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Ogólnie przyjęto rok 1837 jako datę, w której Michelet spotkał po raz 
pierwszy Mickiewicz \  Byli rówieśnikami. W tym  właśnie okresie Mi
chelet zbliżał się do szczytów swojej sławy. Miał już na swoim koncie wiele 
tomów prac historycznych, między innymi Introduction a l’histoire uni- 
verselle (1831), Histoire romaine (1831), Origines du droit franęais (1837), 
oraz trzy  pierwsze tomy Historii Francji. Wykładał w Ecole Normale  i na 
Sorbonie, a także (aczkolwiek — w konfrontacji z jego poglądami — wyda
wać się to może nieco zaskakujące) udzielał lekcji historii księżniczce de 
Berry i od 1830 roku córce Ludwika Filipa — Klementynie. W 1837 roku 
zapadła decyzja powierzenia mu katedry  historii i moralności w College 
de France, w tedy również został w ybrany do Academie de sciences, mora- 
les et politiąues.

Nie wiemy dokładnie, jakie wrażenie zrobił na Michelecie polski poeta. 
Michelet był wówczas nieskończenie mniej niż Quinet wrażliwy na sprawę 
polską, nawet hamował swego przyjaciela w jego wystąpieniach atakują
cych ospałość rządu francuskiego w czasie powstania listopadowego. To 
milczenie koryfeusza romantycznej myśli demokratycznej na tem at Polski 
musi budzić pewne zdziwienie, zwłaszcza, iż w tedy właśnie bardzo wiele 
wybitnych postaci francuskiego świata kulturalnego, naukowego i poli
tycznego było żarliwie i autentycznie w sprawę polską zaangażowanych. 
Michelet musiał jednak wcześniej sporo o Mickiewiczu wiedzieć, choćby 
od swojego ucznia M ontalemberta, który w tym  czasie był z nim jeszcze 
serdecznie zaprzyjaźniony, czy też od swego innego przyjaciela Leona 
Faucher (u którego właśnie poznał poetę) ekonomisty, polityka i wpływo
wego dziennikarza ożenionego z krew ną Celiny Mickiewiczowej. Wiemy, że

1 Por. M. Cadot, w stęp  do: J. M ichelet, Legend.es democratiąues du Nord,  Paris 
1968; W. W ein traub , P erypetie  rom antyczne j  profesury : Mickiewicz, Michelet,  Quinet ; 
m aszynopis uprzejm ie n adesłany  m i p rzez  au to ra .
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czytał Księgi narodu i pie lgrzym stwa polskiego. Księgi ... przełożył Monta- 
lem bert (razem z B. Jańskim) i opatrzył je entuzjastyczną przedmową, od 
niego też zapewne Michelet Księgi dostał i list, w którym  za nie dziękuje, 
zawiera między innymi słowa: „Ta publikacja jest sprawą ważną. Znam 
tylko utwór Silvio Pellico, który można by z nią porównać” 2.

O pierwszym spotkaniu z Mickiewiczem mówi tylko lakoniczna, pozba
wiona nawet daty notatka: „Spotkałem Mickiewicza u Fauchera. Twarz 
subtelna, lecz zupełnie dzika, schowana w splotach brody i włosów, mowa 
urywana, nierówna” 3. I tylko tyle. Nie ma tu  ani cienia tego wzruszenia
i entuzjazmu, które są widoczne w korespondencji Quineta do Mickiewicza 
z rokb 1838. Sądząc z dostępnych źródeł wydaje się, że owo spotkanie 
u Fauchera pozbawione było na razie jakiejkolwiek istotniejszej kontynua
cji. Mickiewicz pojawia się ponownie na horyzoncie Micheleta dopiero 
22 grudnia 1840 roku w College de France w związku z obecnością history
ka na pierwszym wykładzie poety o literaturze słowiańskiej. Wykład wzbu
dził jednak w pedantycznym uczonym pewną wątpliwość, którą postanowił 
wyjaśnić natychm iast udzielając jednocześnie rad nowicjuszowi: „Uważam 
za swą powinność, mój znakomity kolego— pisał tego samego dnia do 
Mickiewicza — wyrazić Panu mój podziw dla tego pięknego i wzniosłego 
wykładu, a następnie przedstawić Panu pewną wątpliwość. Nie wiem, czy 
dobrze zrozumiałem. Czy nie mówił Pan przypadkiem o gęśli [fr. la guzla — 
M.W.] jako o instrum encie iliryjskim? Zapewniano nas, że słowo guzla jest 
ukute przez autora K lary  G a zu l4, której jest anagramem, ta drobnostka 
była zresztą przedmiotem artykułu w „Journal des savants”. Jeśli będzie 
Pan drukował swój wykład, proszę to jeszcze sprawdzić” 5. Mickiewicz od
pisał następnego dnia: „Jesteś Pan bardzo dobry, Arnice magne et Patrone, 
że tak interesujesz się tym, co mówię, i tym, co powinienem powiedzieć. To 
zainteresowanie z Pańskiej strony przynosi mi zaszczyt i dodaje odwagi. 
Dziękuję Panu serdecznie. Co do guzli, istnieje ona na przekór sceptycyz
mowi wielu, istnieje tak dalece, że liczę na to, iż za mą sprawą Pan usłyszysz 
ją kiedyś lub raczej zobaczysz, gdyż ten istrum ent słowiański nie jest bar
dziej dźwięczny niż mój wykład wczorajszy, co nie dowodzi jeszcze, abyś
my nie mieli istnieć. Znam dziełko Merimeego. Przetłumaczył on bardzo 
pomysłowo pieśni słowiańskie, które nie istnieją, ale tytuł jego dzieła 
La Guzla jest słowiański i oznacza rzecz istniejącą, namacalną, którą

2 J. M. C arre, Michelet et son temps,  I I  ed, P a r is  1926, s. 112.
3 M. C adot, op. cit., s. 286. W oryg inale  nazw isko  M ickiew icza p rzekręcone  na 

M iciewicz.
4 C hodzi o P. M erim ee, k tó ry  opub likow ał anonim ow o Teatr K lary  Gazul  p o d a

jąc, iż je s t to p rzek ład  u tw o ró w  h iszpańsk ie j a u to rk i, następ n ie  zaś w ydał tom  ballad  
La Guzla  — rzekom y p rzek ład  p ieśni słow iańsk ich .

5 Cyt. wg Z. L. Zaleski, Michelet,  Mickiewicz et la Pologne,  P a ris  1928, s. 14.
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wszyscy u nas znają i której jeden okaz istnieje w Paryżu na przekór Jour
nal des Savants” 6. W odpowiedzi na ten nie pozbawiony złośliwości list 
Mickiewicza Michelet, nazywając go już „drogim i znakomitym kolegą”, 
bardzo przeprasza za swoje poprzednie wątpliwości i dziękuje za cenne 
wyjaśnienia.

Pierwszy wykład Mickiewicza zrobił jednak na Michelecie ogromne 
wrażenie, jeszcze na parę lat przed śmiercią wspominał ten dzień ze wzru
szeniem. Zarówno Micheleta, jak i Quineta poruszał przede wszystkim 
w Prelekcjach niebywały, proroczy dar improwizacji polskiego profesora, 
wewnętrzny żar mówionych przez niego słów, choć słowa te raziły co sub
telniejsze ucho swoim wyraźnie słowiańskim akcentem. O ile przyjaźń 
Quineta i Mickiewicza była (w każdym razie ze strony Quineta) przyjaźnią 
„od pierwszego wejrzenia”, o tyle w przypadku Micheleta rolę katalizatora 
w tej przyjaźni odegrały z pewnością Kursy o literaturze słowiańskiej i co
raz bardziej pogłębiające się we francuskim historyku przekonanie, że oto 
w murach College de France on wraz z Mickiewiczem i Quinetem (który 
rozpoczął swoje w ykłady w roku 1841) walczą w imię jednej prawdy i tych 
samych ideałów. Michelet bywał więc częstym gościem na wykładach 
Mickiewicza. Zapraszał go do siebie i bywał u niego w domu, omawiali 
wspólnie ostatnio przeczytane książki i plany następnych wykładów. Mic
kiewicz rozpoczął w College de France ów bohaterski okres rewolucyjnego 
entuzjazmu, w którym  zaczęli mu wkrótce sekundować obaj francuscy pro
fesorowie, porwani zresztą nie tylko pełną natchnienia formą Prelekcji. 
Quinet okazał niezmierną wrażliwość na głoszone przez poetę idee, a w 
ogłoszonych przez niego w 1845 roku tomie wykładów Le Christianisme et 
la Revolution francaise znaleźć można poglądy zaskakująco zbieżne z me- 
sjanizmem M ickiewicza7. Wydaje się jednak, że i programowo racjonalis
tyczny Michelet nie pozostał na Mickiewiczowskie poglądy nieczuły. Świad
czą o tym w każdym razie fragm enty notatek do wykładów z 1842 roku 
opublikowane przez G. M onoda8. Dalsze zacieśnienie kontaktów między 
Micheletem a Mickiewiczem dokonuje się w roku 1843, w czasie prowadzo
nych przez Micheleta i Quineta wykładów O Jezuitach. Na antyjezuickie, 
czasem wręcz antyreligijne wykłady chodził Mickiewicz z kołem towiań- 
czyków, stanowiąc w ten sposób wsparcie dla obu profesorów w ich bojach 
z klerykalnie nastawionymi demonstrantami zakłócającymi tok wykładów. 
Było to ze strony poety niewątpliwie posunięcie taktyczne, zmierzające do 
zmniejszenia izolacji koła, zdawał sobie bowiem doskonale sprawę z zupeł

8 A. M ickiew icz, Dzieła,  W arszaw a 1955, t. XV, s. 377.
7 Por. M. W odzyńska, Filozofia historii  Edgara Quineta a m es jan izm  m ic k iew i

czowski,  „S tud ia  F ilozoficzne” 1972, n r 10.
8 Por. G. M onod, La vie  et la pensee de Jules Michelet  (1798—1852), P a ris  1923,
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nie zasadniczych różnic dzielących go od tej antyjezuickiej kampanii( n.b. 
w Prelekcjach kilkakrotnie pojawiają się jezuici w kontekście zdecydowa
nie pozytyw nym )9. W dość subtelny sposób dał to do zrozumienia Michele- 
towi pisząc do niego 19 maja 1843 roku: „Pańska polemika, kochany Opie
kunie i Kolego, m a wielką doniosłość, ponieważ metoda Pańska jest w  zgo
dzie z potrzebami epoki i z powszechnym pochodem idei. Bronić samorzut- 
ności ducha to znaczy bronić dogmatu rodzajnego narodowości francuskiej, 
znaczy bronić Polski” 10. Mówiąc innymi słowy: to, co Pan robi jest dla 
mnie bardzo ważne, ale z powodów zupełnie innych niż Panu się wydaje
i niż te, którym i sam Pan się kieruje. Ale Michelet przeszedł nad tym  do 
porządku dziennego. Nie zrozumiał, o co Mickiewiczowi chodzi, a może nie 
chciał zrozumieć. W każdym razie Michelet w dalszym ciągu listownie za
prasza swego polskiego przyjaciela na wykłady i odnosi się do niego z nie
słabnącym entuzjazmem. Na początku 1844 roku wysuwa jego kandyda
turę na członka korespondenta w Academie des Sciences Morales et Po- 
litiąues. Dońosi o tym Mickiewiczowi: „Podkreśliłem, że przy następnej 
nominacji trzeba wziąć pod uwagę kogoś ze Słowian. Mówiono o Karam - 
zinie, ja zaś zaproponowałem nazwisko o wiele znaczniejsze” u. Mickiewicz 
odpisał: „To, co mi Pan donosisz o rozmowie w Akademii, jest mi cenne 
jako dowód Pańskiej przyjaźni dla mnie i jako takie przyjm uję do wia
domości [...] Co do Karamzina, nie będzie on mógł korespondować z In
stytutem, ponieważ umarł przed piętnastu laty. Jeżeli moja kandydatura 
może się wydać niektórym Pańskim kolegom nieco fantastyczna, to kan
dydatura Karamzina jest upiorna” 12. W tym  samym czasie tem peratura 
przyjacielskich uczuć Micheleta do Mickiewicza wzrasta pod wpływem 
ostatnich wykładów polskiego profesora zawierających namiętne oskarże
nie Kościoła urzędowego. Historyk pisze do niego po wykładzie z 16 stycz
nia 1844 roku: „Jest Pan bohaterem, wiedziałem o tym. Trzeba się jednak 
zastanowić. Pańska wczorajsza szczerość, która mnoży liczbę Pańskich nie
przyjaciół narzuca Panu publiczny rozgłos jako środek obrony. Trzeba 
żebyśmy o tym  natychm iast pomyśleli. Przyszedłbym do Pana, gdyby nie 
moja lekcja. Porozumiem się z Panem w końcu tygodnia. Ma Pan wśród 
swoich słuchaczy młodych ludzi, którzy związani są z Panem na śmierć
i życie” 13. W chwili, gdy wykłady były już naprawdę zagrożone, Michelet 
bronił ich z całą żarliwością. Zięć Micheleta i jeden z wierniejszych słu
chaczy Mickiewicza Alfred Dumesnil pisał o tym  do E. Noel 7 kwietnia 
1844 roku: „Mieliśmy przez osiem 'dni wielką trwogę. W ministerium

9 Por. W. W ein trau b , op. cit.
10 A. M ickiew icz, Dzieła, t. XV, s. 561.
11 Cyt. wg Z. L. Z alesk i, op. cit., s. 16.
12 A. M ickiew icz, Dzieła,  t. XV, s. 595.
13 Cyt. wg Z. L. Z alesk i, op. cit., s. 17.
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oświecenia publicznego była mowa ni mniej ni więcej jak zawiesić kurs 
Mickiewicza albo zmusić go do wzięcia urlopu z przyczyny ostatniej jego 
lekcji i udziału wziętego przez audytorium. Donosy na niego sypały się 
zewsząd. Profesorowie nawet z College de France i cała prasa nie wyłą
czając liberalnej, byli mu wrodzy albo obojętni, słowem Francja zapierała 
się lub ośmieszała tego, który wypowiedział za nią to, czego krajowiec nie 
znalazłby w swoim sercu. Jeden Pan Quinet odpowiedział za Francją i nig
dy nie znalazł wznioślejszych słów. Pan Michelet dał dowody poświęcenia
i przyjaźni godne podziwienia: przez kilka dni z rzędu robił ze sto wizyt 
dziennie, wszystkim tym, których pierwsze słowo było, że Mickiewicz 
zwariował, tłumaczył wielkość tego wykładu, tożsamość nauki trzech pro
fesorów, pomimo różnicy w ich metodzie [...] tu nie chodzi ani o proroka 
Towiańskiego, ani o jego kółko, o którym  wszyscy mówią, to mniejsza, 
lecz wiele zależy na tym, co powiedział Mickiewicz” 14. List ten tłumaczy 
słowa Mickiewicza pisane do Micheleta w kwietniu tegoż roku: „Jestem 
więcej zatroskany Pańskim niepokojem, który wypływa z Pańskiej życzli
wości dla mnie, niż wszystkimi przeszkodami i niechęciami, z jakimi mogę 
się spotkać” 15.

