższanie jednych braci a zniżanie i upokarzanie drugich, nastąpiła 
h ierarchia duchowa” 77. Poczęła się pogłębiać atmosfera wzajemnej po

70 Ten antyrom antyczny m otyw  przejaw iał się zresztą n iejednokrotnie w  piś
m iennictw ie epoki. „Romantyzm — tw ierdzili np. saintsim oniści — to liberalizm , to 
suw erenność każdego w odniesieniu do sztuk pięknych, to anarch ia” — Por. S. C har- 
lety , Histoire du Saint-S inw nism e, P aris 1931, s. 111. Towiański rom antycznem u b ra
kow i dyscypliny, fantazjow aniu  i „zaciekaniu się” we w łasnym  „ja” przeciw staw iał 
n iejednokrotnie klasycyzm jako norm ę obow iązującą sztukę „przyszłej epoki 
chrześcijańskiej”.

71 Współudział..., t. II, s. 123.
72 A. Mickiewicz, Dzieła, t. XV, s. 445.
73 Tamże, s. 447.
74 Tamże, t. X III, s. 101.
75 Z listu  Zana, zob. Muz. A. Mickiewicza, rkp. 865.
7! W rotnowski do Towiańskiego z 22.VI.1846.
77 Por. Oświadczenie M, K am ieńskiego — „Dziennik N arodowy” n r 204 

z l.V.184o.
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dejrzliwości, narastały  konflikty osobiste, kw itło delatorstwo. Pierwszy, 
w imię wolności ducha, założył weto Słowacki i wystąpił z Koła. Potem 
Mickiewicz i jego zwolennicy. Jeden z nich pisał do Towiańskiego uspra
wiedliwiając swoje zerwanie: „Otrząisłeim się i już poddawać się tonom 
despotycznym... nie mogę i nie chcę. Dobijam się te j wolności, odpierając 
wszelkie insynuacje szatańskie, wszelkie sądy i podejrzenia, wszelkie 
wdzieranie się do tajników ducha mojego... Nikomu go nie oddam w nie
wolę” 7a.

Sam Mickiewicz dał wyraz swoim przekonaniom w namiętnym 
i dramatycznym  liście do Towiańskiego; liście zawierającym kry
tykę, lecz będącym również i sam okrytyką. „Kiedyś objawił się nam — 
czytamy w  nim — Wtenczas jeszcze n ik t nie s tanął m iędzy tobą a lu
dem wybranym . Później my, drudzy, z różnym 'urzędowaniem, wdarliś
my się m iędzy ciebie i Koło twoje. M orzyliśmy brać naszą. Urząd twój 
m orzył Ojczyznę naszą... Szliśmy dalej w  bezprawiu... Drgnięcie dusz 
wystawialiśm y na widok jako okresy próżności naszej... Kazaliśm y bra
ciom radować się lub boleć, kochać lulb nienawidzieć, często nie mając 
w sobie tego uczucia bólu lub radości, do któregośmy wzywali! Wielość 
rozkazujących mnożyła wyzywy, częstokroć 'sprzeczne... My wyzywający, 
sami będąc w braku  wiary... nie mogąc znieść samotności, k tóra nas wo
bec nas stawiając, nicość nam naszą pokazywała, wypadaliśm y na braci. 
Zadawaliśmy im cierpienia... Im czuliśmy w  sobie m niej swobody, siły, 
życia, tym  mocniej wołaliśmy o życie! W ydobywaliśmy życie sztuczne, 
kazaliśmy braciom  robić rudhy, często ze stanem  w ew nętrznym  niezgod
ne. Odejmowaliśmy braciom ostatnią już wolność, (szanowaną przez 
wszelkie tyranie, wolność m i l c z e n i a . . .  K iedy Bóg nie dał nam  tej 
łaski, aby sam nasz duch, samo oblicze nasze wyzywało bliźnich do sku
pienia... do czci dla nas, chcieliśmy brak  nalsz zastąpić fukaniem , krzy
kiem, a kogo nie mogliśmy wystraszyć, ogłaszaliśmy zaocznie za Zbrod
niarza i buntow nika. Bo każdy, kto  z czymkolwiek i kiedykolwiek nie 
zgodził się z nami, a raczej echem naszym nie był, zostawał ogłoszony 
za buntownika. Zaprowadziliśmy władzę najsm utniejszą... Tę władzę 
chcieliśmy uprawnić, spajając ją z w ładzą duchowną. Dlatego pow ta
rzaliśmy, że mówimy, że rozkazujem y z ducha... Braci... straszyliśm y co 
chwila karam i Bożymi, wywoływaliśmy te kary, cieszyliśmy się, gdy 

b rata ból lub nędza dotknęła, odpychaliśmy go, deptaliśmy. Staliśmy 
się podobni trzodzie wilków... Woleliśmy... zostać w Kole... i w nim jak 
w dziedzicznej wiosce panować, choć nad niewolnikami, byle po pań
sku” 79.

78 L ist Bańkowskiego, por. St. Szpotański, jw., t. III, s. 129.
79 A. Mickiewicz, Dzieła, t. XVI, s. 118—120.



TowiaAskii — rewelatar Nowego Objawienia 255

Ten krzyk udręczonego serca nie oznaczał zresztą absolutnego 
zerwania z nauką Towiańskiego. Więcej nawet, był je j obroną i próbą 
oczyszczenia, resty tucją  wolności i osobistej Odpowiedzialności. Buntow
nicy chcieli działać „z ducha M istrza, pomimo osoby M istrza” (M. Cho
dźko). Chcieli „służyć w  wolności”, dążyć do celów formułowanych przez 
Towiańskiego „drogami i sposobami, wynajdow anym i trudem  w łasnym ” 
(Mickiewicz), dążyć do nich w imię własnej wiary, w zgodzie z własnym 
sumieniem.

Mechanizmy, (które w ytw orzyły w Kole ową stralszliwą Isytuację, 
brzem ienną w konieczność ¡buntu, nie redukowały się jednakże do w ła
ściwości psychologicznych Towiańskiego i osób jeigo kręgu oraz takich 
czy innych nadużyć. Odwrócenie się od świata i p raca wewnętrzna, 
k tóra m iała doprowadzić do identyfikacji z Bogiem, nie były to tylko 
problem y zbawienia duszy, llecz również przem iany całego świata. Wysi
łek ów m iał przecież rozpraszać „zastępy 'ciemnych duchów, zalegają
cych ziem ię” i „przebijać” drogę do nieba, otwierając „kanały”, którym i 
spłynie światłość i łaska. Od niego zależał nie tylko los poszczególnego 
indywiduum, lecz los całego ludzkiego rodzaju. W prawdzie ukazały się 
pierwlsze sym ptom y łaski i sprawa Boża została poczęta, ale też świat 
trw ał nadal w niezmienionej postaci. Widocznie więc wysiłki były nie
dostateczne. Należało je zatem wzmagać, aż do 'granicy samozatraty. 
Usiłowano tak postępować oczekując od braci wsparcia, a w rezultacie 
„morząc” się wzajemnie. Jeśli więc TowiańSki gromił „lenistw o” ducho
we Mickiewicza, żądał od niego pokory i poddania Się „Spraw ie”, łącząc 
z jego osobistym losem -sprawę P o lsk i80, to wym aganie owo n ie było 
jedynie ogniwem duchowego szantażu, lecz wyrazem w iary w jedność 
Mickiewiczowego i narodowego losu. W każdym razie sam Mickiewicz 
taką właśnie w iarę żywił i gotów był w imię tej w iary sam się unice
stwić.