Wykłady o literaturze słowiańskiej zostały zawieszone w maju 1844 ro
ku. W lutym  roku następnego ukazuje się trzecia część wykładów zatytu
łowana Eglise officielle et le messianisme. Michelet czyta ją z zapartym  
tchem i już 28 lutego pisze do Mickiewicza: „Najdroższy Przyjacielu, czy
tałem Pana raz i drugi, wynotowywałem, pożerałem, kiedy tylko dostałem 
Pańską książkę. Teraz jeszcze czytam ją ponownie i jestem  głęboko wzru
szony: łączą nas uczucia w równym stopniu, w jakim  dzieli nas meto
da [...]” 10. Prelekcje  w wydaniu książkowym zrobiły więc na Michelecie 
ogromne wrażenie, chociaż widać wyraźnie, że zdziwiły go i zaniepokoiły 
budząc miejscami wyraźny sprzeciw. Ale Michelet zbyt się czuł z Mickie
wiczem związany, by móc mu to wszystko powiedzieć. Zdobył się na to 
dopiero wówczas, gdy dowiedział się, iż gotowy jest już medal ufundo
wany przez słuchaczy College de France przedstawiający z jednej strony 
wizerunki trzech profesorów, z drugiej zaś strony zawierający słowa 
z Ewangelii według św. Jana — Ut omnes unum sint. Pisze więc do Mickie
wicza 11 marca 1845 roku: „Żałowałem bardzo drogi kolego i przyjacielu, 
że nie zastałem pana w niedzielę. Chciałem, by sam pan osądził pewną de
likatną sprawę. Złączeni przyjaźnią, a bardziej jeszcze szczerym poszu
kiwaniem prawdziwie moralnego życia, różnimy się jednak zasadniczo me
todą, być może zasadą. Moja ostatnia książka, którą powinien Pan otrzy

14 Wł. M ickiew icz, Ż y w o t  Adam a Mickiewicza,  Poznań 1894, t. III, s. 287.
15 A. M ickiew icz, Dzieła, t. XV, s. 621.
16 Z. L. Z aleski, op. cit., s. 29.
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mać, jest tym, czego wymaga ten kraj, jest racjonalistyczna. Czy możemy, 
łącząc nasze wizerunki na jednym  medalu, kazać wierzyć przyszłości, że 
byliśmy jednomyślni w kwestii religijnej i społecznej. Jak bardzo jest dla 
mnie trudne podnoszenie tej sprawy, z wielu względów. Cóż mogłoby być 
dla mnie bardziej miłe i chwalebne niż być w ten sposób połączonym 
z pańską nieśmiertelnością” 17. Michelet z niepokojem oczekiwał odpowie
dzi. Gdy przyszedł więc od Mickiewicza list z godnością i zrozumieniem 
odnoszący się do jego wątpliwości, a jednocześnie świadczący o tym, że 
sprzeciw historyka w niczym nie podważył dawnej przyjaźni, Michelet nie 
omieszkał z ulgą zanotować w swym Dzienniku: „Spokojna odpowiedź 
Mickiewicza” 18.

Lektura wykładów Mickiewicza była dla Micheleta intelektualnym  
wstrząsem. Uczuciowa i moralna więź łącząca go z polskim przyjacielem 
nie została zachwiana, nie doznał szwanku głęboki szacunek, jaki do niego 
żywił, stosunek, jaki łączył go z Mickiewiczem został jakby wzbogacony
o element intelektualnego sprzeciwu, a spuścizna Micheleta wzbogaciła się
o notatki z lek tury  wykładów, będące pełną dramatycznego napięcia dy
skusją z Mickiewiczowskim mesjanizmem, dyskusją w niezmiernie in tere
sujący sposób krystalizującą i precyzującą ówczesne poglądy Micheleta. 
Wracał on zresztą do problematyki Mickiewiczowskiej kilkakrotnie. 
W Dzienniku polemika z mesjanizmem pojawia się trzykrotnie: pod datą 
22—23 luty 1845, 5 czerwca 1845, a później jeszcze 5 września 1850 roku. 
Tekst ten był już zresztą kilkakrotnie publikowany. Notatki z 1845 roku 
zamieścił G. Monod w swej słynnej monografii o Michelecie, przedrukował 
je częściowo Z. L. Zaleski w pracy Michelet, Mickiewicz et la Pologne do
dając do nich odnalezione przez siebie notatki z 1850 roku. Tekst z 1845 r. 
wszedł w skład małej antologii L. Febvre’a poświęconej Micheletowi, a wy
danej w serii Les Classiąues de la Iiberte 13. Febvre zalicza go do kilku naj
istotniejszych fragmentów z dzieł historyka, precyzujących jego demokra
tyczne poglądy. W formie literackiej, złagodzonej i nieco spreparowanej 
weszły notatki z lektury Mickiewicza do wydanego przez P. Viallaneixa 
Dziennika Micheleta, wreszcie w formie najbardziej zbliżonej do oryginału, 
nieco chaotycznej i nerwowej, ale oddającej za to całą polemiczną pasję 
autora, zostały umieszczone w „polskim dossier” dołączonym przez M. Ca- 
dota do jego wydania Legendes democratiąues du Nord.

Polemika Micheleta z Mickiewiczem interesująca jest ze względu na 
uściślenie się pewnych wątków myśli historyka w konfrontacji z pogląda
mi na tyle dla niego ważnymi, że nie mógł ich nie traktować serio, a jedno

17 Ibidem,  s. 17.
18 J. M ichelet, Journal,  t. I, P a ris  1959, s. 594.
18 L. F ebvre , Michelet,  G eneve 1946.
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cześnie tak bardzo istotnie różnymi, iż wywołać musiały stanowczą reakcję. 
Jest ona jednocześnie bardzo wnikliwą i inteligentną interpretacją Mickie
wiczowskiego mesjanizmu, interpretacją umiejącą znakomicie wyodrębnić 
te elementy koncepcji, które są dla niej rzeczywiście najważniejsze. Widać 
wyraźnie, że Michelet doskonale rozumie, o co Mickiewiczowi chodzi, 
gwałtowność reakcji dowodzi, że zrozumiał to dopiero teraz, mając tekst 
przed oczyma, że dotychczas Mickiewicz — wspaniały, natchniony mówca, 
współtwórca legendy College de France, współbojownik w antykościelnych 
(ale jak niedokładnie przez Micheleta rozumianych!) potyczkach, a przy 
tym serdeczny przyjaciel, przyćmił Mickiewicza — myśliciela. Jedno 
z pierwszych zdań tej polemiki (w wersji zamieszczonej w Dzienniku jest 
to w ogóle pierwsze zdanie20) brzmi: „Naszym jedynym  przeciwnikiem, 
naszym drogim przeciwnikiem, nas filozofów, jest Mickiewicz”.

Zrozumienie i analiza intelektualnych zmagań Micheleta z mesjaniz- 
mem Mickiewicza poprzedzone być musi szkicowym choćby zarysowaniem 
głównych wątków Micheletowskiej historiozofii, określeniem owego baga
żu myślowego, z którym  historyk zasiadł do lektury Prelekcji Paryskich.

Jedyny intelektualny dług wdzięczności, do którego Michelet czasami 
się przyznawał, to Giambattista Vico, którego Naukę nową tłumaczył
i opatrzył wstępem (ukazała się w 1827 roku), stając się w ten sposób jed
nym z pierwszych w Europie propagatorów zapomnianego wówczas m y
śliciela; „Zasada ożywczej siły Vico, ludzkość sama siebie tworząca, stała 
się zasadą mojego dzieła i mojego nauczania — pisał w Przedmowie do 
Historii Francji z 1869 r. Nie miałem poza Vico innego m istrza” 21. A jednak 
zanim pogrążył się w lekturze Nauki nowej, miał już za sobą prace myśli
cieli, których znajomość niewątpliwie uwarunkował takie a nie inne jej 
odczytanie. Czytał już przedtem Szkotów, zwłaszcza Stewarta i Reida pro
pagowanych przez ówczesnego mistrza duchowego Micheleta — Cousina, 
najwybitniejszego wówczas we Francji znawcę filozofii niemieckiej, który 
zapewne podsunął Micheletowi dzieła Lessinga, Kanta, Schellinga, frag
menty Herdera.

Szkoci nauczyli historyka cenić common sense, rozum powszechny, lu
dowy, wagę ludzkiej solidarności, wspólnoty doświadczeń, przeciwstawio
nej kartezjańskiemu indywidualizmowi. Myśl tę odnalazł również w Nauce 
nowej i przypisał jej w swoim szkicu o Vico wagę większą, niż to uczynił 
sam autor. Idąc śladami Cousina Michelet w zaskakujący sposób połączył 
filozofię Reida z „teologią socjalną” Vico i wyprowadził z nich wniosek
o wyższości powszechnego ludowego rozumu nad rozumem indywidual
nym. Rozum ludowy, ów common sense, stał się w tej interpretacji no

20 J. M ichelet, op. cit., s. 592.
21 J. M ichelet, Preface a l’Histoire de France, P a ris  1962, s. 170.
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sicielem ponadindywidualnej mądrości, tradycji przechowywanej w le
gendach i mitach, a uznanie tej mądrości za klucz do zrozumienia dziejów 
ułatwiało z kolei przypisanie masom ludowym decydującego znaczenia w 
historii. Vico podsunął także historykowi rozróżnienie między verum  a cer- 
tum  — „prawdą poetycką” mitów wyrażoną symbolicznie a „prawdą fak
tyczną” teorii filozoficznych i naukowych; dostarczył mu również argu
mentów na rzecz uznania, że prawda poetycka jest wyższa od praw dy fak
tycznej, tak jak duch wyższy jest od l i te ry 22. Można więc powiedzieć, że 
Michelet dokonał romantycznej reinterpretacji filozofii szkockiej i vikia- 
nizmu: przekształcił teorię common sens’u w koncepcję nieomylnego „in
stynktu” ludowego, a z vikiańskiej teorii wyobraźni poetyckiej wyprowa
dził romantyczną rehabilitację mitów. Był zatem intelektualnie przygo
towany do akceptacji analogicznych wątków myśli Mickiewicza: to, że 
Mickiewicz rozpoczął swe wykłady paryskie od analizy mitologii słowiań
skiej, że szukał w mitologii „źródeł do historii narodowej” 23, było z punktu 
widzenia jego francuskiego kolegi najzupełniej zrozumiałe.

W gruncie rzeczy autor Nauki nowej  daleki był od romantycznego kultu 
mitów i apoteozy prawdy poetyckiej. Droga od poezji i m itu do nauki i fi
lozofii była dlań drogą postępu, a nie degradacji, koniecznym prawem roz
woju umysłu. Rehabilitacja mitów polegała u Vico tylko na tym, że ewo
lucja od poetyckiej praw dy mitów do racjonalnej praw dy filozofii nie była 
dlań zwykłym prostolinijnym przejściem od złego ku dobremu, że myśle
nie mityczne było dlań wyrazem jakościowo odrębnego rodzaju umysło- 
wości, który należy traktować poważnie i który zasługuje nie tylko na 
krytykę, lecz również na podziw. Michelet w swej romantycznej reinter
pretacji vikianizmu poszedł zresztą niewiele dalej: w swej polemice z Mic
kiewiczem wystąpił, jak  zobaczymy, w obronie rozumu, nie godząc się 
na uznanie racjonalistycznej filozofii za znamię epok upadku. Mickiewicz 
natomiast (który zresztą nie doceniał Vico, widząc w nim głównie teore
tyka rozwoju literatury) przekształcił teorię cyklów historycznych w du
chu konsekwentnego romantycznego antyracjonalizmu: uczynił z niej teo
rię cyklicznie powtarzających się okresów dekadencji, po których nastę
pują „nowe początki”, regeneracja społeczeństwa przez powrót do własnych 
irracjonalnych źródeł i odzyskanie zapomnianych pierwotnych wartości.

W interpretacji historiozofii Vico kwestią sporną jest, jak  wiadomo, za
gadnienie wzajemnego stosunku ludzkiej autonomii do rządów Opatrzności. 
Michelet nie pomija roli, jaką Vico wyznaczył w swej koncepcji Opatrz
ności. Pisze więc, że Opatrzność kieruje działaniami ludzkości, a w każdym

22 W. G. Reizow, Francuzskaja rom anticzeskaja istoriografija  (1815—1830), L en in 
grad  1956.

23 A. M ickiew icz, Dzieła, t. V III, s. 67.
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razie koordynuje te działania i nadaje im sens, którego ludzie sami nadać 
by nie umieli. Ludzkość kieruje się jednak swą własną mądrością, owym 
rozumem powszechnym nadanym jej przez Boga. Bóg oddziaływa nie bez
pośrednio na ludzkość, lecz poprzez nią, dlatego też powiedzieć można, że 
ludzkość jest swym własnym dziełem, że może się ona rozpoznać w historii, 
k tóra jest z nią identyczna. Historię zrozumieć można tylko wtedy, gdy 
jej podmiotem są nie poszczególne jednostki, lecz zbiorowość, a także cały 
zespół czynników z nią współistniejących i przez nią tworzonych, jak  re
ligia, kultura, prawodawstwo, wiedza, w której ogromną rolę odgrywa 
instynkt. Celem ostatecznym historii jest powstanie państwa, w którym  
rządzić będzie sprawiedliwość, a które Vico nazywa ziemskimi rządami 
Opatrzności. Samodzielność i swoistość Micheletowskiej interpretacji Vico 
osiąga swoje apogeum wówczas, gdy znikają jakoś vikiańskie corsi e ri-  
corsi, a cykliczny obraz postępu historycznego zastąpiony zostaje przez 
Micheleta optymistyczną linią prostą, wznoszącą się w kierunku owej spra
wiedliwej przyszłości. Taka właśnie in terpretacja Vico, nie pozbawiona da
leko idącej dowolności, zawiera istotnie główne wątki tych idei, które, 
mniej lub bardziej eksponowane, pojawiać się będą we wszystkich ważniej
szych pracach Micheleta.

Z taką interperacją Nauki nowej, gdzie ogromny nacisk położony jest 
na wspólnotę ludzkich wysiłków w tworzeniu historii, łączy się mowa, 
którą Michelet wygłosił z okazji rozdania nagród w kolegium św. Barbary 
w 1825 roku. Powiedział w niej między innymi: „Posłuchajmy Pascala — 
Cały ciąg ludzi żyjący w czasie tylu wieków powinien być traktowany 
jako ten sam człowiek, k tóry trw a wiecznie i k tóry stale się uczy [...]. Czło
wiek przestaje być wyizolowaną całością, lecz staje się częścią tego bytu 
zbiorowego zwanego ludzkością; każdy z nas płaci swój trybut obserwacji
i odkryć do skarbca ogólnoludzkich doświadczeń. [...] Jednostka ukazuje 
się nagle, łączy się z myślą powszechną, przekształca ją i umiera; jednak 
rodzaj ludzki, który nie umiera, zbiera wieczny owoc jej ulotnego istnie
nia. Tak oto ogromny łańcuch odkryć i dobrodziejstw łączy wszystkie 
wieki; pokolenia mogą więc znikać, rasy całe mogą ginąć, a myśl po
wszechna przetrw a [...] tworzy ona tożsamość rodzaju ludzkiego, podobnie 
jak pamięć i świadomość stanowią tożsamość jednostki” 24.

Pisząc o źródłach swojego myślenia o historii wyznawał: „Pasją moją 
był żywy i twórczy sens moralnej wolności, mój Vico, mój lipiec, moja 
zasada bohaterska, która tworzyła moje prace i wykłady [...] Tam tkwiła 
moja duchowa jedność [...]” 25.

24 Cyt. wg P. V iallaneix , La Voie Royale,  P a ris  1971 (nouvelle edition), s. 115—116.
25 Cyt. wg G. M onod, op. cit., t. I, s. 210.
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Lipiec, czyli rewolucja lipcowa 1830 roku uświadomiła Micheletowi, 
że lud francuski zdolny jest do podejmowania akcji, które w sposób oczy
wisty sprzyjały zwiększaniu się sprawiedliwości w świecie, a więc wzno
szeniu się linii postępu. Dzieło historyka wzbogaciło się o trzy ważne 
wątki. Jeden z nich, niesłychanie silny, programowy populizm był już 
niejako zapowiedziany w analizie poglądów Vico; pod wpływem wydarzeń 
lipcowych uzyskał jednak bardziej rozwiniętą i precyzyjną formę. D ru
gi — to gwałtowne rozbudzenie uczuć patriotycznych, które dało w rezul
tacie obecny w całej twórczości Micheleta frankoncentryzm  i francuski me
sjanizm narodowy. Trzeci wątek to rewolucja. Michelet przyszedł na świat 
niedługo po Rewolucji Francuskiej, której tradycje kultywowane były 
zwłaszcza przez ojca Micheleta, drukarza. Michelet-senior przeżywał w 
okresie Rewolucji okres bardzo dla drukarni pomyślny, a legenda rodzin
na! głosiła, że i jakieś tajne rewolucyjne dekrety były tajm drukowane. 
W każdym razie te burzliwe czasy wspominane były jako czasy ludowego 
bohaterstwa, nadziei i ożywczej intensywności. I oto lud znowu ruszył, 
a więc rewolucja przestała być tylko tradycją, stała się rzeczywistością, 
teraźniejszością, dając tym  samym nadzieję na przyszłość. W pisanej nie
długo po rewolucji lipcowej pracy Introduction a l’histoire universelle Mi
chelet pisał: „Tym, co w sposób szczególny wyróżnia Rewolucję Lipcową 
jest fakt, że stanowi ona pierwszy wzór rewolucji bez bohaterów, bez imion 
własnych; nie ma jednostki, w której mogłaby się umiejscowić sława. 
Wszystko zrobiło społeczeństwo [...] n ikt nie przygotowywał jej, nikt nie 
prowadził; nikt nie przyćmił innych. Po zwycięstwie szukano bohatera, 
a znaleziono cały lud” 26.

Wydana w roku 1831 Introduction a l’histoire universelle stanowi hi
storiozoficzne credo Micheleta; w późniejszym dziele historyka niektóre 
wyłożone tam poglądy ulegną pewnej modyfikacji i uszczegółowieniu, In
troduction... zawiera jednak większość tez, którym  Michelet pozostanie 
konsekwentnie wierny do końca życia.

Ta kilkudziesięciostronicowa praca zaczyna się od słów: ,,Z początkiem 
świata zaczęła się walka, która ustanie dopiero wraz z końcem świata, 
nie wcześniej; walka człowieka z przyrodą, ducha z materią, wolności 
z fatalizmem. Historia nie jest niczym innym niż opowieścią o te j1 nie 
kończącej się walce [...] Jeśli to wprowadzenie osiągnęłoby swój cel, histo
ria ukazałaby się jako wieczny protest, jako postępujący trium f wolnoś
ci [...] Niech bitwa trw a wiecznie, tworzy ona ludzką godność i ustanawia 
harmonię św iata” 27. Wolność jest dla Micheleta ową „bohaterską zasadą” 
nadającą sens historii. Walka o wolność i sprawiedliwość — to siła moto-

26 J. M ichelet, Introduction a 1’histoire universelle ,  Paris 1962, s. 72.
27 Ib id e m ,  s. 35.
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ryczna historii, źródło wszelkiego postępu zarówno w dziedzinie nauki, 
techniki, jak i w dziedzinie kultury i prawodawstwa. Sprawiedliwość
i wolność — oto według Micheleta dwa ideały, które winny być przez 
ludzkość realizowane w historycznym rozwoju świata. Do tego coraz bar
dziej optymistycznego rezultatu  dziejów ludzkość dochodzi nie na zasa
dzie jednostajnego wznoszenia się ku swym ideałom. „Ludzkość przechodzi 
stale od rozkładu do zespolenia, od analizy do syntezy. W przypadku ana
lizy wszystkie związki zanikają, wszystkie więzy pękają, jedność społeczna
i boska przestaje być odczuwalna. Powoli jednak pojawiają się ponownie 
związki w nauce i w społeczeństwie, jedność przywrócona zostaje w pań
stwie i w przyrodzie. Świat ten, niegdyś obrócony w proch, odbudowuje 
się i rozkwita w nowej zupełnie formie, w której człowiek rozpoznaje 
piękniejszy i czystszy obraz boskiego porządku” 28. Widać więc, iż pomimo, 
że Michelet zreinterpretował poglądy Vico w duchu linearnej koncepcji 
postępu, zachował jednak pewne istotne elementy koncepcji cyklicznej. 
Jego koncepcja „syntezy” dziejowej — okresów „jedności społecznej i bo
skiej” — odpowiadała vikiańskiej koncepcji dwóch pierwszych członów 
cyklu historycznego: epoce bogów i bohaterów, a jego koncepcja „analizy” 
była odpowiednikiem ostatniej fazy vikiańskiego cyklu: epoki ludzi. Próby 
połączenia linearnej koncepcji z koncepcją cykliczną nie były w epoce 
Micheleta czymś odosobnionym: przypomnijmy choćby historiozofię saint- 
simonistów, w której każda wielka epoka dziejów rozpoczynała się od 
okresu „organicznego” (Micheletowska „synteza”), a następnie przechodziła 
w okres „krytyczny” (Micheletowska „analiza”). To wyodrębnianie cyklów 
wewnątrz procesu historycznego, uznawanego skądinąd za postępowy jako 
całość, mogło służyć różnym celom, zawsze jednak chodziło w nim o akcen
towanie wyraźnych cezur dziejowych oraz o podkreślanie jakościowej od
rębności przedzielonych nimi epok. U Micheleta (w odróżnieniu od antyre- 
wolucyjnie nastawionych saintsimonistów) tendencja ta  łączyła się z kul
tem Rewolucji Francuskiej, która wszystko obróciła w proch, by powstał 
nowy jakościowo wyższy świat, i w ogóle rewolucji jako zasady przemian 
zachodzących w świecie. Przemiany te traktow ał zresztą bardzo szeroko, 
uwzględniając w swym dziele wiele różnorakich aspektów życia interesują
cej go epoki.

Najwyższe wcielenie historiozoficznych ideałów Micheleta reprezentuje 
Francja, której poświęca najbardziej płomienne fragm enty swej pracy. 
„Tym co '[...] w świecie jest najmniej podległe fatalizmowi, najbardziej 
ludzkie i najbardziej wolne, jest Europa; tym, co najbardziej europejskie 
jest moja ojczyzna, Francja [...] Zamiłowanie do podbojów jest pretekstem  
dla prowadzonych przez nas wojen [...] Francuz chce przede wszystkim

28 Ib idem ,  s. 73.
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wyryć swą osobowość na zwyciężonych [...] jako wzór tego, co dobre i pięk
ne. Wie, że nie może zrobić nic bardziej korzystnego dla świata niż dać mu 
swe ideje, swe obyczaje i swoją modę. Powszechna asymilacja, do której 
dąży Francja, nie ma nic wspólnego z tym, o czym m arzyły w swej egoi
stycznej i materiastycznej polityce Anglia i Rzym. Jest to asymilacja inteli
gencji, podbój woli: któż dotychczas miał w tej dziedzinie osiągnięcia więk
sze niż my? Każda z naszych armii wycofując się pozostawiała za sobą jedną 
Francję [...] Francja dąży do wolności w równości, a to jest właśnie duch 
(igenie) społeczny. Wolność Francji jest sprawiedliwa i święta. Zasługuje 
ona na to, by zapoczątkować wolność świata i złączyć po raz pierwszy wszy
stkie ludy w prawdziwej jedności inteligencji i woli [...] Francja nie jest 
wcale rasą, jak  Niemcy, jest narodem [...] Każda więc poszczególna myśl in
nych narodów jest objawiana przez Francję. Wyrzekła ona Słowo Europy, 
tak jak  Grecja wyrzekła Słowo Azji” 29. Ten nieco ekspansywny patriotycz
ny zapał Micheleta związany z w iarą w cywilizacyjną misję Francji widocz
ny jest też w późniejszych dziełach; nigdy nie opuściła go w iara w wyjątko
we przeznaczenie własnej ojczyzny, w jej doskonałość i najwyższe wobec 
ludzikości .powołania. Wiara ta opromieniała jego pracowite życie, nada
wała sens dziełu, które w  samym zamyśle miało być przecież pomnikiem 
ku chwale Francji.

W Introduction a l’histoire universelle porusza Michelet jeszcze jedną 
doniosłą dla swych późniejszych rozważań kwestię roli religii w historii, 
a zwłaszcza roli chrześcijaństwa: „Z całego serca ucałowałem drewniany 
krzyż wznoszący się w środku Koloseum, które przez krzyż ten zostało 
zwyciężone [...] dziś jeszcze, niezależnie od tego, jaka będzie przyszłość, 
czyż krzyż ten, z każdym dniem bardziej samotny, nie jest jednak jedynym 
schronieniem dla duszy religijnej? Ołtarz stracił swój splendor, ludzkość 
coraz bardziej się od niego oddala; lecz błagam was powiedźcie mi, jeśli 
wiecie, czy wzniesiono gdzieś inny ołtarz?” 30

Chrześcijaństwo ofiarowało ludzkości podstawy moralne — głosił Mi
che le t— ale n^e umiało ich rozwijać w życiu, pogrążone w biernych idea
łach kontemplacji i postu. Ustanowiło ideały dla jednostek, lecz nie dało 
wzorów dla społeczeństw, zabijało wszelką inicjatywę swobodnej myśli, 
która dążyła do podporządkowania sobie świata materialnego, potępiała 
sztuki piękne. W swym ascetyzmie doszło do tego, że wyrzekło się nawet 
obietnicy Królestwa Bożego na ziemi.

„Jeśli poczucie społeczne doprowadzić ma nas do religii, to organem 
tego nowego objawienia, tłumaczem między Bogiem a człowiekiem musi 
być lud najbardziej ze wszystkich społeczny [...] Francja objaśni słowo

20 Ibidem,  s. 62, 64, 70, 71, 76.
30 Ibidem,  s. 45.
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świata społecznego, który rodzi się na naszych oczach [...] Do Francji należy 
rozgłoszenie i wyjaśnienie tego nowego objawienia. Wszelkie rozwiązania 
społeczne i intelektualne pozostaną dla Europy bezużyteczne zanim Fran
cja ich nie zinterpretuje, nie wytłumaczy i nie spopularyzuje” 31.

Stosunek Micheleta do religii, a do chrześcijaństwa zwłaszcza ulegnie 
z czasem pewnej radykalizacji. Pozostanie jednak zawsze tęsknota za taką 
religią, która doskonalenie człowieka łączyłaby z doskonaleniem świata, 
która do rangi cnoty podnosiłaby nie bierność i wyrzeczenie, lecz czyn 
i duchowe bohaterstwo. Zawsze pozostanie pragnienie, żeby Królestwo Bo
że na Ziemi przestało być abstrakcyjną formułą, lecz by stało się ideałem,
o którego spełnienie ludzkość zdolna by była walczyć.

Trudno się dziwić, że wszystko to, co mówił Mickiewicz w College de 
France znajdowało w Michelecie głęboki oddźwięk. Pomijając już niezwy
kłą siłę osobowości poety, który miał szczególny dar oddziaływania na 
swych słuchaczy, wiele jego poglądów trafiało w najbardziej istotne punkty 
Micheletowskiej filozofii historii. Przede wszystkim Mickiewicz wtórował 
Micheletowi w jego historiozoficznej apoteozie Francji, co było dla history
ka tym  cenniejsze, że oto cudzoziemiec, Polak, potwierdza niejako jego 
frankocentryczne koncepcje, łącząc z iskrą francuskiego ducha zarówno 
sprawę wyzwolenia Polski jak i spełnienie się celów ludzkości. Michelet 
wielokrotnie powiadał, że niewielu jest Francuzów, którzy by mówili
0 Francji z równym żarem i uwielbieniem.

Obu myślicieli zbliżały też niewątpliwie reminiscencje vikiańskie. Rów
nież Mickiewicz wyodrębniał w dziejach cykle i charakteryzował je w spo
sób bardzo zbliżony do poglądów Vico: również u niego przecież cykle hi
storyczne polegały na ewolucji od poetyckiej mitologii do filozofii, od na
tchnienia do doktryny, od świata bogów i bohaterów do zeświecczonego
1 zracjonalizowanego świata ludzi (oczywiście dzielił go od Vico skrajny 
antyracjonalizm oraz nasilenie krytycyzm u w stosunku do współczesności: 
u Vico „epoka ludzi” była wprawdzie epoką schyłku, ale zarazem szczyto
wym punktem  rozwoju wewnątrz cyklu). Michelet w swej koncepcji po
stępu zamazał ideę corsi e ricorsi, ale — jak już wskazywaliśmy — nie usu
nął jej całkowicie. Z jego „zasadą bohaterską” łączyło się uznanie doniosłej 
roli wielkich rewolucyjnych przesileń w dziejach, kończących okres schył
kowy i wyłaniających nowy, odrodzony świat społeczny. Można także 
znaleźć u niego wypowiedzi świadczące, że epokę, w której żył, traktował 
jako epokę maksymalizacji zła, po której musi nastąpić radykalne odrodze
nie. Diagnoza taka usposabiała do oczekiwania „nowych początków”, do 
wypatrywania „nowych barbarzyńców”, zdolnych zbudować nowe życie na 
gruzach starego świata. Wszystkie te elementy — w o wiele większym na-

31 Ib id e m ,  s. 74—75.
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sileniu — wchodziły w skład Mickiewiczowskiego mesjanizmu, jego kon
cepcji postępu jako szeregu „objawień”, jego diagnozy współczesności jako 
epoki historycznego kryzysu, brzemiennego „nowym objawieniem”. Miche- 
letowi wystarczyło wziąć w cudzysłów słowo „objawienie”, aby znaleźć da
leko idące podobieństwa między własnymi poglądami a tym, co głosił 
polski poeta profesor w College de France. Bliski był mu perfekcjonistycz
ny i heroistyczny etos Mickiewiczowskiej koncepcji postępu — uznanie po
stępu za obowiązek moralny, za którego spełnienie lub niespełnienie ponosi 
się odpowiedzialność. „Symbolizowi” jego metody historycznej, szukają
cej w wydarzeniach sensu proroczego, odpowiadał w dużej mierze Mickie
wiczowski wykład „figuralny”, czyli taki, który pewnym wydarzeniom 
przypisuje funkcję proroczych zapowiedzi, „figur” przyszłości32. Niezmier
nie bliskie musiały mu być myśli Mickiewicza o „człowieku wiecznym”, 
całkowicie zbieżne z jego własną koncepcją człowieka wiecznego, rozwinię
tą — w nawiązaniu do Pascala — w przemówieniu z 1825 r. Jak  zobaczymy, 
zbieżności takich wskazać można jeszcze znacznie więcej.