Mówiliśmy o kilku ogniwach wizji Towiańskiego. O uznaniu obec
ności człowieka w świecie, o postulacie izolacji od św iata i pracy wew
nętrznej jako drodze ku  Bogu, k tó ra wymaga przezwyciężenia Własnej 
indywidualności. To „ogołocenie duszy” miało wytwarzać w niej „po
jem ność” na łaskę i pozwolić człowiekowi otrzymać właściwą mu misję. 
M amy tu  do czynienia niejako ze „sprzężeniem zw rotnym ”. Ruch od 
św iata ku  Bogu w momencie ¡swojego spełnienia, tj. przezwyciężenia 
osobowości i indentyfikacji ze Stwórcą, przem ienia się w  ruch od Boga 
ku światu, w oparciu o kategorię „milsji”, k tó ra  tw orzy nową osobowość.

80 Por. np. zanotowane przez Januszkiew icza słowa Towiańskiego; „Duch 
B rata  A dam a tak  jest ściśle w iekowymi rachunkam i z narodem  polskim połą
czony, że dopóki on ofiary ducha Bogu nie złoży, dopóty nadarem nie m arzyć
o Ojczyźnie. Ojczyzny bez niego nie będzie” —. Muz, a . M ickiewicza, rkp . 856.
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Tak oto to talna destrukcja własnego „ ja” staje się warunkiem  przy
szłej regeneracji, w arunkiem  narodzin „nowego człowieka”, zaś ucieczka 
od św iata — w arunkiem  pow rotu do niego. Do cytowanego już zdania: 
„badajmy, czyśmy zrzekli się... wszystkich celów, i środków, i pojęć... 
czyśmy utopili to Wszystko w źródle Spraw y Pańskiej” Mickiewicz do
dawał: „z pełną wiarą, że z tego tylko źródła wszystko będzie nam  
zwrócone” 81. Ten „-człowiek nowy”, którego istotę określa spoczywa
jąca na nim  m isja  jem u tylko właściwa i konstytuująca indywidualność, 
staje się „Organem  Słow a”. I dopiero teraz, gdy otrzym a misję, powraca 
w pełni do św iata i zaczyna w  nim  działać. Czyniąc w  świecie spełnia 
już tylko bożą wolę jako jej b ierne narzędzie. W ten  sposób ludzkie 
działanie w świecie otrzym ało boskie placet, lecz stało się konsekwencją 
wierności Bogu i wyrazem  poddania się jego nakazom, a nie aktem  spon
tanicznym, autonomicznie ludzkim.

ANTYNOMIA DZIAŁANIA

Ale owa afirm acja działania w yrażająca się w przekonaniu, że „praw 
da, idea, sama jest teorią i nie przynosi pożytku, jeśli się jej nie zasto
suje do prak tyki i czynu z niej nie w yprow adzi” 82 oraz w powtarzających 
się pouczeniach, że „kiedy wyzwoliłeś ducha i dostroiłeś go do tonu na
leżnego, nie zatrzym uj się na tern... Pam iętaj, że Bóg stworzył ciebie, po
łączył ducha twego z ciałem, aby duch twój żył w  ciele, aby tern życiem 
Słowo ¡Boże, żyjące dotąd w duchu samym, żyło na ziemi przez ciebie” 83, 
ąpotykało Isię z rozlicznymi ograniczeniami. Pisaliśm y już o tym, że czło
wiek jest narzędziem duchów, które przezeń czynią. W prawdzie związek 
ten zależy od jego wolnej decyzji, ale też podjęcie decyzji poddaje go 
bez reszty ich w ładzy i sprawia, że staje się on jedynie biernym  narzę
dziem.

Takie założenie musiało niekiedy wytwarzać poczucie dystansu po^ 
między osobowością człowieka a jego zewnętrzną aktywnością. Dystans 
ten zanikał w praw dzie w sytuacji, k iedy wybór człowieka odpowiadał 
jego istocie i powołaniu, k iedy by ł wyborem dobra. W tedy to człowiek 
otrzym yw ał m isję. Ale też przejście do czynienia w świecie musiało w y
magać (specjalnego zinaku i przyzwolenia. „Pan — podkreślał Towiań- 
ski .— nie daje  hasła, póki ofiara w duchu się nie [spełni” 84. Należało 
„słowo uczuć”, „przyswoić duchowi” oraz „wytrzym ać to n ”. Niekiedy — 
zdaniem TowiańSkiego — już samo „w ytrzym anie to n u ” okazywało się 
czynem najważniejszym . „Przed w ytrzym aniem  tonu — powiadał — złe

81 A. M ickiewicz, Dzieła, t. X III, s. 104
82 A. Tow iański, Pism a w ybrane, t. I, s. 71.
83 Por. Tancredi Canonico, A ndrzej Tow iański, T uryn 1897, s. 74.
84 W spółudział..., t. II, s. 264.
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jęknie i ukorzy się samo, utrzym anie tonu najpotężniejszym dziś czynem 
i piekłu najstraszniejszym ” 85. Albowiem osiągnięcie Istanu wewnętrznej 
doskonałości miało wywołać w konsekwencji „zlew łaski”, która spro
wadzi przemianę św iata „bez ¡przyczynienia się człowieka”, w  myśl de
wizy, że „zwycięstwo dla człowieka bez człowieka stać się może” 86. To 
Bóg sam nowy świat zagw arantuje i spełni, używając ludzi „jak ślepe 
narzędzia pędzone siłami ziemi”., „Nie o ziemską bitwę idzie już — 
wierszowała zatem K arolina Towiańska — a o świadectwo, że Pan sługi 
m a” 87. Człowiekowi pozostawało jedynie pracować nad sobą i oczekiwać, 
aż dopełni się obietnica, stać w przekonaniu, iż „czekać jest czasem 
ogromnym działaniem ”. „Czy należałeś pan  do Legionu Polskiego we 
Włoszech — zapytyw ał ambasador rosyjski pewnego towiańezyka — 
Nie, nie należałem wcale, bo... odkąd zostałem sługą Sprawy Bożej, od 
Boga tylko samego oczekuję niezmiennie wszelkiego dobra dla siebie 
i dla Ojczyzny m ojej” 83.

Częściej jednak Towiańlski pojęcie pracy w ewnętrznej odgraniczał od 
pojęcia czynu. Praca w ew nętrzna miała dopiero do czynów prowadzić. 
Nie wystarczało tedy „słowo uczuć”, „przyswoić duchowi” i „w ytrzy
mać ton”. Należało również „wydać w ciele” i „złożyć na ziemi”. Ale ten 
akt ucieleśnienia wartości duchowych m iał foyć rezultatem  uprzednio 
osiągniętej doskonałości wew nętrznej. Do tego czasu nie należało w y
chodzić na światło dzienne, lecz ,,w duchu pustelniczym żyć na świecie”, 
a więc pracować nad sobą, dążyć do Boga i wyczekiwać jego znaku; 
czekać zatem na w arunki konieczne do czynienia. W ten  sposób teore
tyczna afirmacja działania sprzęgła się w prak tyce z nawoływaniem do 
kwietyzmu. „Nie idzie — rezonował Towiański — aby zrobić, ale idzie, 
aby to zrobienie ideałem zrobienia na wieki dla człowieka było” 89. 
Człowiek powinien nieustannie gotować się do czynu, ale też nie czynić 
samowolnie, lecz czekać, aż „Bóg sam otworzy pole do spełnienia czy
nu ... Frasunek o to, aby koniecznie czynić, zdejm uje z człowieka nazna
czony i jedynie owocny frasunek o to, aby stanąć w  w arunkach potrzeb
nych do czynu” 90. Dlatego w łaśnie Towiański domagał się od swoich 
zwolenników, żeby zamykali się w e własnym kręgu  i wzbraniał im nawet 
działalności misjonarskiej. „Do nawracania innych — powiadał — po
trzeba naprzód w sobie samym wyrobić zupełną czystość” 91. Dlatego też 
żądał, iżby uczniowie jego odsunęli -się od „życia publicznego” i nie

35 A. Towiański, Pism a, t. I, s. 108.
86 Współudział..., t. II, s. 78.
87 Muz. A. Mickiewicza, rkp . 850.
88 K. Baykowski, jw., s. 79.
89 S. Szpotański, jw., t. II, s. 119.
80 A. Towiański, Pisma w ybrane, t. I, s. 72.
91 Tamże, t. II, s. 209.
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uczestniczyli w  (bataliach społeczno-politycznych swojego czasu. Naka
zywał im tedy, ażeby doskonalili się wewnętrznie i przygotowywali do 
czynu, jednocześnie jednak stale przestrzegał i nawoływał: „chowajcie 
się na czasy działalne”.