Niezmiernie dla Micheleta atrakcyjną częścią koncepcji Mickiewicza by
ły jego poglądy na tem at chrześcijaństwa, a zwłaszcza na tem at Kościoła 
Katolickiego 33. Obaj myśliciele zgodni byli co do tego, że chrześcijaństwo 
wykroczyć winno poza ram y zbawienia jednostkowego i postawić sobie za 
cel zbawienie społeczne, jednocząc w ten sposób sferę religii ze sferą poli
tyki. Obaj atakowali zbiurokratyzowany i skamieniały Kościół, z tym, że 
u Micheleta od pewnego czasu ataki te zaczęły się łączyć z nieprzebierają- 
cym często w środkach antykatolicyzmem i antyklerykalizmem, podczas 
gdy u Mickiewicza pozostało zawsze głęboką troską prawdziwie religijnego 
człowieka, człowieka bolejącego nad stanem religii. Poeta nigdy nie miał 
wobec wiary takiego dystansu, jak  tryskający antyklerykalnym i złośli
wościami w stylu Woltera Michelet.

Odnajdując u Mickiewicza na każdym kroku jakieś podobieństwa z wła
sną koncepcją historii Michelet spodziewał się odnaleźć w ogłoszonych dru
kiem Prelekcjach  wyłącznie takie prawdy, pod którym i on sam mógłby 
się podpisać. Można sobie, oczywiście, zadać pytanie czy Michelet nie miał 
okazji wcześniej zorientować się w dzielących go od Mickiewicza różnicach. 
Na pewno mógł, chociaż na wykładach poety bywał niezbyt regularnie. 
W okresie wspólnego trium fu w College de France, wówczas, gdy trzej pro
fesorowie byli bożyszczami młodzieży uniwersyteckiej, legenda o jedno
myślności, a w każdym razie o jednokierunkowości poglądów Mickiewicza, 
Micheleta i Quineta wsparta była autentyczną przyjaźnią i niejednokrotnie

32 Problem  wykładu figuralnego u M ickiewicza na podstawie Ksiąg narodu i piel-  
g rzym stw a  polskiego  om awia Z. Stefanow ska w: Historia i profecja,  W arszawa 1962,

33 Por. M. E. Johnson, Michelet et le christ ianisme,  Paris 1955 (O w pływ ie M ickie
wicza na M icheleta, s. 79— 80).
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głośno manifestowanym podziwem francuskich profesorów dla Proroka 
z Północy. Mickiewicz zdawał sobie sprawę z różnic dzielących go zwłasz
cza od Micheleta, tak jak zdawał sobie sprawę z wyraźnych różnic zacho
dzących między poglądami obu Francuzów, lecz stosunek Mickiewicza do 
jego francuskich kolegów nie był pozbawiony motywów taktycznych, a to 
ze względu na szczególną sytuację koła. Wychodzi to na jaw  bardzo wyraź
nie w momencie aktywnego uczestnictwa Mickiewicza i towiańczyków 
w wykładach O Jezuitach. Ze względu na tworzony wspólnie front (w któ
rym  czasem uczestniczy całe, bardzo osamotnione koło) Mickiewicz często 
powstrzymuje się przed otwartą krytyką ludzi, z którymi łączą go skądinąd 
szczere i przyjazne stosunki osobiste. W każdym razie postawa Mickiewicza 
wobec Micheleta nie jest pozbawiona pewnej dwuznaczności. Dla Micheleta 
i Quineta (zwłaszcza) Mickiewicz był człowiekiem działającym na wyobraź
nię, pełnym wewnętrznej siły. Do podziwu i szacunku, jaki obaj francuscy 
profesorowie do niego żywili, dołączyło się z czasem poczucie walki o wspól
ne ideały, przy czym poczucie to znajdowało potwierdzenie w odczuciu słu
chaczy i w politycznym oddźwięku towarzyszącym ich wykładom. Wykła
dy odbywały się w atmosferze ogólnego podniecenia, ich program omawia
ny był często wspólnie przez profesorów i chodziło o akcentowanie poczu
cia wspólnoty, a nie o podkreślanie różnic. Wydaje się więc, że po prostu 
Michelet nie miał okazji głębiej zastanowić się nad treścią tego, co Mickie
wicz głosi z sąsiedniej katedry przekonany, że istniejące między nimi roz
bieżności nie dotyczą spraw pierwszorzędnej wagi, zwłaszcza iż na w ykła
dach panował nastrój wszechogarniającego entuzjazmu, który udzielał się 
wrażliwemu na takie przeżycia historykowi. Dopiero w lutym  1845 roku, 
w ciszy gabinetu, uważna lektura III części Kursów o literaturze słowiań
skiej pozwoliła mu zrozumieć, jak bardzo prawdziwy Mickiewicz różni się 
od tego obrazu, który Michelet wyniósł z osobistych z nim kontaktów.

*

„Jak dziękować człowiekowi, którego serce jest bardziej 
francuskie niż Francja? Nikt nie czuł Francji bardziej niż on” 34.

Tak brzmi jedna z pierwszych uwag Micheleta związanych z lekturą 
L ’Eglise officielle et le Messianisme. Uwaga będąca piękną podzięką a jed
nocześnie wyrazem jedności myśli i odczuć w kwestii tak bardzo istotnej 
dla poglądów francuskiego historyka. Problem narodu, a w nim szczególnie 
wyodrębniona rola Francji, tc (począwszy od Introduction a Vhistoire uni- 
verselle) jeden z problemów kluczowych jego historiozofii.

34 W szystkie motta do poszczególnych części tej pracy pochodzą z tekstu pole
m iki M icheleta z M ickiewiczem  zamieszczonego w przygotowanym  przez M. Cadot 
aneksie dO' cytowanego już wydania Legendes democratiąues du Nord Micheleta,

11 Archiwum  Historii Filozofii
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„Najpotężniejszym narzędziem Boga powstałym po to, by tworzyć 
i zwiększać różnorodną oryginalność jest utrzymywanie harmonijnego po
działu świata na te wielkie i piękne systemy zwane narodami, z których 
każdy otwiera przed człowiekiem różnorakie pola działalności, jest żywą 
szkołą. Im bardziej człowiek posuwa się naprzód, tym  bardziej wchodzi 
w ducha swej ojczyzny, tym lepiej współistnieje z harmonią globu; uczy 
się poznawać tę ojczyznę, zarówno jej wartość absolutną jak i jej wartość 
względną, podobnie jak nutę w wielkim koncercie; dzięki niej człowiek 
jednoczy się z innym, w niej kocha świat. Ojczyzna jest koniecznym wpro
wadzeniem do ojczyzny powszechnej” 35. Ojczyzna jest dla Micheleta szkołą 
przyjaźni i poświęcenia („[...] wielkie zbiorowisko, w którym  wszyscy po
święcają się dla wszystkich, czyli Ojczyzna”), szkołą wszelkich cnót obywa
telskich, ogniwem pośrednim między jednostkami a światem, między te
raźniejszością a historią.

W koncepcjach Mickiewicza rola nafodu pojmowana jest w sposób dość 
podobny. W drugim Kursie Prelekcji  mówił: „Narodowość, w najwyższym 
rozumieniu tego wyrazu, znaczy posłannictwo narodu, znaczy zespół ludzi 
powołanych przez Boga do spełnienia jakiegoś dzieła, którzy pracują jedni 
dla drugich i połączeni są ze sobą [...] głębokim związkiem uczuciowym...” 3G. 
W następnym Kursie pojęcie narodu definiowane jest w innym nieco kon
tekście: „[...] instytucja narodu jest niczym innym jak zespołem pomocy 
danych człowiekowi, by mu ułatwić stosowanie prawdy, tak aby mógł wy
walczyć panowanie na Ziemi tej prawdzie, którą otrzymał był w świątyni. 
Ta praca, wielka i trudna zakłada też istnienie wielkich pomocy i wieko
wych prac. Dlatego człowiek bez narodowości jest człowiekiem niepełnym. 
To człowiek zdolny wiedzieć, ale niezdolny działać” 37. U Mickiewicza naród 
to również szkoła współodczuwania i szkoła ludzkiej aktywności, dzięki 
której jest on w stanie rozwinąć w pełni swoją osobowość. Widać jednak 
zupełnie wyraźnie, że mesjanizm narodowy włączony jest tu  i podporząd
kowany mesjanizmowi religijnemu. Narody powołane są przez Boga do 
spełnienia jakiegoś dzieła, istnieją więc narodowe misje, które narody, jako 
całości mają wypełnić w służbie ludzkości. Naród jednocześnie, to zespół 
pomocy, a więc środek do realizacji przez człowieka na Ziemi prawdy
o charakterze religijnym, do wewnętrznego doskonalenia się jednostki i do 
zewnętrznej konkretyzacji osiągniętego przez nią stopnia doskonałości. Na-

35 J. M ichelet, Le Peuple,  Paris 1946, s. 234. Bardzo podobne rozum ienie narodu, 
operujące nawet analogicznym i porównaniam i („Czem nuty w  akordzie, tem one 
(narodowości) w  człow ieczeństw ie”) znajdujem y u Z. Krasińskiego w  przedmowie do 
P rze d św i tu ; patrz Pisma  Zygmunta Krasińskiego, t. IV, K raków—W arszawa 1912, 
s. 313. ,

30 A. M ickiewicz, Dzieła, t. X , s. 294.
37 Ibidem,  t. XI, s. 186.
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ród podporządkowany jest religijnemu objawieniu, do którego realizacji 
winien służyć. I tu  dochodzimy do punktu, w którym  koncepcje narodu 
u Mickiewicza i u Micheleta wyraźnie się rozchodzą. U Micheleta pojęcie 
narodu sprzęgnięte jest bardzo wyraźnie z ludem, jako zbiorowym bohate
rem historii, w której znaczenie jednostki jest zredukowane do minimum. 
Z drugiej zaś strony (do czego jeszcze wrócimy) religia jest u niego sprowa
dzona do abstrakcyjnego i dość mglistego ideału.

Stąd też u Micheleta znajdujemy takie zdania: „Najpierw Średnio
wieczu, w którym  spędziłem życie [...] musiałem powiedzieć: Cofnij się! [...] 
Inną religię, hum anitarne marzenie o filozofii, która chce zbawić jednostkę 
niszcząc obywatela, przekreślając narody, wyrzekając się ojczyzny [...] ją 
także złożyłem w ofierze. Ojczyzna, tylko moja ojczyzna może zbawić 
św iat” 3S. Z chwilą, gdy zabrakło wiary w Boga i w iary w filozofię jedyną 
wiarą pozostała w iara w naród. „Ojczyzna, przede wszystkim jako dogmat 
i zasada” 39, „Bóg żywy w Ojczyźnie” 40, tego typu sformułowania spotkamy 
u Micheleta dość często. Naród pozostał dla myśliciela wartością naczelną, 

* która skupia w sobie możliwość ogólnoludzkiego zbawienia. Jest to m esja- 
nizm narodowy, uznający, iż tylko Francja zdolna jest owo zbawienie 
ludzkości przynieść. Wszystkie inne narody Europy przymierzane są do 
owęgo ideału, który reprezentuje Francja i tylko z punktu  widzenia jej 
historii oceniane są dodatnio lub ujemnie. Stąd wywodzi się jego anegdo
tyczna wręcz nienawiść do wszystkiego, co angielskie, niechęć do Austrii 
(Maria Antonina!) i Hiszpanii. (Kryteria nie są tu jednak zupełnie jednolite, 
bo Austria i Hiszpania zawiniły dodatkowo, jako kraje katolickie, nie mó
wiąc już o hiszpańskiej inkwizycji). „[...] Jesteście Francją, jesteście nie 
tylko narodem, jesteście zasadą polityczną. Trzeba jej bronić za wszelką 
cenę. Trzeba byście żyli, jesteście wszak zasadą. Żyjcie dla zbawienia świa
ta!” 41. „Z czego żył świat jeśli nie z krwi Francji? Nie dziwcie się, że jest 
blada i anemiczna” 42. „Francja kontynuowała dzieło rzymskie i chrześci
jańskie. Chrześcijaństwo obiecywało, ona dotrzymała słowa. Braterskiej 
miłości odroczonej do życia pozagrobowego uczyła jako ziemskiego p ra
wa” 4S. „Masy (francuskie), aczkolwiek niestabilne, mają w sobie siłę, która 
je zapala: poczucie wojskowego honoru, stale odnawianego przez naszą 
legendę bohaterską [...] Ach! wierzę tylko w ten sztandar i we Francję woj
skową! Nasza bohaterska armia, na którą świat skierował oczy [...] Jeśli 
świat może zostać zbawiony dzięki wojnie, wy go zbawicie [...] Święte bag

38 J. M ichelet, op. cit., s. 271.
39 Ibidem,  s. 267.
40 Ibidem,  s. 259.
41 Ibidem,  s. 45.
42 J. M ichelet, Histoire de la Revolution franęaise,  Paris 1952, s. 1142.
43 J. M ichelet, Le Peuple,  s. 246.
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nety Francji {...]” 44. Michelet ma tu absolutną pewność. Tylko Francja 
jest kontynuatorką chrześcijaństwa, tylko ona walczyła i poświęcała się 
dla świata, tylko ona wpajała rewolucyjne zasady braterstw a, a że wpajała 
jej często przy pomocy bagnetów to nie szkodzi, a może i tym  lepiej, bo 
bagnety Francji są przecież święte. Frankofilski wątek myśli Mickiewicza 
przyjął historyk z prawdziwym entuzjazmem. Mesjanizm polskiego poety 
ewoluował bowiem (i kto wie, czy nie przyczynił się do tego w jakiejś mie
rze francuski profetyzm  Micheleta) od mesjanizmu wyłącznie polskiego w 
Księgach narodu i p ie lgrzym stwa polskiego do mesjanizmu francusko-pol
skiego, czy wręcz francusko-słowiańskiego. Słowianie są plemieniem, które 
nie miało jeszcze swego objawienia, które dopiero czeka na Słowo, Francja 
zaś, to najstarsza córa Kościoła, to ognisko wszelkiego działania, ojczyzna 
ruchu, która ,,w plemieniu słowiańskim znajdzie podporę, zachętę i narzę
dzie. To plemię niechaj uważa za przyszłe wojska tego Słowa, które przy
chodzi dziś tworzyć nową epokę” 45. Francja prowadzić więc będzie narody 
słowiańskie na drodze do realizacji Słowa. Dla Mickiewicza również duch 
francuski kojarzy się z jej legendą militarną. „Siły zbrojne, floty, arsenały 
Francji są własnością całej ludzkości. W nich spoczywają nadzieje naro
dów” 46, „we Francji duch wojskowy żyje zawsze i jak  dowiodłem, zacho
wuje czystą tradycję Kościoła chrześcijańskiego, najczystszą może teraz 
na całym świecie, duch wojskowy francuski jest synem ducha rycerskiego, 
a razem wnukiem Chrystusowym” 47. Mickiewicz mówi więc Francuzom 
wyraźnie, że Słowianom niepotrzebni są francuscy inżynierowie, ajenci 
handlowi, czy encyklopedyści. Porównuje Francuzów do Rzymian, których 
zawodem było rządzić, wzywa wodza-Francuza, zdolnego stanąć na czele 
Słowian, wśród których „powszechna jest wiara, że Francja ma powołanie 
raz jeszcze oddziałać na Północ i że w tej uroczystej chwili dopełni się połą
czenie plemion Zachodu i Północy około jednej idei powszechnej, około 
idei chrześcijańskiej, k tóra winna znaleźć swego przedstawiciela. Powta
rzam, że mówiąc o tym  nowym dogmacie pojm ujemy i widzimy tylko roz
winięcie dogmatu chrześcijańskiego. Cokolwiek o nim powiadali filozofo
wie, dogmat ten nie zaginie” 48. U Mickiewicza wszakże nie znajdziemy tej 
absolutyzacji pojęcia narodu, którą tak wyraźnie widać u Micheleta. Przy
pisuje on narodom wybranym  Francji i Polsce rolę ogromną, lecz zarówno 
wyglądany przez poetę francuski wódz, jak  i ze Słowian złożone wojsko 
Słowa są tylko narzędziami do realizacji religijnego, „otrzymanego w świą
tyn i” objawienia. Instytucja narodu służy z jednej strony celom transcen

44 Ibidem,  s. 107.
45 A. M ickiewicz, Dzieła,  t. XI, s. 212.
46 Ibidem,  s. 409.
47 Ibidem,  s. 433.
49 Ib idem , s. 13.
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dentnym, religijnym, z drugiej strony służy osiąganiu przez jednostkę ko
lejnych wyższych stopni doskonałości. U Micheleta naród pozbawiony jest 
tej religijnej sankcji. Misja narodu polega wyłącznie na realizowaniu w ar
tości ziemskich: sprawiedliwości i wolności. Mamy tu  do czynienia z mesja- 
nizmem wyłącznie narodowym, z ąuasi-religijnym  kultem  własnego naro
du, u Mickiewicza natomiast naród pełni jedynie funkcję służebną. Dlatego 
właśnie historyk skłonny był utożsamiać wolę Bożą z wolą Francji, podczas 
gdy Mickiewicz głosił, że nie chce Polski, „jeśli nie ma być Polską na dro
dze woli Bożej” 49.

Wydaje się więc, iż dość poważny błąd popełniają ci badacze, którzy 
umieszczają Mickiewicza i Micheleta tuż obok siebie przypisując jednakową 
etykietkę ich koncepcjom: bądź mesjanizm narodowy (Talmon 50), bądź po 
prostu nacjonalizm (H. Kohn B1). O ile bowiem są to określenia trafne w 
przypadku Micheleta, o tyle w przypadku Mickiewicza są zdecydowanie 
niewyczerpujące, gdyż kategoria narodu nie odgrywa w jego koncepcji 
roli samoistnej, lecz podporządkowana jest wartościom nadrzędnym, z jed
nej strony religijnym  — ogólnoludzkim, z drugiej zaś (co łączy się zresztą 
ściśle z poprzednim) indywidualno-perfekcjonistycznym, gdyż naród służy 
także doskonaleniu się jednostek w procesie progresywnej reinkarnacji 
i wytwarzaniu Wielkiego Człowieka. Mesjanizm Mickiewicza jest mesja- 
nizmem religijnym, w którym, zgodnie z doktryną Towiańskiego, naród jest 
gromadą doskonalących się duchów i posłannictwo doskonalącej się wciąż 
jednostki jest w tej koncepcji niewątpliwie ważniejsze niż misja narodu. 
Tu naród pomaga jednostce w doskonaleniu się, a nie odwrotnie. Zarówno 
cierpienie Polski, jak i poszukiwanie we Francji wielkiego przywódcy, 
wszystko to ma sens o tyle, o ile przyczyni się do zrealizowania Królestwa 
Bożego na Ziemi, a więc powszechnych, ogólnoludzkich chrześcijańskich 
ideałów miłości i braterstwa. Nawet sprawa tak dla Mickiewicza istotna, 
jak  wyzwolenie narodowe, nie jest traktowana jako cel sam w sobie, jest 
warunkiem koniecznym do tego, by w polityce zapanowały ideały chrześ
cijańskie.

Warto zwrócić uwagę na dwie sprawy związane ściśle z Micheleta kon
cepcją narodu a łączące się jednocześnie z osobą Mickiewicza. Otóż zarówno 
G. Lanson 52, jak i O. Haac 53 podkreślają rolę Mickiewicza w ukształtowaniu 
się u Micheleta tak powszechnego w owym czasie traktowania narodów

49 Współudział A dam a Mickiewicza w  Sprawie  A ndrze ja  Towiańskiego,  Paryż 
1877, t. I, s. 69.

50 J. L. Talmon, Political Messianism, The romantic phase, London 1960, s. 242— 
277. /

51 H. Kohn, Nationalism, Its Meaning and history,  N ew  Jork 1955, s. 42.
52 Por. Z. L. Zaleski, op. cit., s. 6.
53 O. A. Haac, Les Frincipes inspirateurs de Michelet,  Paris 1961, s. 36—37.
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w duchu romantycznego uniwersalizmu, głoszącego, iż istnienie każdego 
narodu jest niezbędne dla harmonii wszechświata. W roku 1830 Michelet, 
w przeciwieństwie do swego przyjaciela E. Quineta, pozostał nieczuły na 
wieści z Warszawy. Wówczas właśnie „odkrył Francję” i w ciągu najbliż
szych lat historia innych narodów interesowała go wyłącznie jako tło do 
Historii Francji; jedyny pozytywny w yjątek stanowiły tu  Niemcy, o któ
rych pisał ze szczerą sympatią. Dopiero pojawienie się Mickiewicza obu
dziło jego zainteresowanie dla Polski. W przeciągu kilku lat Michelet stał 
się polonofilem i jednym  z najgorliwszych obrońców sprawy polskiej nie 
tylko we Francji, ale i w Europie. Był to pierwszy krok do sympatii dla 
wszystkich narodów walczących wówczas o wolność, dla Grecji, Irlandii, 
Włoch, Rumunii, którym  Michelet nie szczędził później poparcia.

Druga sprawa wiąże się z tak wyraźną w pisanej w roku 1845 pracy 
Le Peuple  apoteozą francuskiego ducha wojskowego. Wątek ten, pojawia
jący się przedtem u Micheleta tylko w związku z cywilizacyjną misją Fran
cji, tu  wydaje się być rodem z Prelekcji i stanowi swojego rodzaju curio
sum. To bowiem, co u Mickiewicza — wielbiciela Napoleona — było zupeł
nie oczywiste, u Micheleta brzmi dość dziwnie. Mickiewicz łączył francus
kiego ducha wojskowego z Napoleonem, którego mocarna osobowość, jak 
pisał, zelektryzowała Francuzów. Kojarzył francuskiego ducha wojskowego 
ze swoją koncepcją heroizmu, ze wspomnieniami z dzieciństwa, z oczeki
waniami wiązanymi ongiś z Napoleonem i z własnymi mesjanistycznymi 
nadziejami, w których francuscy wodzowie i francuskie arsenały odgrywa
ły tak ważną rolę. Zaadoptowanie tych napoleońskich wątków przez pro- 
gramowego wroga Napoleona brzmi nieco fałszywie, nie mówiąc już o tym, 
że apoteoza francuskich bagnetów, które będą zbawiać świat, głoszona 
przez Francuza — nadaje całej sprawie odmienny akcent.

Michelet był tak dalece poruszony Mickiewiczowską apoteozą francu
skiego ducha wojskowego, że zdarzało mu się przejmować zapał swego 
polskiego przyjaciela razem z jego napoleonizmem. W wykładach z 1847 ro
ku przytacża nawet wspomnienia Mickiewicza związane z kampanią 1812 
roku. Dziwić się musiało audytorium z College de France słysząc z ust 
wzruszonego historyka opowieść, jak to czternastoletni wówczas poeta za
gadnął starych żołnierzy napoleońskich wracających spod Moskwy, którzy 
w mroźną noc grzali się przy ognisku: „Jesteście już starzy i jak w takim 
wieku wyruszyliście jeszcze raz z własnego kraju  po to, by zajść tak dale
ko?” Wówczas ci starzy grenadierzy unosząc wielkie białe wąsy odpowia
dali z prostotą: „Nie możemy go opuścić i pozwolić, by szedł sam” M. P ryn
cypialny Michelet nie omieszkał wprawdzie dorzucić, że bez swych żołnie
rzy Napoleon byłby niczym, że z nich tylko czerpał swą siłę. Była to — za

54 J. M ichelet, L ’Etudiant, cours de 1847—1848, Paris 1877, s. 51—53.
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pewne — dyskretna polemika z wypowiedziami Mickiewicza o Napoleonie, 
który udzielał żołnierzom swej własnej siły, wlewając w nich „prąd nowego 
życia”, działający jak „istne bierzmowanie”.

*

Metoda z dołu do góry, nasza, dążąca do tego, by życie 
wychodziło od ludu i dochodziło do w ielk iego człowieka, do 
wszelkiej w ielk iej siły, indywidualnej bądź kolektywnej, która 
realizuje m yśl boską i jego [M ickiewicza] metoda, idąca od 
góry do dołu, która z Boga schodzi do w ielk iego człowieka, 
do ludu [...]

Kurs M ickiewicza [...] jest gloryfikacją w ielkiego czło
wieka.

Potrzebny jest człowiek, m ówi M ickiewicz a ja mówię: 
potrzebni są ludzie, w ielu i aby w szyscy byli ludźmi. Nie m o
gą wszyscy czekać i patrzeć, skąd nadejdzie człowiek. Czło
wiek? Przecież to  ty, zależnie od twojej siły  [...]

Człowiek? Dlaczego nie w ielu ludzi? D laczego nie tysiące? 
Dlaczego nie wszyscy? [...]

Instynkt? Tak, lecz instynkt w szystkich. Czyn? Tak, lecz 
dzieło sztuki jest również czynem. Geniusz jest bohaterem.

Rola, jaką w swej koncepcji historii wyznaczał Mickiewicz wielkim jed
nostkom, stanowiła dla Micheleta problem, którego nie mógł zlekceważyć, 
bo zbyt był istotny, a przy tym  w żaden sposób nie mógł zmniejszyć jego 
waigi zacierając kontury i przechodząc nad nim do porządku dziennego. 
Mickiewiczowska koncepcja wielkiego człowieka, jeden z najistotniejszych 
wątków jego myśli była dla francuskiego historyka autentycznym ciosem 
i v/ notatkach z Prelekcji sprawa ta powraca najczęściej, w różnych cza
sem ujęciach, ale z tym  samym, często bardzo osobistym tonem kategorycz
nego sprzeciwu. U Mickiewicza bowiem wszelki postęp w historii dokonuje 
się poprzez szereg objawień. Każde objawienie i każda następująca po nim 
epoka jest zapowiadana przez wielką jednostkę. „Duch najbardziej rozwi
nięty ma z natury rzeczy obowiązek prowadzić duchy znajdujące się na 
stopniach niższych. Jest to główny dogmat mesjanizmu. Duch taki wybra
ny jest służyć za narzędzie Bóstwu. Bóg nie ma innego sposobu przemawia
nia do ludzi: musi obrać człowieka. Nie wciela on się w szkoły; {...] nie 
wyraża się przez książki [...] Bóg przemawia przez takiego ducha, który 
przestrzegał Jego zakonu, rozwijał się w sposób prawidłowy, czyniąc zadość 
warunkom  od Boga wymaganym, który wytrzymywał próby i wreszcie 
posiadł mądrość” 55. Ten wielki człowiek, który w procesie ciągłego doskona
lenia wewnętrznego osiągnął najwyższy stopień, obdarzony jest siłą ducho
wą zniewalającą do posłuchu, czyniącą cuda, wokół niego gromadzą się lu 
dzie należący do elity ducha, prowadzący świat naprzód ku nowym, wyż

55 A. M ickiewicz, Dzieła, t. XI, s. 18.
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szym przeznaczeniom. Takiego „człowieka cudu” widział Mickiewicz w Na
poleonie, który był dla niego „zapowiedzią przyszłego zjednoczenia ludów, 
nad którymi zaczął władać, zjednoczenia duchowego w jednej idei, która 
będzie zarazem początkiem ewolucji moralnej i religijnej” 58. W Napoleonie 
znalazł poeta ucieleśnienie swego marzenia o charyzmatycznym przywódcy. 
„Napoleon przez swoje zwycięstwa, przez swe prawodawstwo, przez swe 
talenty narzucił gwałtem ludzkości uczucie uwielbienia, które poczynała 
już w sobie zatracać. Posiadał on siłę skupioną, ściągającą wszystkie um y
sły do jednego ogniska” 57. Był on — zdaniem Mickiewicza — najbliższy 
ideału wielkiego człowieka, był wcieloną intuicją, tym  nie mniej w ostat
nim wykładzie zostaje powiedziane zupełnie wyraźnie, że Napoleon sprze
niewierzył się swemu posłannictwu i że oczekuje swego duchowego następ
cy. Kończąc wykład wzywał poeta swych słuchaczy: „Szukajcie gdzie ten 
mąż! Wywołajcie ducha waszego bohatera, męża przeznaczenia” 58. Poja
wienie się męża przeznaczenia było dla niego warunkiem  koniecznym hi
storycznego postępu. On to miał przekazać ludzkości treść nowego objawie
nia, on miał wytyczyć metody jego realizacji. I właściwie końcowe partie 
Prelekcji odczytane być mogą jako wołanie o wielkiego człowieka. Mickie
wicz wątpi o zdolności ludów słowiańskich do wydobycia z siebie owego 
mocarnego ducha. Słowianie mieli być wojskiem Słowa, które przyjdzie 
z Francji i wojskiem wodza, który, tak jak Napoleon będzie Francuzem. 
„W imię Polski żądamy — wołał Mickiewicz — byście powiedzieli gdzie 
jest ów geniusz lipcowy, geniusz Francji? Powiedzcie, gdzie jest wasz ge
niusz? gdzie wasz człowiek? Ukażcie go nam, bośmy gotowi pójść za nim. 
A jeżeli nie, to żądamy, abyście to wy poszli za nami, abyście poszli za na
szym geniuszem, za naszym człowiekiem” 59. Wielkiego człowieka trzeba 
więc będzie szukać w Polsce dopiero wówczas, gdy nie znajdzie się go we 
Francji, bo tylko Francja, ognisko wszelkiego działania jest uznana za oj
czyznę wielkiego człowieka, który duchową doskonałość jednoczy w sobie 
z energią i z cnotami wojskowymi.