Takie zalecenia, rzecz oczywista, m usiały spotkać się z oporem ludzi, 
którzy pragnęli rychłej przem iany i chcieli ją współtworzyć, którzy m a
rzyli o natychm iastow ym  „przelewaniu myśli w rzeczywistość”. W yrzu
cali oni Mistrzowi „opuszczenie rą k ”. Nie chcieli się pogodzić z nakazem, 
ażeby tylko „modlić (się, cicho siedzieć i1 z założonymi rękam i wyglądać 
zmiłowania się boskiego” 9Z. Wierzyli natomiast, iż „przychodzi czas że
byśmy... posunęli czynem publicznym ” Spraw ę i domagali się, aby 
„przejść jak najprędzej do realizacji cząstkow ej” 93. „Nauki Mistrza — 
powiadali — doprowadzić nas gotowe do politycznego indyiferentyz- 
m u ” 94, a „jakież będzie słowo nalsze, jeżeli czynu n ie  będzie” 95.

Opozycja ta  koncentrowała się wokół Mickiewicza. Dotyczyła ona 
dwóch ąpraw. Po pierwsze — działalności m isjonarskiej. Towiański nie 
przywiązywał do niej szczególnej wagi. Akceptował praktykę zamyka
nia się w kręgu wybranych, prak tykę programowej izolacji i zbawiania 
świata bez jego udziału. Był skłonny do rozmowy z tym i tylko, którzy 
od razu i bez zastrzeżeń przyjm ow ali „Sprawę Bożą” i uznawali w nim 
M istrza. Czynił tak, albowiem w zgodzie z innym i tezami swojej dok
try n y  sądził, że przem iana św iata dokona się niejako automatycznie i 
nieuchronnie, n a  zasadzie bożego postanowienia. Do tego celu wystarczy 
jeden czy kilku „sprawiedliwych”, którzy  „ro^prdszą kolum ny ciemnych 
duchów” i przebiją „kanał” do nieba, którym  na św iat spłynie łaska. 
Inaczej Mickiewicz. Sądził on, iż „człowiek całkiem sam otny może pojąć 
i zwiastować wzniosłą prawdę... ale będąc całkiem samotnym, nie ma 
on siły do pełnego jej urzeczyw istnienia” 96. Przejście od idei do życia 
wymaga zawsze kolektywnego wysiłku. „Każda w ielka idea rzucona — 
pisał Mickiewicz — w łonie ludzkości musi się wyrabiać, w widome 
wcielać kształty  pracą wszystkich. Inaczej ibowiem pozostanie idealną, 
niewypróbowaną m rzonką” 97. Dlatego też Mickiewicz domagał się zer
wania z izolacjonizmem Koła i gromił tych, co uznaw szy się za „depozy
tariuszy p raw dy”, wynosili się ponad życie społeczne i separowali od 
świata. W tej w łaśnie polemicznej intencji parafrazow ał Emersona: „Nie 
radzę nikomu, by wobec społeczeństwa występował jako Mont Blanc, 
by mówił na przykład: nie, nie będę nadal utrzym yw ał stosunków, chyba

92 Tamże, s. 182.
93 W. Mickiewicz, Żywot..., t. IV, s. 344.
94 Muz. A. M ickiewicza, rkp. 865.
95 A. M ickiewicz, Dzieła, t. X III, s. 202.
96 Tamże, .t. XVI, s. 47.
97 W. M ickiewicz, jw., t. IV, s. 206.
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tylko z tymi, którzy Istaną na wysokości m ej cnoty” 9S. I aczkolwiek Mic
kiewicz zdawał ¡sobie sprawę z faktu, iż każda wielka idea schodząc na 
ziemię i rozprzestrzeniając się może niejednokrotnie zostać „skaleczona 
lub skoszlawiona”, to przecież tylko w powszechności jej oddziaływania 
widział jedyną szansę jej ostatecznej realizacji.

Po w tóre — rozbieżność dotyczyła koncepcji czynu. Towiański 
akceptował działanie w świecie, o ile było ono rezultatem  poprzednio 
osiągniętej doskonałości w ewnętrznej. W ymagał zatem od swoich zwo
lenników, ażelby każdy z nich „stał się wielkim  człowiekiem, albo niech 
pęknie”, gotów był też zaakceptować takie tylko czyny, k tó re natych
m iast przem ienią oblicze świata, bez baw ienia się w  półśrodki i palia- 
tywy, realizacje cząstkowe i ograniczone. Takich czynów oczekiwał, 
a przed innymi się w zbraniał i od nich braci odwodził. Inaczej Mickie
wicz, k tó ry  notując swoje rozbieżności z Towiańskim pisał: „Słowa Mi
strza są prawdziwe. Jedno przecież różni mnie z nim i pułkownikiem  
Różyckim, mianowicie w ierzą oni, że w  praktyce, m ając na oku cel tylko 
doskonały, trzeba działać środkami ty lko  doskonałymi. Otóż szukać ta 
kiej tylko doskonałości... znaczyłoby zrezygnować i nie działać nigdy. 
Podczas, gdy ja  wierzyłem zawsze, że działać trzeba dla celu dobrego, 
najlepszego, jaki jasno widzi się przed sobą, środkami m o ż l i w i e  do
skonałym i” " , Mickiewicz pragnął „stawić opór św iatu” . Sądził, że „ini
cjować”, to poświęcać się, działać, pociągać za sobą masy. Wiedział prze
cież, że „jeśli by wszyscy ludzie uczciwi... chcieli usunąć się z życia pu
blicznego, ze świata, to życie publiczne i świat wpadłyby w ręce ludzi 
złych, ale czynnych” 10°. Do tego zaś nie chciał dopuścić. Nie mógł tedy 
ograniczyć się do biernego oczekiwania na znak boży, na możliwość do
skonałego czynu. Pragnął natom iast przyspieszyć ruch św iata i domagał 
się czynów możliwych, świadom dystansu pomiędzy nim a celem osta
tecznym. Tego zaś, jak powiedziałem, Towiański nie chciał uznać. Dla 
niego istniała tylko jedna alternatyw a: dobro absolutne albo absolutne 
zło, działanie w imię doskonałego celu przy pomocy środków li tylko 
doskonałych albo też rezygnacja z wszelkiej aktywności człowieka 
w świecie. Przy takim  założeniu pozostawało jedynie bierne oczekiwa
nie, apele o nieustające prace duchowe, w iara w  rychłą ingerencję 
opatrzności, modlitwa o cud spełnienia, żądanie izolacji od św iata i n u r
tujących go antagonizmów.

Konflikt doktrynalny pomiędzy Towiańskim a Mickiewiczem dopro
wadził do wystąpienia Mickiewicza i jego zwolenników z Koła. Zaś gdy 
ustały „bałam uctwa” i „fantasm agorie Adama”, towianizm ukazał

98 A. Mickiewicz, Dzieła, t. X III, s. 59.
99 W. Mickiewicz, jw., t. IV, s. 306.
100 Tamże, s. 35.
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bardziej jednoznaczne oblicze; okazał się „koterią illuminowanych”, 
tych „co są już „d u c h a m i”, i jako tacy „mogą być obojętnymi na 
świat, co ich otacza” 101. O przemianie tej donosił też Zaleski w liście 
do Koźmiana następującym i słowy: ,,Owóż i towiańszczyzna zmieniła 
dziś swe oblicze. Po usunięciu się Adama spokojniej patrzy i łagodniej 
gada. Z rzucającej się Syfoilli stała się niemal prostą, pokorną m nisz
k ą” 102. Ale też zamknęła się we własnym  kręgu i straciła swą siłę a trak 
cyjną do tego stopnia, że w życiu em igracyjnym  przestała się niemal' li
czyć, wegetując jiuż tylko na jego marginesie.