Michelet nie mógł się z tym  zgodzić. Nie mógł się z tym  zgodzić, gdyż 
podważało to zasadnicze zupełnie założenia jego historiozofii nie dające się 
kojarzyć z atmosferą duchowego arystokratyzm u i autorytaryzm u, któ
r e — jego zdaniem — głęboko tkwiły w Mickiewiczowskich koncepcjach. 
Historyka ludu, piewcę cnót demokratycznych przerażała ukazywana przez 
polskiego profesora wizja Męża Przeznaczenia, w którym  widział niebezpie
czeństwo despotyzmu. Poszukiwanie wielkiego człowieka przypisywał tym 
ludom, których zbyt mała jest więź braterska i zbyt słabe wszelkie społecz

56 Ibidem,  t. X, s. 330.
57 Ibidem,  t. X, s. 283.
53 Ibidem,  t. XI, s. 510.
sn Ibidem., s. 493.
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ne uczucia. Uważał je za typowe dla narodów Wschodnich i traktował jako 
zjawisko niebezpieczne, gdyż „ci, którzy tworzą sobie w ten sposób ludz
kich bogów, gdy ich tracą, tracą wszystko, nie zostaje im nic, tkwią w sta
nie nicości, unicestwiwszy i zniszczywszy w sobie to, co zdołałoby ich odro
dzić: zdolność dialektyczną i refleksję” *°. Lokując uczucia w Wielkim Czło
wieku ludzie przestają się kochać wzajemnie, zanikają autentyczne między
ludzkie więzi na rzecz uwielbienia dla jednostki. Michelet potępiał ideę 
jednostkowego mesjanizmu w imię swej koncepcji ludu jako bohatera hi
storii i w imię praw ludu do wolności i równości. W 1842 roku mówił w Co
llege de France: „Chcemy stworzyć historię tego biednego, niemego stwo
rzenia, o które nikt się nie troszczył, historię tych, którzy nie mieli historii, 
tych, którzy cierpieli, pracowali, opadali z sił, umierali nie umiejąc wyrazić 
swojego cierpienia. Jest to historia klas pracowitych i pogardzanych, poży
tecznych i ciemiężonych, wielkiego ludu, ludu niezliczonego, jest to prawie 
historia rodzaju ludzkiego {...] Nie będę musiał prowadzić długich studiów, 
mam tę historię w sobie” 61. Historyk identyfikuje się z ludem, chce być 
apostołem jego historii i kapłanem jego przyszłości. We wskrzeszanej przez 
niego przeszłości lud jest zbiorowym bohaterem, prawdziwym bohaterem 
w dziejach ludzkości; stąd wyraźna niechęć Micheleta do przypisywania 
jednostkom ważnej roli w historii, stąd apoteoza Rewolucji 1830 roku jako 
takiej rewolucji, k tóra nie miała żadnego indywidualnego przywódcy. Hi
storia tworzona jest bowiem przez ludzkie masy. „Radosna, czy melancho
lijna, promienna czy ponura droga historii była dla nas zrozumiała i prosta; 
szliśmy wzdłuż drogi królewskiej (słowo to znaczy dla nas l u d o w a ) ,  nie 
dając się z niej zwodzić na kuszące ścieżki, po których chodzą subtelne 
umysły [...] Urodzeni wśród ludu, do ludu idziemy” oz. Michelet lubił (jak 
zauważa O. Haac — dopiero od momentu, w którym był już profesorem 
w College de France i osiągnął prawie szczyty swojej k a rie ry )63 powoływać 
się na swoje pochodzenie jako na rękojmię szczerości i braterstw a wobec 
ludu. Jego misja stworzenia historii ludowej, w której lud jest główną siłą 
napędową postępu, pociągnęła za sobą oczywiście wiele bardzo istotnych 
konsekwencji: potępienie feudalizmu i monarchii, potępienie Kościoła (bo 
zdradził lud) i chrześcijaństwa (doktryna łaski nie da się pogodzić ze spra
wiedliwością), apoteoza rewolucji jako tej siły historycznej, która w sposób 
najdoskonalszy odzwierciedla siłę mas ludowych. Stąd też w każdej wybit
niejszej postaci historycznej upatrywał historyk kandydata na despotę. Pi-

50 J. M ichelet, Journal,  t. II, Paris 1962, s. 128.
01 Cyt. wg P. V iallaneix, op. cit., s. 188.
62 J. M ichelet, Histoire de la Revolution franęaise,  t. I, s. 282. 
03 O. Haac, op. cit., s. 12.
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sany w roku 1869 aneks do Historii Rewolucji Francuskiej pt. Le Tyran 
kończą słowa: „Mania wcieleń, starannie wpojona przez wychowanie chrze
ścijańskie, mesjanizm, przemija. Z czasem zaczynamy pojmować przestro
gę, którą Anacharsis Clootz zostawił nam w chwili śmierci: «Francjo, wy
lecz się z jednostek»” °4.

Michelet pisze więc o historii jako o epopei ludu i jest tej koncepcji 
wierny. Pojęcie ludu ma w jego dziele dwa znaczenia. Pierwsze znaczenie 
możemy nazwać znaczeniem konkretnym  i pojawia się ono z okazji rozwa
żań na tem at społecznej i politycznej sytuacji ludu w XIX w. „Od tego 
dnia w 1789 roku, gdy pozwolono mu głosować— pisze Michelet — zresztą 
głosować tylko w wyborach elektorskich, odkąd oddał swoje głosy (głosy 
sześciu milionów dorosłych, którzy wówczas zamieszkiwali Francję) za
m ilkł znowu. Nikt się więcej nie dowiadywał o to, co on myślał i czego 
chciał. Każdy śmiało mówił za niego. „Jestem  ludem, mówiono w 1793, 
a jednak jestem  absolutny i wcale ludu nie pytam  o zdanie — Jestem  lu
dem, mówił Napoleon, a jednak jestem absolutny. — Jestem  ludem, mówił 
Lipiec i zszedł z barykad” 85. Michelet chce przemawiać w imieniu ludu, 
który wraz z burżuazją jako stan trzeci doprowadził do zwycięstwa Rewo
lucji. Ubolewa nad przeszkodami na jakie napotyka proces demokratyza
cji, bo oto burżuazja, skoro tylko zdobyła władzę, oderwała się od ludu i za
pomniała o jego interesach. Francja pełna jest parweniuszy, którzy, zdo
bywszy pozycję i pieniądze, wyrzekli się swoich przodków i ideałów, o któ
re walczyli, dla mniej abstrakcyjnych i bardziej namacalnych korzyści. Lud 
pozostał sam, pozbawiony swych rzeczników na arenie politycznej, pozba
wiony oświaty, a więc pozbawiony świadomości swojej przeszłości, nie
świadomy swojej historii, która jest tak istotnym elementem patriotyczne
go wychowania. Naród jest to, według Micheleta, lud posiadający samowie- 
dzę, a więc historyczna świadomość ludu jest elementem koniecznym za
równo dla istnienia narodowości, jak i dla ruchów emancypacyjnych do
konujących się w łonie ludu. Dla tak pojętego ludu pisał Michelet swoją 
Historię Francji, dla niego i o nim pisał pracę Le Peuple, opartą zresztą nie 
tylko na własnych wspomnieniach, ale i na starannych badaniach i ankie
tach. Kto jest dla historyka tym ludem? Są to ci wszyscy, którzy zarabiają 
pracą własnych rąk, zarówno chłopi i robotnicy, jak i ludzie parający się 
wszelkiego rodzaju rzemiosłem. Obok tego ludu konkretnego istnieje u Mi
cheleta term in „lud” używany w kategoriach niejako symbolicznych. Wte
dy dotyczy on pewnej wspólnoty połączonej uczuciem braterstw a i narodo
wej tożsamości; „bycie ludem ” polega tu na cnotach Zgoła pozaekonomicz
nej natury, chociaż te dwa pojęcia ludu dość często się ze sobą łączą, między

64 J. M ichelet, op. cit., t. II, s. 1022.
65 J. M ichelet, UEtudiant,  s. 219.
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innymi wówczas, gdy w grę wchodzi duma z należenia do ludu (w pierw
szym rozumieniu); przyszłość bowiem należy przede wszystkim do tych lu
dzi silnych, którzy „urodzeni jako lud będą chcieli ludem pozostać” 66. Szcze
gólnie wyróżnioną kategorię ludu tworzą chłopi, którzy są „nie tylko naj
liczniejszą częścią narodu, ale też częścią najsilniejszą i utrzymującą w rów
nowadze stronę fizyczną ze stroną moralną, ze wszech m iar najlepszą” °7. 
Biedni bardziej kochają Francję niż bogaci — dowodzi Michelet, bogaci bo
wiem domagają się praw i ciągle mają do niej żale, biedni kochają ją tak jak 
by ciągle byli wobec niej zobowiązani. Ale najbardziej kocha Francję chłop. 
„Chłop [...] poślubił Francję w prawym związku; jest jego żoną, na zawsze; 
stanowi z nią jedność. Dla robotnika to piękna kochanka” 68. Ale Michelet 
w  ludzie odnajduje takie cechy, które są w stanie uzdrowić cały naród. 
„Człowiek z ludu to przede wszystkim człowiek instynktu i czynu” 6!). 
,,[...] Zauważmy że instynkt który jest u niego (ludu) cechą dominującą 
jest dla niego czynnikiem w sposób niezwykły sprzyjającym czynowi. Myśl 
refleksyjna dochodzi do czynu dopiero za pośrednictwem rozważań i dys
kusji; dochodzi poprzez tyle różnych czynników, że często nie dochodzi 
wcale. Myśl instynktowna, przeciwnie, dotyka czynu, prawie jest czynem; 
jest ona prawie jednocześnie ideą i czynem” 70. W ludzie Michelet upatruje 
źródło czynu nie poprzedzonego refleksją, a więc czynu mającego walor 
spontaniczności, bezpośredniości, autentyzmu; tam też tkwią zasoby in
stynktu, przy czym obie te wartości przeciwstawia autor wyrozumowanym 
doktrynom. ,tI jeśli chce się koniecznie, by cel był zbawieniem, uważamy, 
że wiedza, mądrość filozoficzna nigdy jej sama nie zapewni, potrzeba tu 
zdrowego rozsądku ludu. Wierzcie mi, wiedza nie ma monopolu na mądrość. 
Istnieje mądrość instynktowna, prawość naturalnego instynktu, który rów
nież trzeba brać pod uwagę, istnieje ludowe natchnienie, istnieje praktycz
ne doświadczenie tych, którzy robią i którzy cierpią, którzy znoszą naj
większy ciężar życia. Wzorcem rodzaju ludzkiego jest mądrość instynktow
na, mądrość mas ludowych. Ona to stoi u początków wszystkiego, zwłaszcza 
u początków swojej rywalki, mądrości filozoficznej, idzie za nią skromnie 
ale w rezultacie to ona wszystko kontroluje” 71. Pojęcie ludu łączy się 
u Micheleta bardzo wyraźnie z wpływami myślicieli szkockich i Vico. Lud 
to nosiciel powszechnego, ludowego rozumu, wspólnego wszystkim, pew
niejszego niż jakiekolwiek filozoficzne systemy. Wiara w lud to również 
wiara w siłę i pewność powszechnego rozumu, to opcja na rzecz instynktu

66 J. M ichelet, Le Peuple,  s. 154.
67 Ibidem,  s. 46.
68 Ibidem,  s. 122.
«9 Ibidem,  s. 131.
70 Ibidem,  s. 148.
71 J. M ichelet, L’Etudiant, s. 192—193.
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przeciw systemom. Z darem prostoty i szczerości serca łączy się u ludu dar 
natchnienia. „Mają (ludzie prości) jednak tę przewagę, że nie dzieląc widzą 
przeważnie rzeczy w ich stanie naturalnym , zorganizowane i żywe [...] Nie 
przywiązując dużej wagi do refleksji mają często rozbudowany instynkt. 
Natchnienie nie jest rzadkością wśród tych klas ludzi, czasami nawet coś 
w rodzaju wróżbiarstwa. Znaleźć można wśród nich osoby żyjące w zupeł
nym odosobnieniu, które w swym prozaicznym życiu zachowują to, co jest 
najwyższą moralną poezją, prostotę serca. Nic bardziej rzadkiego niż za
chowanie boskich darów dzieciństwa; wymaga to przeważnie szczególnej 
łaski i czegoś w rodzaju świętości” 72. Ponieważ według Micheleta tylko ze 
współdziałania instynktu i natchnienia z refleksją powstać może to, co 
prawdziwie wielkie i ważne, przeto instynkt i natchnienie są tym i cechami, 
które wprowadzają lud do historii. „Często dzisiaj porównują wznoszenie 
się ludu do najazdu Barbarzyńców. Słowo to mi się podoba, akceptuję je 
[...] Barbarzyńcy! Tak, to znaczy pełni nowej siły, żywej i odmładzającej. 
Barbarzyńcy, to znaczy podróżnicy w drodze ku Rzymowi przyszłości [...] 
My, Barbarzyńcy, mamy naturalną przewagę; jeśli klasy wyższe m ają kul
turę, my m am y o wiele więcej żywotnego ognia. One nie m ają ani ciężkiej 
pracy ani intensywności, ostrości, świadomości tkwiącej w pracy. Ich ele
ganccy pisarze, prawdziwe dzieci rozpieszczone przez towarzystwo, wydają 
się bujać w obłokach, lub też dumni i ekscentryczni nie raczą spojrzeć ku 
ziemi, jak  więc ją zapłodnią? Prosi ziemia by człowiek napoił ją swym po
tem, by przeniknął ją swym ciepłem, swą żywą cnotą. Nasi Barbarzyńcy 
hojnie ją tym  obdarowują, ona ich kocha” 73. Lud porównywany jest więc 
przez historyka do nowych Barbarzyńców, którzy na ruinach starego świata 
zbudują nową cywilizację. Jednocześnie dzięki swej prostocie i naiwności 
ma on w sobie wiele cech dziecka. „Dziecko jest wyrazicielem ludu” 74,. 
„dzieciństwo jest nie tylko pewnym wiekiem, stopniem życia, to lud, lud 
niewinny” 7S. Lud kojarzy się Micheletowi z dzieckiem dzięki wspólnym 
cechom: naiwności, prostocie, niewinności, lecz nie tylko. Zarówno dziecko 
jak  lud zostali skrzywdzeni przez średniowiecze, które głosiło nierówność 
wobec praw i skazywało na potępienie niewinne dzieci zmarłe przed 
chrztem. Te nieludzkie praw a ciążyły nad ludem i nad dziećmi sprawiając, 
że średniowiecze nie mogło zrealizować swych chrześcijańskich ideałów.

Lud zaprotestował przeciw odepchnięciu przez Kościół zwierząt, które 
przecież też zostały stworzone przez Boga a fakt, że Bóg odmówił im daru 
mowy sprawił, iż odmówiono im prawa do posiadania duszy, chociaż Jezus 
rodził się w stajni wśród zwierząt. Dopiero lud zaczął się domagać rehabili

72 J. M ichelet, Le Peuple,  s. 156—157.
73 Ibidem,  s. 24.
74 Ibidem,  s. 158.
75 Ibidem,  s. 163.
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tacji przyrody, rehabilitacji swych niższych braci „Niech lud wie, że jego 
dostatek zależy od troski jaką otacza ten biedny, niższy lud. Niech nauka 
sobie przypomni, że w starożytności zwierze, najsilniej związane z przyrodą 
było jej przepowiednią i wyrazem. Odnajdzie ona głos Boży w instynkcie 
tych stworzeń najprostszych” 7S.

Dobroć, prostota, naiwność zbliżają lud do dziecka i do zwierzęcia, lecz 
jednocześnie połączone z siłą instynktu i natchnienia łączą go z cechami 
przypisywanymi ludziom genialnym.

„Ślad, który [człowiek genialny] pozostawi, to nie tylko genialne dzie
ło. To jego życie pełne prostoty [...] w którym  wszystkie wieki przyjdą szu
kać czegoś w rodzaju moralnego odświeżenia. Z pewnością lud ma pełną 
rację nazywając tego człowieka prostodusznym (un simple). To jest czło
wiek prostoduszny, dziecko spośród dzieci, jest ludem bardziej niż sam 
lud [...] Geniusz ma dar dziecinności w takim stopniu w jakim  nie ma go 
dziecko” 77. Michelet łączy więc cechy geniusza z prostotą i naiwnością lu
du, z instynktownością małego dziecka nie poddającego w wątpliwość tego, 
co wydaje mu się jasne i oczywiste. W swych rozważaniach na tem at ludu 
pisze historyk słowa, które mogą początkowo dziwić: „Lud, w najwyższym 
znaczeniu tego słowa trudno jest znaleźć wśród ludu [...] W swej całej 
prawdzie i całej mocy objawia się on tylko w człowieku genialnym [...] 
Wszyscy dziwią się widząc bezwolne masy drżące na dźwięk jego słów, 
szum oceanu milknący na dźwięk jego głosu, tłum y ludzkie czołgające się 
u jego stóp {...] Ten głos jest głosem ludu, niemy w nim samym odzywa się 
prze/z tego człowieka i Bóg wraz z nim. Tu właśnie powiedzieć można: 
«Vox, populi, vox Dei». Czy jest to Bóg czy człowiek? Czy dla instynktu 
geniusza musimy szukać słów mistycznych: natchnienie, objawienie? Taka 
jest tendencja pospólstwa; musi sobie ono tworzyć bogów. — Instynkt? Na
tura? Dobre sobie! mówią. Gdyby to był tylko instynkt nie dalibyśmy się 
tak  porwać. To natchnienie z góry, to wybraniec Boży, to Bóg; nowy me
sjasz.— Zamiast podziwiać człowieka, dopuścić wyższość swego bliźniego, 
robi się z niego natchnionego przez Boga, Boga samego, jeśli trzeba [...] Tak 
oto wyklucza się z przyrody, z naukowej obserwacji tego, kto był praw 
dziwą naturą, kogo nauka powinna obserwować [...] Zostawcie go między 
nami [...] Niech pozostanie człowiekiem, niech pozostanie ludem. Nie od
dzielajcie go od dzieci, od biednych i prostych, wśród których przebywa 
jego serce po to, by wygnać go na jakiś ołtarz [...]” 78. Michelet potępiał to 
wszystko, co wydawało mu się przypisywaniem jednostce zbyt ważnej hi
storycznie roli, nawoływał, by Francja porzuciła wiarę w wielkich ludzi.

Ibidem,  s. 181.
77 Ibidem,  s. 186— 187.
78 Ibidem,  s. 187— 188.
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Ale jednak historyczni bohaterowie istnieli i trzeba było ich istnienie jakoś 
wytłumaczyć. I tutaj znów pojęcie ludu staje się niezmiernie przydatne. 
Geniusz okazuje się być po prostu wyrazicielem ludu, ludem posiadającym 
głos. Wychodzi na jaw, że Micheletowski bohater zbiorowy ma dość ograni
czony zakres oddziaływania na przebieg dziejów w sytuacji, w której po
zbawiony jest swego jednostkowego przedstawiciela potrafiącego zor
ganizować dążenia ogółu. Lud zostaje więc utożsamiony z geniuszem, któ
remu przyznaje się monopol na ekspresję mas pod warunkiem, że nie będzie 
pretendował do spełniania pozaziemskich celów. Widać tu  jednocześnie 
wy raźnie, jak dalece symboliczny i wolny od związku z ekonomicznym 
konkretem bywa niekiedy u Micheleta sens słowa „lud”.

Podobnie jak  u Micheleta, w Prelekcjach Paryskich Mickiewicza odna
leźć można również dwa znaczenia słowa „lud”, znaczenie abstrakcyjne 
i konkretne. Dla Mickiewicza być ludem, oznaczało, w owym szerszym 
znaczeniu, posiadać pewne, takie a nie inne cechy. „[...] można nosić suk
manę chłopa słowiańskiego albo bluzę chłopa francuskiego, a nie należeć 
do ludu; można nosić strój kapiący od złota, a należeć do ludu. Lud to czło
wiek cierpiący, to człowiek tęskniący, to człowiek wolny w duchu, to czło
wiek, który nie przychodzi z gotowymi systemikami. Oto dlaczego lud 
w chwilach stanowczych tak prędko i tak niemylnie chwyta prawdę. Czło
wiek, który te przymioty zatracił, którego serce nie może już zadrgać na 
słowo wychodzące z ust Grakcha lub świętego Pawła, taki człowiek nie jest 
ludem. Może on wmieszać się w tłum, po jego przymglonym spojrzeniu, po 
mowie pełnej formułek można w nim poznać człowieka przeszłości. Nie do 
takich to ludzi należy przyszłość” 79. Lud to, podobnie jak  u Micheleta, no
siciel ideałów przyszłości, to ci, którzy zachowali wolność ducha, intuicję 
przeciwstawioną formułkom, zdolność do wzruszeń i do cierpienia. Mickie
wicz jeszcze silniej niż jego francuski przyjaciel podkreśla niezależność 
tego pojęcia od wyznaczników ekonomicznych mówiąc, iż można nosić strój 
kapiący od złota i być ludem. Lud jest nieskalany racjonalizmem, nie wie co 
to rozsądek i wyrachowanie, a więc zstępując do ludu można odnaleźć pier
wotną prawdę. Cierpiący i oczekujący lud jest nosicielem ducha, a jednocze
śnie jest najbardziej otw arty na przyjęcie Słowa Bożego i to łączy go z Wiel
kim Człowiekiem, który to Słowo Boże ma mu przekazać. U Mickiewicza 
znajdziemy wiele wątków zbliżonych, nawet w swych szczegółach, do tego, 
co można przeczytać w pracy Le Peuple, pisanej zresztą pod bezpośrednim 
wrażeniem Prelekcji. Podobnie jak Michelet, pisał Mickiewicz o Słowianach 
i Francuzach jako o nowych barbarzyńcach, dalekich od materialistycznych 
ideałów cywilizacji, którzy wtargną na Zachód rozprzestrzeniając ideały 
postępu pojętego według myśli Bożej. Mickiewicz (a myśl ta pojawia się też

79 A. M ickiewicz, Dzieła, t. XI, s. 349—350.
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u Towiańskiego) przywiązywał także wielką wagę do duchowej rehabilita
cji zwierząt, której domagał się Michelet. „Otóż i wy — pisał — co chcecie 
poznać tajniki życia zwierząt, miejcież odwagę wejść do jaskini lwa albo 
rzućcie się między sforę rozdzielającą jelenia, uratujcie mu życie, obejmij
cie go z miłością, a potem w imię Boga żywego zaklnijcie, żeby wam powie
dział, dlaczego jest zwierzęciem, dlaczego cierpi, jakim prawem wolno wam 
go dręczyć i ujarzmiać i jakie powinny istnieć stosunki między nim a czło
wiekiem [...] Księgi chrześcijańskie pełne są przykładów głębokiego współ- 
odczuwania wzajemnego między człowiekiem zbożnym a zwierzęciem [...] 
Święty Franciszek z Asyżu, wielki cudotwórca, z jakąż miłością mówił
o ptakach i zwierzętach, nazywał je zawsze swymi braciszkami, siostrzycz
kami! A wy się gorszycie, że wspomniano o duchu zwierząt!” 80 W ystępu
jące u Micheleta wątki domagające się rehabilitacji świata zwierząt trakto
wane były przez współczesnych jako żywcem wzięte z koncepcji Mickie
wicza. Chodźko pisał do Mickiewicza do Włoch w maju 1848 roku: „Miche
let otworzył kursa, prowadzi i po swojemu rozwija Twoje idee o brater
stwie ludzi i zwierząt, o rozwijaniu się wiekowym Słowa w narodach 
etc.” 81.

Niektóre wątki dotyczące owej szerokiej koncepcji ludu u obu myślicieli 
zaskakują wręcz swoim podobieństwem, niektóre należą po prostu do pa
nującego dość powszechnie romantycznego repertuaru idei, w którym  poję
cie ludu grało niewątpliwie rolę istotną, a utożsamianie głosu ludu z gło
sem Boga znaleźć można w różnych wersjach i kontekstach. Podobnie jak 
Michelet, Mickiewicz również miał swój lud konkretny, na którym  skupił 
rozważania. Byli to Słowianie, lud, który nie doznał jeszcze objawienia i nie 
wszedł jeszcze na arenę światowej historii; dziewiczość jego wyraża się 
również w braku racjonalistycznych pokus, w religijności i instynktow- 
ności. „[...] Głównym dogmatem, na którym  opierała się narodowość sło
wiańska w ogóle, a polska w szczególności, była wiara w ciągłe oddziały
wanie świata niewidomego na widomy” 82. Jest to więc lud głęboko religij
ny, nie zbudował wspaniałych katedr, nie ma na swym koncie rozkwitu 
kultury, zachowuje obyczaje pokojowe i łagodność, a „chrześcijaństwo 
uczyniło ich jeszcze bardziej pokornymi i łagodnymi” 83. Najbardziej typo
wym przedstawicielem tego rodu jest wieśniak słowiański pracujący na 
roli należącej do gminy, kultyw ujący własne tradycje, pobożny i rodzinny, 
nie dążący do m aterialnych korzyści. „Ludy słowiańskie nie m ają bytu go-

80 Ibidem,  s. 444—445.
81 A. Chodźko, Listy  do Adam a Mickiewicza,  „Pamiętnik L iteracki” 1962, R 53, 
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82 A. M ickiewicz, Dzieła, t. XI, s. 113.
83 Ibidem,  s. 229.
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spodarcżego, nie mają historii administracyjnej i nie posiadają żadnego 
z zasobów, które teraźniejsza ekonomia polityczna uznaje za bogactwo” 84. 
Nie roztrwoniły one swoich sił w pogoni za m aterialnym  postępem, za 
uprzyjemniającymi życie drobnostkami, Opatrzność zachowała ten ród do 
innych celów i na inne czasy. Lud słowiański jest ludem oczekującym Sło
wa, które stanowić będzie prawdę dla całego świata, dlatego to Polska, kraj 
wśród Słowian wybrany wraz z Francją zrealizują w polityce to, co teore
tycznie rozpatrywała filozofia niemiecka. „Zachód dusi się w swych dok
trynach” 8S, trzeba więc dopuścić do głosu lud wolny od doktrynerstw a 
i pustych formułek, za to w skupieniu i w pokorze czekający na objawienie. 
Tak oto Mickiewicz podniósł do rangi cnót te wszystkie cechy, które dopro
wadziły do tego, iż w wyścigu cywilizacyjnym Słowiańszczyzna z Zacho
dem przegrała i stworzył (wykorzystując idee całej plejady romantycznych 
słowianofilów polskich) bajkową nieco wizję łagodnych, pokojowych ple
mion rolniczych łączących w sobie religijność z natchnieniem, które to 
plemiona obdarowane być musiały przez Boga łaską Nowego Objawienia.
O tej niezwykłości plemion słowiańskich świadczyć miała ich dotychczaso
wa nieobecność w historii świata i chrześcijańskie wartości moralne, któ
rym  hołdowali. Gdy porównamy to, co pisali o ludzie (w znaczeniu bar
dziej konkretnym) Mickiewicz i Michelet uderzy nas trafność słów Brzo
zowskiego: „Romantycy Zachodu czuli bezwiednie pod sobą, jako swój 
grunt lub jako rzeczywistą przeszkodę, ukonstytuowane lub konstytuujące 
się społeczeństwo mieszczańskie. Polska myśl wisiała pod tym  względem 
w próżni i brak oporu ze strony życia, czyli właściwie brak samej podsta
wy, na której by się oprzeć mogła — odczuwała jako swoją swobodę. Gdy 
się czyta obok siebie Kurs Literatur, dzieła Micheleta i Quineta — rzuca się 
to natychmiast w oczy. Pozornie mamy tu te same słowa i poglądy: w isto
cie tło życiowe jest zupełnie różne. Poza Micheletem mamy zawsze społe
czeństwo wstrząsane do głębi przez własne swe życie, społeczeństwo po
trzebujące nauki, czujące związek swój z przyrodą, gdyż od trzech wieków 
już choć bezwiednie myślące pod naciskiem przemysłu, mamy więc fakt 
życiowy posiadający pewne granice, m ający w sobie tw ardy i rzeczywisty, 
wypracowany w ciągu dziejów kościec. U Mickiewicza nic podobnego: swo
boda tu nie napotyka przeszkód, ale gdy szukamy jej podstaw, znajdujemy 
samo tylko ukrzyżowane serce poety, wyrywające się w ekstazie ku krajo
wi. Kraj sam przez się istnieje tylko jako plazma miłości: sam duch Mickie
wicza kształtuje go, określa, zmienia dowolnie sam sens jego przeszłoś-