HISTORIOZOFICZNA TEODYCEA

Mówiliśmy dotąd o różnych .stronach iddktryny Towiańskiego. Pom i
nęliśmy jednak jego w izję historii. Ona to, a szczególnie próba historio
zoficznej teodycei, zafascynowała umysły. I jeśli Słowacki — zetknąwszy 
się z poglądami Towiańskiego — wołał w zachwyceniu: „Wszystko się 
w yjaśnia”, to owe „wszystko” dotyczyło szczególnie tej właśnie pro
blematyki. W Towiańskiego ujęciu historii zostały zsyntetyzowane wątki, 
k tóre wyszczególniliśmy wcześniej. Jego teozofia pozwalała na sformuło
wanie punktu wyjścia historii (ucieleśnienie ducha) oraz jej ostateczne
go celu (realizacja Królestwa Bożego na ziemi). Jego idea doskonalenia 
wewnętrznego ukazywała etyczną perspektyw ę historii, jako procesu 
stopniowego postępu moralnego, a jej przebieg i mechanizm y tłumaczyła 
koncepcja „czynu” i pojęcie „m isji”.

Spirytualizacji człowieka odpowiadała spirytualizacja, a zarazem sakra
lizacja dziejów. Opatrzność kieruje biegiem zdarzeń, nadaje im sens i wy
znacza cele. Spraw uje - swoje rządy wym ierzając kary  oraz zsyłając 
wielkich mężów, proroków i reweiatorów. To oni, przynosząc nowe 
słowo i ucieleśniając je, ’stają się grabarzam i starych i inicjatoram i no
wych epok, wiodąc ludzkość poprzez poszczególne etapy historii do jej 
finalnego kresu.

Historia w takim  ujęciu stała się historią heroistyczną, pasmem na
stępstw a „wielkich mężów Izraela”. Taką właśnie historię świętą na 
ziemi inicjuje Chrystus. Do jego czaSu ,jprawo ziemskie panowało na 
świecie”. On pierw szy „przyniósł myśl, wolę, słowo boże, ucieleśnił je, 
spełnił i spełnione ukazał” 103. Chrystus jest nie tyle zbawicielem, co poś
rednikiem  w dziele zbawienia; nie tyle .Bogiem, co posłannikiem bożym, 
„organem słowa”. Ale rew elacje C hrystusa nie rozjaśniły przecież wszel

101 Listy Gaszyńskiego — B iblioteka Polska w  Paryżu, rkp . 466.
102 B. Zaleski, Korespondencja, t. II, s. 127.
103 A. Towiański, Pisma w ybrane, t. I, s. 49. Nb. zauważmy, że Towiański, 

zgodnie z tradycją  m istyczną, pom ija S tary  Testam ent.
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kich tajników. Dopiero w historii, stopniowo, poprzez mężów opatrzności 
„Bóg uchyla w pew nej części zasłonę tajem nic” i zarazem przez historię 
przygotowuje ludzi do ich przyjęcia. Dlatego rewelacje Chrystusa muszą 
znaleźć swoje rozjaśnienie i dopełnienie w następnych „nowych obja
w ieniach”. „Bóg — tw ierdził Towiański — rozłożył na siedem epok 
spełnienie myśli, słowa... jak to m am y objawione w Apokalipsie” 104. Na 
każdą z tych epdk „naznaczony jest sługa boży”, powołany do głoszenia 
i realizacji nowej prawdy. I tak jak nowe objawienie nie przekreśla 
starego, lecz je tłum aczy i dopełnia, tak też epoka wyższa „nie rozwią
zuje, nie obala epoki przeszłej, ale podnosi wyżej to, co już spełnionym, 
zbudowanym zostało” 105.

Rewelacje Chrystusowe „otworzyły niebo dla człowieka”. Były one 
efuzją łaski. Ale łaska odstąpiła od człowieka i pozostawiła go samemu 
sobie, jego własnym siłom, iżby wolny wewnętrznie p rzy ją ł dobrowol
nie prawdę objawioną. W tedy zaś „złe uderzyło na człowieka” . Pod jego 
wpływem pojaw iły się „manowce” i „zboczenia”. Ludzie odeszli od właś
ciwego im powołania, a „złe na  nowo zaległo ziemię”. Rozpoczęły się 
tedy czasy grzechu i kary, dopustu i cierpienia. Ale owe grzechy i zwią
zana z nimi kara  posiadają sens wyższy. „Udręczenia” są jeno środkiem, 
za pomocą którego Bóg człowieka „pobudza i niewoli do spełnienia obo
w iązku” 106. Są one więc koniecznym ogniwem w procesie ekspiacji, fak
tem istotnym  dla duchowego postępu. Tak to „mądrość najwyższa... po
daje człowiekowi do obrotu koła przeciwności” 107, sprawia, że zło staje 
się źródłem przyszłego dobra, cierpienie zaś szczęścia. W rezultacie „hi
storia, ta męka ciał, jest nauką duchów” los, teatrum  ekspiacji i szkołą 
duchowego doskonalenia się.

Chrystus ogłosił nowe praw dy. Aliści ludzie odwrócili się od istoty 
jego nauki, niezdolni do jej przyjęcia. I dopiero postępujące „dni w iel
kiego sądu”, k ary  i cierpienia wytworzyły w nich „pojemność” na słowo 
praw dy i umożliwiły jej przyjęcie. A w ten sposób stara epoka dokonała 
się ostatecznie. I oto „po odbyciu koła jednej epoki, potęga Słowa bram y 
drugiej otw iera” los). Wreszcie ,,po upływie dwóch tysięcy lat księżyco
wych (od rewelacji Chrystusa — A. S.) otrzym a człowiek wezwanie 
i w stąpi na drogę naznaczoną” . Kara za grzechy dopełniła się. a łaska 
boża spływa na świat. Pojaw ił się nowy mąż boży. Mękę oczekiwania

104 Tamże, s. 50. Pow oływ anie się na Apokalipsę (obok Ewangelii św. Jana) 
było typow e dla m yśli m istycznej.

105 Tamże.
106 Muz. Adama M ickiewicza, rkp. 849.
107 Muz. Adama M ickiewicza, rkp. 853.
108 J. Słowacki, Dzieła, t. X II, s. 105.
109 Muz. Adama M ickiewicza, rkp. 853.
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zastępuje radość spełnienia. „Mistrz po Chrystusie — pisał jeden z to- 
wiańczyków — jest zw iastunem  słowa na epokę d ru g ą” no.

Misja Towiańskiego — jak już powiedzieliśmy — nie polega tylko na 
rewindykacji Chrystusowych nakazów i ewangelicznego ideału. Przynosił 
on zarazem słowo nowe, zapowiadał nadejście nowego porządku — „nowej 
ery chrześcijańskiej”. Staw ał się w oczach swoich wyznawców „pierw
szym typem  ludzi tej epoki... człowiekiem wedle Boga... drogą, wzorem ”. 
Bóg, k tó ry  niegdyś przem aw iał po hebrajsku i po łacinie, teraz — za 
spraw ą Towiańskiego — „przemówi po polsku”. „Dziś — czytamy w 
jednym  z dokum entów — szczęśliwy język polski, bo już z nieba roz
kazy w tym języku przychodzą” u l .

Duch ewengeliczny — tak jak go wyraził C hrystus i jego apostoło
wie — zwracał się nade wszystko do życia osobistego, prywatnego, ro
dzinnego; apelował do poszczególnych jednostek i ukazywał im perspek
tywę zbawienia. Dlatego też chrystianizim będąc ,,pocieszycielem dusz 
wybranych... n ie mógł ... stać się rozjemcą w wielkich sprawach narodo
w ych” 112. Więcej nawet, programowo pozostawił życie narodowe poza 
swoim obrębem. Tak oto apostołowie „nie czynili początku zjednoczenia 
ducha narodów” i w rezultacie do tej pory „narody, żyjąc jako odrębne, 
obce dla siebie całości, nie łączyły się ze sobą ... nie szły społem”113, lecz 
znajdowały się w stanie walki i nienawiści, zadając sobie rozliczne cier
pienia.

Rewelacje Towiańskiego m iały poszerzać istotnie ewangeliczne nauki. 
Zapowiadały ich wcielenie w  stosunki międzyludzkie, w życie społeczne 
i narodowe, czyniąc z Ewangelii zasadę kodeksów publicznych i praw o
dawstwa powszechnego. To zaś przeniesienie akcentu z życia w ew nętrz
nego jednostki na życie zbiorowości miało nie tylko modyfikować i do
pełniać ewangeliczne nakazy, lecz zarazem konstytuow ać nową epokę 
dziejów ludzkich — „erę narodów” 114.

MESJANIZM INDYWIDUALNY I NARODOWY

W ten sposób w historiozoficznej wizji Towiańskiego pojawiło się 
pojęcie „naród”. Charyzmat męża wybranego został uzupełniony uz

110 Tamże.
111 Tamże, rkp. 849; por. też relacje  W. W ielogłowskiego, Emigracja polska  

wobec Boga i narodu, W rocław 1848, s. 180.
112 A. Mickiewicz, Dzieła, t. XVI, s. 492.
113 A. Towiański, Pisma, t. III, s. 376.
114 Dodajmy, iż przekonanie, że nowa efuzja św. Ducha przem ieni chrześcijań

stwo i uczyni z Ewangelii norm ą życia politycznego i narodowego, było dość obie
gowe. Elem enty takiego poglądu znajdują się u J. de M aistre’a w Wieczorach pe
tersburskich  (por. Oeuvr. compl., t. V, p. 230—231), u C hateaubrianda w jego M é
m oires d’O utre-Tom be  (por. t. VI, ks. 10), u B allanche’a itd.
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naniem  charyzmy zbiorowości ludzkiej, ukonstytuow anej w  narodowość; 
mesjanizm idywijdualny został skojarzony z m esjanizm  em narodowym. 
Historia okazała się tedy ¡nie tylko pasmem następstwa owych „najw ięk
szych mężów Izraela”, lecz procesem  aktywności ludów. Każdy z nich, 
ukonstytuowany przez osobne objawienie, ,,ma powierzony sobie skarb, 
ma ideę swoją, m a drogę i kierunek naznaczony” U5. Tę właśnie ideę, 
stanowiącą „duszę narodu”, w yraża rewelator, a w ten sposób współ
tw orzy naród, uświadam iając go w jego „jestestw ie”, oświetlając jego 
dążenia i cele i znajdując w nim narzędzie realizacji własnej misji. 
Naród poczyna więc egzystować w h istorii w -momencie, gdy rewelator 
objawi mu jego ideę i gdy idea ta  zostanie „spełniona” w duchu i p rak
tykowana na ziemi. I dopiero w w yniku realizacji owych m isji poszcze
gólnych spełnia się historia powszechna. Albowiem „narody, jak indywi
dua, powołane są do ruchu... różne w różnych czasach” ł16.

Historia powszechna nie jest jednak procesem ciągłym i harm onijnym , 
lecz przeryw anym  i dramatycznym . Narody bowiem odchodzą od swoich 
powołań i zrywaiją więź z żywą traldycją, w  k tórej objawiła się „myśl 
boża” . Zaczynają więc żyć w grzechu. W tedy to Bóg zsyła „nadzwyczaj
ne budzenie, dociski i k ary ”. Życie narodowe ulega dezintegracji, poja
wiają się antagonizmy społeczne, szerzy się zło m oralne i chaos intelek
tualny, wielkie ideały powlszechne zastępuje egoizm i interesowność. 
Zdrada „ojczyzny w ew nętrznej” prowadzi niekiedy do u tra ty  „ojczyzny 
zew nętrznej”, do upadku państwowości i narodowej niewoli. Ale abso
lutne zwycięstwo zła staje  się zarazem jego przesileniem. Kara za grzechy 
dopełnia ekspiację i odradza naród. Uszlachetniony przez cierpienie w ra
ca teraz do siebie, do własnego ducha, własnej idei, w łasnej misji, goto
w y do ich przyjęcia i spełnienia. Tak to  grzechy i klęski zostają Osta
tecznie usprawiedliwione. Okazują się bowiem koniecznym ogniwem 
w łańcuchu postępu, którego droga jest Kalwarią, a ceną — cierpienie. 
Postępu, k tó ry  przebiega w triadycznym  rytm ie: upadku, ekspiacji, od
rodzenia; grzechu, kary  i oczyszczenia, a w którym  rozliczne cierpie
nia i dramatyczne przygody godne są swojego Jerem iasza. W historii 
narody, a wraz z nim i cała ludzkość — niczym ów legendarny Feniks — 
muszą przechodzić przez kataklizm y niszczenia, przez mękę i krew, aby 
Odradzać się, doskonalić i postępować na drodze do ostatecznych prze
znaczeń m .

W procesie historii inicjacja i przewodnictwo należy do trzech wielkich

115 A. Towiański, Pisma, t. III, s. 58.
116 Muz. Adama M ickiewicza, rkp. 851.
117 W m yśli X IX -w iecznej ową dram atyczną w izję historii i ideę palingenezy 

upowszechnił szczególnie P. Ballanche, myśliciel, który pisał o sobie, iż jego „zada
nie polega na w yjaśnianiu ru in ” — por. Oeuvres, t. II, p. 206. O środowisku i po
glądach B allanche’a zob. J. Bûche, L ’Ecole M ystique de Lyon, P aris 1935.
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narodów „Izraela” : Żydów, Francuzów i Słowian. Poprzez owe narody 
opatrzność spraw uje swoje rządy nad światem i z ich łona powołuje swoje 
„organa” — wielkich mężów. Ale Żydzi należą do przeszłości, jako że 
,,naród, którego duchy pracowały wiele w przeszłych żywotach, powo
łany jest do w ytchnienia” lls. Natom iast Francuzi reprezentują zamyka
jącą się już teraźniejszość. Wreszcie Słowianie o tw ierają bezpośrednio 
nadciągającą przyszłość.

O Francuzach powiadał Towiański, że charakteryzują się oni „wielką 
energią czynu”. S ą 'n a ro d em  „realizacyjnym ”. Jednakże ów sta ry  naród 
chrześcijański nie po jął dotąd swoich treści wewnętrznych. Więcej na
wet, od czasów Ludwika X IV  jego duch uległ „rozsypaniu”. Stąd rew o
lucja jako kara za narodowe przewiny. Stąd hekatom by krwi, które 
m iały „oczyścić i podnieść narodowego ducha”. Rewolucja była więc 
„budzeniem ” gotującym  człowieka do przyjęcia nowej prawdy, wezwa
niem do tego, iżby życie narodowe „stanęło na posadzie chrześcijańskiej 
i z niej podniosło się” 119. I właśnie w rewolucji francuskiej, u jej schył
ku, gdy zło uległo przesileniu, zajaśniał „ogień nowej epoki” . Pojawił się 
Napoleon i „w strząsnął św iat w posadzie jego”. Napoleon, k tóry  zjedno
czył „Słowo Boże z czynem, zatknął sztandar Chrystusa na polu poli
tyk i” 120. W ten sposób Napoleon „stawszy się ogniskiem ducha czynu... 
zespolił dla wspólnego celu duchy wszystkich ludów... Stworzył w ten 
spoisób zaród nowego związku ludów” m . Ale dzieło Napoleona stało się 
jedynie „ju trzenką” nowej epoki, jej prologiem. Sam Napoleon, nie do- 
pełniwszy swoich przeznaczeń, poniósł klęskę 122. Teraz jego duch, uno
sząc się ponad ziemią, oczekuje męża, k tóry  podejmie rozpoczęte dzieło 
i stanie się egzekutorem jego testam entu, aby się z nim  połączyć i go 
wspierać, a poprzez jego czyny zrealizować to, czego sam nie dopełnił. 
Tym zaś mężem nie będzie już Francuz. Albowiem „zaród nowej idei”, 
który  Napoleon „zostawił w duchu francuskim ”, uległ zapoznaniu, a 
Francja zdradziła jego ideały. Ten nowy mąż wywodzi się z narodu in
nego. Jest nim Towiański. On, k tó ry  nie jest już „św item ”, jak niegdyś 
Chrystus, ani tylko „ju trzenką”, jak Napoleon, lecz samym „słońcem”.

Mistrz wywodzi .się z narodu, k tó ry  dąpiero w kracza na arenę dzie
jów; z ludów, „które dotąd były  w dziecięcym w ieku”. Są to jednak 
ludy szczególne. C harakteryzuje je „skarb prostoty” , „gorącość duszy”,

lls Muz. Adama M ickiewicza, rkp . 851.
1,9 A. Towiański, Pisma, t. III, s. 128.
120 K ilka aktów  i dokum entów  odnoszących się do działalności Andrzeja To- 

wiańskiego, Rzym 1899, s. 188.
121 A. Mickiewicz, Dzieła, t. XV, s. 57.
122 Napoleon — pow iadał Tow iański ■— „nie sprzym ierzył się z k rainą ducha”

i daw ał zbyt silny w yraz skłonnościom ziemskim, kiedy np. „chciał, ażeby Francuzi 
robili tak dobrze rękodzieła jak  Anglicy, już tym samym uznał wyższość Anglii, to
nu nie dotrzym ał i p rzegra ł”. Por. Muz. A. M ickiewicza, rkp . 853.



Towiański — rewelator Nowego Objawienia 265

„iskra Chrystusowa”. Są to ludy, k tóre „chrześcijaństwo, ten skarb swój 
wewnętrzny, przechowały w czystości cierpienia”. O tym  zresztą świad
czy ich przeszłość. Ale ludy te — w  przeciwieństwie do Francuzów, 
u których zdolności do czynu nie towarzyszyła powaga i głębia życia 
wewnętrznego — właściwego im duchowego 'bogactwa nie w yraziły jesz
cze w życiu zewnętrznym, w praktyce, nie dostąpiły zatem do „wyso
kości chrześcijaństwa żyjącego, praktykującego się na wszystkich dro
gach życia człowieka” 123. Towiański twierdził, iż dotąd „zaród duszy 
słowiańskiej nie miał życia właściwego sobie, nie mógł się objawiać” 124. 
A w  ten sposób „duch od ziemi rozdzielał s ię”. Szczególnie dotyczy to 
Polaków, owych „starszych braci” słowiańskiego szczepu, powołanych do 
jego zjednoczenia i przem iany. U Polaków, którzy „przebywając wieki 
w głębokościach ducha swojego, nie żyli, nie przebiegali dróg ziem
skich”. Dlatego właśnie Polska „powołana w epoce tej zastąpić dawnego 
Izraela... ściągnęła na siebie groźbę bożą i doświadcza zburzenia Jerozo
lim y sw ej”. U trata niepodległości, klęska kolejnych insurekcji, pow
szechne cierpienia narodowe są tedy karą za „nieposłuszeństwo” wobec 
Stwórcy. Karę tę należy uznać, przyjąć dobrowolnie, pogodzić się z nią 
i „nikogo za nią nie obwiniać, tylko nas samych” 125. W cierpieniu należy 
bowiem widzieć dopust Boży i „oranie wnętrza dla przyszłego zasiewu”, 
a w jego bezpośrednim sprawcy — „narzędzie wiodące po drodze po
k u ty ”. Towiański podkreślał więc niejednokrotnie, że „rząd jarzm iący 
nas jest jedynie wykonawcą k a ry ” i że należy zwrócić Się „do złego na
szego, jako przyczyny tej k a ry ” 126. Nie idzie więc o bezmyślny bunt 
przeciwko cierpieniom i ich sprawcom, lecz o uznanie ich prawomocności. 
Polacy nie powinni występować przeciwko Rosji, ale dostrzegając w niej 
„narzędzie pokuty” m ają zespalać się z nią w uczuciu miłości, a przez
wyciężając „patriotyzm  fałszywy” powinni przyjąć pokornie godność: 
„w ierny poddany”. Polacy mogą bowiem zrealizować swoją m isję wtedy 
jedynie, gdy wstąpią na drogę pokuty i ekspiacji oraz wyrzekną się nie
nawiści; gdy nie tylko „czynem zewnętrznym ” — w poddaniu się sile 
m aterialnej i niewolniczym posłuszeństwie — lecz „czynem w ew nętrz
nym ”, odrodzą się i udoskonalą. Ta właśnie „droga krzyża”, dobrowol
nej zgody na cierpienia, została przeciwstawiona „drodze oręża”. „Ofiara 
krzyża” miała właśnie sprawić, że „Polacy i Rosjanie, rozdzieleni dotąd 
grzechem, ziemskim interesem, połączą się ze sobą” i utworzą prawdziwie 
chrzęścijańslką wspólnotę. Jedni muszą zatem uznać, iż „zasłużyli na tak 
długie cierpienie pod uciskiem braci swoich”, drudzy zaś, że „zasłużyli

123 A. Towiański, Pisma, t. III, s. 192.
124 Por. K ilka  aktów..., s. 186.
125 S. Goszczyński, Listy, s. 119.
128 A. Towiański, Pisma, t. III, s. 44.
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na to, alby ibyć Obranymi na narzędzie m ęczarni d la  braci swoich” 127. 
W tedy zaś, gdy sobie to uświadomią, gdy uznają własne przewiny i od
pokutują je, nawiążą współpracę i przem ienią oblicze świata, zapewnia
jąc ostateczne już zwycięstwo nowej epok i12S.

W poglądach Towiańskiego znalazła w yraz próba historiozoficznej 
teodycei. Cierpienia i klęski są zawsze zasłużone i nie są nigdy daremne. 
Posiadają one wartość m oralną i zarazem historyczną. W cierpieniach 
jednostki i nieszczęściach narodu zawierają się przesłanki przyszłej w iel
kości i znaczenia. Im większa suma nieszczęść spotyka poszczególnych 
ludzi i całe narody, tym  większa oczekuje je rola w przyszłości. Oczy
wiście, pod warunkiem , że zrozumieją swoją sytuację, pogodzą się z nią 
i przyjm ą dobrowolnie „krzyż naznaczony”. Tak oto zło sta je  się źród
łem przyszłego dobra, kara umożliwieniem ekspiacji, cierpienie — w a
runkiem  przyszłego szczęścia. Taką perspektyw ę ukazyw ał Towiański 
emigrantom. Znajdował w nich ludzi naznaczonych cierpieniem, goto
wych do przem iany. Przynosił im doktrynę uspraw iedliw iającą ich oso
biste klęski i nadającą optym istyczny sens ich cierpieniom. Przekony
wał, że sam  „Bóg, używając w ypadków publicznych ... przeniósł [ich] na 
ziemię obcą, aby w rekolekcji tej ... przygotowali się do spełnienia po
winności” 129, że ich „doświadczał, aby więcej zbliżyć do siebie” oraz po
stawić w gotowości „na wielkie hasło Pana w sprawie ludów” 130. Otwie
ra ł też przed nimi drogę do Polski, do Ojczyzny tak wytęsknionej na „ob
cym b ruku”. „Jesteśm y — wołał — bracia, już w Ojczyźnie... ten bowiem 
duch, to uczucie chrześcijańskie, je'st to  istota Ojczyzny naszej”. Nie
którzy rzecz rozumieli dosłownie i przygotowywali się do zapowiada
nego rychło powrotu. Ci gnuśnieli w  oczekiwaniu. Nie mogli pojąć, że 
dla Towiańskiego ojczyzna, tak jak Bóg i kościół, znajduje się w ewnątrz 
człowieka, a zapowiadany powrót do ojczyzny miał być jeno powrotem 
do samego sielbie, do „idei chrzęścijańśkiej”, do „polskiego ducha” i że 
dopiero, gdzieś tam  — w nieokreślonej przyszłości — jako skutek reali
zacji „Ojczyzny w ew nętrznej” pojawi 'się „Ojczyzna zew nętrzna”.

Ludziom, k tórzy  w istniejącej rzeczywistości nie widzieli d la siebie 
miejsca, a których nadzieje i tęsknoty nie mogły znaleźć ujścia w real
nym  działaniu, ukazyw ał Towiański historię jako przedm iot moralnego 
obowiązku i doskonalenia Isię. A w ten sposób pozwalał im odnaleźć wiarę

127 Por. K ilka aktów..., s. 46.
128 Dodajmy, iż Towiańskiego program  pojednania stał się dla em igracyjnej 

większości kam ieniem  obrazy i oczywistym dowodem „zmoskalenia się” towianizmu. 
Jedynie nieliczni — jak  np. K rasińsk i — w idzieli w  nim  nie tylko ak t pokory i pod
dania się carowi, lecz zarazem  żądanie, iżby „przechrystusow ał się”, żądanie poparte 
groźbą, że „Rosji nie podobna będzie utrzym ać bytu  bez przyjęcia prawdziwego 
chrześcijaństw a” (A. Towiański, Pisma, t. II, s. 169).

129 K ilka aktów..., s. 88.
130 Muz. A. M ickiewicza, rkp . 853.
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w sens swojego istnienia i nadzieję na [przyszłość. To zaś stanowiło
o atrakcyjności jego wizji. Ale w w izji tej zawierały się również m oty
wy, k tóre pobudzały do oporu i protestu. Uznanie konieczności zła i jego 
usprawiedliwienie oznaczało przecież pogodzenie się z istniejącą rzeczy
wistością, a naw et jej pochwałę. Tę skrajną m yśl wypowiadał zresztą 
niejednokrotnie bezkompromisowo. Domagał Isię tedy, aż^by „czuć miłość 
do tego, co jest, a odrazę do tego, co nie jest. To, co jest — dopowiadał
— daje poznać Boga” m . Przeciwko tej konsekwencji, afirm ującej za
staną rzeczywistość, buntow ali się jego zwolennicy. Mówili przecież
0 sobie, że nie przyszli „dawnego dom u cicho zamieszkiwać”. Nie chcieli 
też „spokojnie i bezczynnie, godząc się z obecnością, przyszłości oczeki
wać” 132. Pragnęli natom iast „stawić opór św iatu” i wydać m u „zupełną 
w ojnę” (Mickiewicz) w  żarliwym  przekonaniu, że Polska zm artw ych
wstanie jedynie „na ruinie wszystkich tronów i wszystkich feudalnych 
insty tucji” (Nabielak). Albowiem nie chcieli oni uznać tezy Towiańskie- 
go, że klęska ojczyzny Ibyła karą  za narodowe grzechy. Przeciwnie, uw a
żali, że Polska była narodem  „sprawiedliwym ”. Dlatego w łaśnie rozbiory 
stały  się największą zbrodnią starego świata, z k tó rą naród nie może
1 nie powinien się pogodzić, przeciwko której m usi się zawsze buntować, 
sięgając do oręża, odwołując się do politycznego czynu.

Poglądy Towiańskiego określiła świadomość profetyczna i intensyw ne 
poczucie własnej misji jako realizatora nowej epoki. Świadomość ta 
sprzęgła się z totalnym  antyracjonalizmem i wyznaczyła konstrukcję 
dziejów jako historii świętej, jednoznacznie Określonej przez ingerencję 
opatrzności. Przepowiadana i oczekiwana przyszłość — zinterpretow ana 
soteriologi-cznie — okazała się finalnym  kresem ludżkich dziejów, .^peł
nieniem Królestw a Bożego na ziemi.

Doktryna Towiańskiego naw iązywała do idei obiegowych, odpowiada
jących sposobowi m yślenia oraz doświadczeniom pewnego kręgu ludzi 
na emigracji. To zaś stanowiło o jej atrakcyjności. Do takich idei nale
żały: 1) K onstrukcja historiozoficznej teodycei, wyposażająca historię w 
sens i nadająca jej optym istyczną perspektyw ę. 2) Afirm acja cierpienia, 
podkreślająca jego m oralną i historyczną wartość. 3) Gwałtowne żądanie 
pracy w ew nętrznej i postulat duchowego odrodzenia, zwrócony przeciw 
„urzędowemu kościołowi” z jego religijnością „zewnętrznych uczynków”, 
„pustych form ” i niewoli sumienia, przeciw mieszczańskim doktrynom  
„rozumnego egoizmu” i przeciw „kram arskiem u” światu. 4) Żarliwe ocze
kiwanie i zapowiedź czynu, k tó ry  przem ieni wreszcie istniejący, zły świat 
w królestwo człowieka i zapewni realizację ideału etycznego. Ale ludzie 
zafascynowani osobowością i ideami Towiańskiego stanęli rychło w  obli-

131 Muz. A. Mickiewicza, rkp. 851.
132 Tamże, rkp. 865.
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czu dram atu i „męki sum ienia”. Idee M istrza ukazały  bowiem w swoim 
rozwinięciu drugie oblicze. Usprawiedliwienie historii i afirm acja cier
pienia okazały się zgodą na istniejące zło i pochwałą „narzędzia wiodącego 
po drodze pokuty”, oznaczały zatem pogodzenie się z rzeczywistością. 
Postulat odrodzenia duchowego przez pracę w ew nętrzną i pomoc bratnią 
w praktykach Koła zniósł wolność sumienia, stworzył nową hierarchię 
i nową inkwizycję. B unt przeciwko „starem u kościołowi” nie oznaczał 
więc bynajm niej kościoła nowego. Żądanie osiągnięcia doskonałości 
wewnętrznej wym agało przezwyciężenia własnego „ Ja” i osiągnięcia sta
nu absolutnej pokory względem M istrza i jego nakazów, oznaczało tedy 
rezygnację z wszelkiej w łasnej spontanicznej aktywności i uznanie się 
za „bierne marzędzie”. Stwierdzenie, że droga do czynu wiedzie przez 
wytworzenie w sobie „stanu łaski”, odsuwało same czyny w nieokreśloną 
przyszłość, wywołując w teraźniejszości kwietyzm, indyferentyzm  poli
tyczny, program ową izolację od życia społecznego. Tak to „sprawa Boża”, 
k tóra miała być sprawą wszystkich, stała się jedynie sprawą m ałej, 
zamkniętej sekty. Nic tedy dziwnego, że ludzie, k tó rzy  żarliwie powitali 
Mistrza, m usieli go w końcu porzucić. Taka — jak wiemy — była droga 
Słowackiego, Mickiewicza, wreszcie Goszczyńskiego.

Adam. Sikora

LA RÉVÉLATION NOUVELLE — TOWIAÏJSKI 

Résumé

Pour déterm iner l’a ttra it exercé par la doctrine de Towiaiiski, nous ne pouvons 
pas nous référer aux in terpré tations traditionnelles. En effet, celles-ci, en règle 
générale, exp liquaient cet a ttra it par la personnalité envoûtante de Tow ianski et 
la situation des ém igrés polonais, désireux du changem ent im m inent que Towian
ski préd isait dans ses prophéties. Ces in terpré tations parla ien t de tout, sauf p ré 
cisém ent de la doctrine enseignée par Towiaiiski, ou plutôt, elles la tra ita ien t uni
quem ent «de verbiage de tissure disparate», de décalogue de conjonctures «con
traires à la raison» ou d’inventions «fournies d’e rreu rs hérétiques». Q uant aux 
adeptes de Towianski, ils voyaient dans l ’enseignem ent du M aître «la Vérité», une 
doctrine in tégrale dont la  valeur théorique et p ratique ne devait jam ais être  p éri
mée, Sa doctrine, en com blant l ’écart en tre la  pensée, le sentim ent, la  volonté et 
l ’action, devait constituer «une science vivante», «la philosophie de l ’action». Et c’est 
en quoi consistait sa force engageante, irrésistible.

La recherche de l’accom plissem ent constituait la perspective principale de la 
critique du rationalism e et le fondem ent d ’une construction positive — le point 
central de la théosophie de Towianski, de sa vision de l’homm e et de l’histoire. 
«L’incarnation  de l’esprit», accom plie dans l’acte de la création, devait posséder 
un double sens: elle assu ra it la possibilité de l ’expiation et élevait la «terre» 
jusqu’au progrès. En effet, la  vocation de l ’homme ne s’accom plit pas dans la
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sphère spirituelle, mais dans le monde m atériel. Cependant, l ’acceptation de la 
présence de l’homme dans le m onde a lla it de pair avec la négation de la réalité 
existante. Il fa lla it s’isoler de celle-ci et, renonçant à sa p ropre personnalité et 
à «l’humanité», se tourner vers Dieu, afin de le découvrir dans le fond de son âme. 
G râce au sacrifice de ses buts personnels, l’individu hum ain  devait parvenir 
à s ’identifier avec le C réateur, m ieux encore, à obtenir une mission. C ette mission 
constituait «l’homme nouveau» et é ta it la  condition de son re tou r dans le monde, 
dans la sphère de l’action et dans le pays de l’histoire.

Ainsi, la spiritualisation de l ’homm e équivalait à la sp iritualisation  et à la 
sanctification de l’histoire. La Providence dirige le cours de l’histoire. Elle exerce 
son règne en infligeant les châtim ents et en envoyant de grands hommes, des pro
phètes et des rénovateurs. Ce sont eux qui, portant la parole nouvelle, deviennent 
les fossoyeurs des époques périm ées et les in itiateurs des tem ps nouveaux, d iri
geant l’hum anité vers sa fin  suprêm e — l’instauration  du royaum e de Dieu sur 
terre . Ce processus n ’est pourtan t ni continu, ni harm onieux. Il se déroule suivant 
le ry thm e tragique de la «chute», de «l'expiation» et de la «régénération». Les indi
vidus et les nations trah issen t en effet leur vocation et v ivent en é ta t de péché. 
C’est alors que le m al et la souffrance se répandent. Mais le m al à son paroxysm e 
se détru it de lui-même. Le châtim ent pour les péchés complète l’expiation et régé
nère  le monde. La nation anoblie p a r les souffrances se ressaisit, re trouve son esprit 
et sa vocation, p rête à accepter sa mission. Ainisi, les péchés et la souffrance tro u 
vent, en définitive, leur justification, ils s’avèrent être un élém ent nécessaire dans 
la m arche du progrès. De ce point de vue, la  déchéance de la Pologne était un 
châtim ent pour les fautes commises par la nation. Il fau t accepter de plein gré ce 
châtim ent, se reconcilier avec celui qui l ’inflige et voir en lui «l’instrum ent de la 
pénitence». De cette m anière, Tow ianski rem place le «glaive» par «la croix», le 
«perfectionnem ent de l ’âme». Tow ianski proposait donc un genre de théodicée 
historiosophique. Les souffrances et les défaites sont toutes m éritées et ne sont 
jam ais vaines. Elles possèdent une valeur m orale et historique. Les souffrances de 
l ’individu et les m alheurs d ’une nation contiennent les prém ices de la grandeur 
fu ture. Plus la somme des m alheurs infligés à une nation est élevée, plus le rôle 
fu tu r de celle-ci sera grand. Car le m al est la source du bien, le châtim ent perm et 
l ’expiation, la souffrance conditionne le bonheur fu tur. Et c’est cette perspective 
que Towianski o ffrait aux Polonais en exil, ju stifian t leurs défaites personnelles, 
a ttribuan t un sens optim iste à leurs souffrances, renforçan t leu r espoir en l’avenir, 
avec une «certitude scientifique».

Ces conceptions avaient à leur origine la conscience prophétique de Towianski 
et son sens aigu de la mission qui lui incom bait dans l’instauration  des tem ps nou
veaux. Cette conscience s’allia it en lui avec un antirationalism e to tal et elle dé
term inait sa conception de l ’h isto ire en tan t q u ’histoire sainte. L ’avenir prédit et 
espéré s’avérait être  le bu t fina l de l’histoire hum aine. Les conceptions de TowiaA- 
ski se refera ien t aux courants litté ra ires qui avaient cours au  X IX e siècle. Et no
tam m ent: 1) la construction de la théodicée historio-philosophique, a ttribuan t 
à l ’histoire un sens et une perspective optim istes; 2) l ’affirm ation  de la souffrance, 
soulignant sa valeur historique et m orale; 3) le postulat de la  régénération  sp iri
tuelle, violem m ent form ulé et dirigé contre «l’Eglise officielle» avec le caractère 
relig ieux de «ses actes extérieurs», de «ses formes vides» et l’assujettissem ent de 
la  conscience, contre les doctrines bourgeoises «de l ’égoisme rationnel» et contre le 
«monde mercantile»; 4) l’a tten te  arden te  et la proclam ation de l ’action qui bannira
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le m al du monde actuel qui deviendra le royaum e de l ’homme et assurera  la ré 
alisation de l’idéal éthique.

La personnalité et les idéaux de Towiański séduisirent au début m aints hom
mes de valeur qui, cependant, connurent rapidem ent, et de la fau te  du Maître, les 
«affres de la  conscience». En effet, les idées du M aître, une fois développées, se 
révélèren t sous un au tre  aspect. La justification  de l’h isto ire  et l ’affirm ation de la 
souffrance s’avérèren t ê tre  une souscription au m al existant et l’éloge de «l’instru 
m ent de la  pénitence». Le postulat de la régénération spirituelle, réalisé grâce aux 
efforts du chacun et à l’assistance «des frères» au cours des p ra tiques du cercle, 
signifiait l ’abolition de la liberté de conscience, la  création d’une nouvelle h ié
rarch ie  et d ’une inquisition. Ainsi, la  révolte contre «l’ancienne église» ne donna 
nullem ent naissance à une église nouvelle. Le postu lat de la perfection de l ’âme 
ne pouvait être réa lisé  q u ’à condition que chacun surm onte son p ropre  «ego» et 
devienne apte à une soumission absolue à l’égard du M aître et de ses comm ande
m ents; pa r conséquent, q u ’à condition de renoncer à toute activ ité personnelle et 
d’accepter le  rôle d’un «instrum ent passif». En partagean t la  conviction que la  route 
vers l’action passe p a r «l’état de grâce», on d ifférait l ’action même, on la rem ettait 
à un avenir indécis causant au présent le quiétisme, l’indifférence politique, l ’isola
tion de la vie sociale. Ainsi, «la cause divine», qui devait ê tre  la cause de tous, 
devint uniquem ent la cause d ’une secte é tro ite et ferm ée. Aussi rien  d’étonnant si 
les hommes qui, in itialem ent, accueillirent ardem m ent le M aître, du ren t finalem ent 
l’abandonner. Ce fu t précisém ent le cas de Słowacki, Mickiewicz, Goszczyński.