84 Ibidem,  s. 324.
83 Ibidem,  s. 337.
60 St. Brzozowski, Legenda Młodej Polski,  W arszawa 1937, s. 147 i n.
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Opinia ta znajduje swoje dobitne potwierdzenie zwłaszcza wówczas, gdy 
obaj myśliciele wypowiadają się na tem at ludu. U Micheleta jest to istnie
jący hic et nunc lud, którem u historyk udziela rad, jak żyć wśród konkre
tów związanych z taką a nie inną sytuacją społeczno-ekonomiczną. Mówi on
0 robotnikach i o właścicielach zakładów, o rzemieślnikach i chłopach, a nad 
wszystkim tym unosi się atmosfera wczesnego kapitalizmu z problemami 
ludzi wypieranych przez wrogie im maszyny pociągające za sobą bezrobo
cie. U Micheleta mamy całą gamę społecznych realiów, którym  w Prelek
cjach Paryskich  odpowiada owiana nieco baśniową atmosferą poetycka 
wizja pokornych wieśniaków słowiańskich ceniących wyżej prym ityw
1 cnoty serca, niż cywilizację i cnoty umysłu, ale za to naznaczonych 
wielkimi przeznaczeniami i czekających na Słowo, które zbawi świat. Łączy 
się/ z tym jeszcze jedna sprawa, wynikająca z faktu, że Mickiewicz całą 
swoją koncepcję podporządkowywał czynnikowi religijnem u i wielkiemu 
człowiekowi-mesjaszowi, objawiającemu ludowi treść boskich nakazów. 
Dlatego właśnie lud Mickiewiczowski uderza nas swoją biernością, uświę
conym oczekiwaniem na Męża Przeznaczenia, oczekiwaniem paraliżującym 
jego działalność i ograniczającym ją do przechowywania tradycji we wszy
stkich dziedzinach życia. Lud ten pierwszy otrzyma Słowo ale będzie mógł 
je realizować dopiero wówczas, gdy znajdzie człowieka mogącego nim prze
wodzić albowiem ,,w polityce jak i w sztuce zjawiają się zawsze jednostki 
przewodniczące epokom i cokolwiek by czyniła duma ogółu, trzeba przejść 
przez indywidualności” 87. Sam lud nie może nic. Zupełnie inaczej rzecz się 
przedstawia u Micheleta, gdzie lud pozostaje zbiorowym bohaterem his
torii, chociaż form wyrazu szuka czasem u geniusza, może rozwijać różno
rodną działalność, nie mówiąc już o tym, że może po prostu zrobić rewolu
cję, czego historyk ciągle się po nim spodziewa. Wydarzenia historyczne na
bierają charakteru historycznego dopiero wówczas, gdy wykazana zostanie 
ich zbieżność z dążeniami ludu. Historyk wykazuje więc wpływ ludu na 
wojny krzyżowe i na Reformację dowodząc między innymi, że dzieło Lutra 
stanowiło jedynie wyraz tendencji panujących wśród niemieckiego ludu. 
Micheletowski lud jest ludem aktywnie tworzącym historię, czynnym jeśli 
nie w wielkich rewolucyjnych porywach, to w każdym razie pracą swą 
realizujący postulat walki człowieka z przyrodą, z fatalizmem materii. 
U Mickiewicza zaś aktywność ludu jest aktywnością in potentia, jest to 
aktywność możliwa wówczas, gdy spełnione zostaną podstawowe warunki 
postępu historii: gdy nastąpi nowy wylew Łaski i gdy znajdzie się człowiek 
zdolny przewodzić realizacji Słowa Bożego na ziemi.

*

„[M ickiewicz] w oli sen od jawy m ętną intuicję od w y 
raźnego spojrzenia um ysłu

87 A. M ickiewicz, op. cit., t. XI, s. 33.
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niejasne odczucie przeszłości od św iadom ości i doświad
czenia historycznego

ciem ny konkret jakiegoś człowieka od wyraźnej energii 
narodu

przypadkowy cud indyw idualnego objawienia z góry od 
naturalnego cudu wzrastającej roślinności na dole”.

Mówiąc o wyborze przez Mickiewicza „snu” zamiast „jawy” Michelet 
miał na myśli mistyczną religijność jego prelekcji paryskich. Do niedawna 
widział w Mickiewiczu towarzysza antykościelnych bojów, teraz oto okaza
ło się w sposób najzupełniej oczywisty, z. jak odmiennych pozycji kierował 
polski profesor swe żarliwe ataki. Przede wszystkim religia była w kon
cepcji Mickiewicza wartością absolutnie nadrzędną. Tylko odnowa religijna 
mogła dawać gwarancję odnowy powszechnej, tylko pod wpływem boskie
go objawienia jednostka, która osiągnęła najwyższy stopień wewnętrznej 
doskonałości była w stanie tę odnowę zapoczątkować, a obiecywane Kró
lestwo Boże na Ziemi realizować miało chrześcijańskie ideały w życiu spo
łecznym i politycznym. Człowiek żył w stałym kontakcie z transcendent
nym Bogiem, doskonalił swego ducha w nadziei, iż dostąpi Jego Łaski. Dla 
Micheleta człowiek był swym własnym Prometeuszem, walczył z fataliz
mem materii, zmagał się ze swoim przeznaczeniem. Był samodzielny. Mic
kiewiczowską Łaskę wypracowaną zasługą zastąpił Michelet samą zasługą, 
samym prometeizmem. Stąd brak u Micheleta tego stale obecnego nadziem
skiego odniesienia. Mówi on o religii z punktu widzenia historii ludu i reli
gia rozpatrywana jest jako funkcja owej historii. W Introduction a 1’histoire 
universelle, a więc jednej z najwcześniejszych prac pisze między innymi: 
„Chrześcijaństwo stworzyło człowieka moralnego; w idei równości wobec 
Boga ustanowiło zasadę, która później znaleźć miała owocne zastosowanie 
w społeczeństwie świeckim [...] chrześcijaństwo wyzwoliło człowieka nisz
cząc państwo, wyzwoliło Boga niszcząc idole [...] cóż stanie się z państwem 
powszechnym i boskim, którego przeczucie dało nam chrześcijańskie miło
sierdzie i które obiecaliście zrealizować na ziemi?” 88 Chrześcijaństwo było 
więc kuźnią, w której ukute zostały idee równości i poświęcenia, tak ważne 
w życiu społecznym, ono także rozbudziło nadzieje na powszechne pano
wanie tych idei, jest tu  więc traktowane z punktu widzenia użyteczności 
jego zasad dla przyszłej historii społeczeństw. W tej samej pracy znaleźć 
można piękne słowa o krzyżu w Koloseum i pełne niepokoju pytanie o to, 
w jaki sposób zostanie zastąpiony ów coraz bardziej samotny krzyż, który 
jednak przez tyle wieków był jedynym  schronieniem religijnej duszy. 
Chrześcijaństwo oprócz wytyczenia pewnych ideałów społecznych było 
jednocześnie źródłem indywidualnej moralności, tam  człowiek mógł szukać

38 J. M ichelet, Introduction..., s. 74—75.
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wewnętrznego wsparcia. W drugim tomie Historii Francji Michelet pod
kreśla moralną rolę Kościoła w okresie średniowiecza: wtedy Kościół był 
otwarty dla wszystkich, lecz „Kościół wywodzący się z ludu bardzo prędko 
zaczął się ludu bać: oddalił się od niego i połączył się z feudalizmem, daw
nym swym wrogiem, potem z monarchią, która feudalizm zwyciężyła” 89. 
W średniowieczu Kościół poczuwał się do wspólnoty z ludem i w tym  
tkwiła jego moc, bo Kościół bez ludu jest Kościołem pustym  i kapłan jest 
bezsilny ludu.za sobą nie mając. W 1833 roku, przeświadczony jeszcze o do
broczynnym wpływie chrześcijaństwa na lud, pisze Michelet słowa, które 
przyszło mu z czasem, w następnych wydaniach Historii Francji, nieco 
retuszować: „[...] Chrześcijaństwo wierzyło, kochało, zrozumiało, w nim Bóg 
spotkał się z człowiekiem. Może ono zmienić wygląd, lecz zginąć? Nigdy! 
Przemieni się ono, by żyć jeszcze dłużej. Ukaże się pewnego ranka oczom 
tych, którym  się wydawało, że pilnują jego grobu i zmartwychwstanie 
trzeciego dnia” 00. Kościół oddalił się od ludu a i chrześcijaństwo, aczkol
wiek było niegdyś szkołą dusz, zaczęło oddalać się coraz bardziej od stale 
naprzód postępującej ludzkości. Coraz sztywniej zamknięte w swych dog
matach nie było w stanie sprostać tym nadziejom, które w nim pokładano. 
Ograniczało ludzką aktywność, zamykało drogę rozwojowi nauki i sztuki. 
„System Łaski, w którym  człowiek nie jest już niczym więcej niż zabawką 
w ręku Boga wyzwala go również od wszelkiej osobistej godności: aktem 
miłości jest dla niego poniżanie się i unicestwianie, ukazywanie wstydli
wych stron własnej natury: wydaje mu się, że tym  bardziej wychwala Bo
ga” 91. Chrześcijaństwo głosząc pokorę, rezygnację i bierność hamowało 
ludzkie inicjatywy, nie umiało wykorzystać swej władzy nad duszami 
w celu pełniejszego rozwoju człowieka. Michelet nie wyobraża sobie jednak 
świata pozbawionego wiary i aczkolwiek jego wypowiedzi na tem at chrześ
cijaństwa bardzo prędko ulegają dalszej radykalizacji, jednak tęsknota za 
wiarą spełniającą ludzkie marzenia o Bogu i religii towarzyszyć mu będzie 
do końca życia. Długo jeszcze towarzyszyć mu też będzie to wzruszenie, 
z jakim  pisze o katedrach opuszczonych przez lud: „Jest tu  coś wielkiego, 
niezależnie od tego, jaki byłby los takiej czy innej religii. Przyszłość chrze
ścijaństwa nie ma z tym nic wspólnego. Ostrożnie dotykajm y tych kamieni, 
stąpajm y lekko po kamiennych płytach. Odbywało się tu  niegdyś wielkie 
misterium. Nie widzę tu już nic poza śmiercią i chce mi się płakać” 92.

W wykładach O Jezuitach, a także w pracy Du pretre, de la femme, de 
la familie Michelet atakuje Kościół katolicki, a zwłaszcza kler. Zarzuty je*-

89 J. M ichelet, Histoire de France, t. II, Paris, s. 691.
90 Ibidem,  s. 695.
91 Ibidem,  s. 54.
92 Ibidem,  t. I, s. 399.
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go, w których jak  refren powtarza się stwierdzenie, że jezuityzm  to śmierć, 
sprowadzić można w zasadzie do dwóch kwestii: primo, Kościół zajm uje się 
wyłącznie sprawami ziemskimi, ingeruje w politykę, sztukę, w życie spo
łeczne (i to przeważnie z fatalnym  skutkiem) pozostawiając na uboczu Boga 
i dusze odczuwające potrzebę prawdziwej wiary; secundo: Kościół, a zwła
szcza jezuici mają kolosalne możliwości oddziaływania na społeczeństwo — 
głównie poprzez kobiety i dzieci. Na tym drugim problemie koncentrują się 
głównie zainteresowania historyka. Rodzina podlega przemożnemu wpły
wowi Kościoła, dzieje się to przede wszystkim za pośrednictwem kobiety, 
bardziej związanej z praktykam i religijnymi; kobieta odgrywa rolę pośred
nika przekazującego zalecenia otrzymane przy konfesjonale całej rodzinie, 
duchowo podległej spowiednikowi, a nie mężowi. Tą samą drogą wpływa 
Kościół od początku na wychowanie dziecka, po to, by później móc je 
kształtować bezpośrednio w jednym  z licznych kolegiów jezuickich. Jezuici 
paraliżują w młodzieży zdolność samodzielnego myślenia, przyuczają do 
naśladowania, kształtują społeczeństwo bierne, pozbawione śmiałych um y
słów i wielkich serc. Co więcej, wychowanie jezuickie nie daje tego, co — 
zdaniem historyka — dawać powinno wychowanie młodzieży, nie daje szko
ły patriotyzmu, uczy sztywnych dogmatów, natomiast nie uczy, jak  kochać 
ojczyznę.

Życie w Kościele przestało się rozwijać, zastygł on w od dawna skamie
niałych formach. „Biedny Kościół! Przeciwnicy muszą go zachęcać do tego, 
by potwierdził swoje istnienie, by dzielił wraz z nimi pracę in terpre ta
cyjną, by przypomniał sobie o swojej wolności i o wielkich profetycznych 
głosach, które wyszły z jego łona” 93. Michelet wypowiada się więc za sta
łym rozwojem religii , za swobodą interpretacyjną, którą ograniczyły dog
maty, słowem — za Kościołem żywym, dającym ludziom nie tylko pociechę 
ale i możliwość duchowego rozkwitu. Kościół ograniczył ludzką działal
ność, narzucił swym wiernym rygory, które uniemożliwiły rozwój wielu 
dziedzin twórczości umysłowej i artystycznej. „Oto pozbawieni zostaliśmy 
zarówno praw a jak  sztuki i nauki. Cóż więc pozostaje? Religia! Niestety, 
to ona właśnie pierwsza um arła [...] Gdyby ona żyła, wszystko można by 
było jeszcze odzyskać, lub raczej nic by nie zginęło. — To co pozostało jest 
maszyną, która udaje uwielbienie, podobnie jak w niektórych krajach 
Wschodu dewoci mają instrum enty, które modlą się zamiast nich naśladu
jąc swym monotonnym dźwiękiem mamrotanie modlitw” 94. Chrześcijań
stwo w istniejącej formie było nie do pogodzenia z podstawowymi, chcia
łoby się powiedzieć, dogmatami myśli Micheleta, z jego apoteozą aktyw 
ności, wszechstronnego postępu, wolności i sprawiedliwości, rewolucji jako

93 J. M ichelet, E. Quinet, Des Jesuites, Paris 1845, s. 100.
S4 Ibidem,  s. 109. \
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zasady dziejów. Chrześcijaństwo utraciło kontakt z ludem, który był jego 
najgorliwszym wyznawcą; dzięki wzniesieniu rezygnacji do rangi cnoty 
sprzeciwiało się wolności, wysokim, prometejskim celom, stało się wiarą 
niewolników. Głosząc doktrynę Łaski godziło w sprawiedliwość, która 
żadną miarą nie może współistnieć ze świadomością predestynacji, z groźbą, 
iż dusze dzieci zmarłych bez chrztu mają zamkniętą drogę do zbawienia. 
Określając coraz dokładniej dogmaty, zamykało drzwi dla rozwoju nauki 
a myślących inaczej posyłało na stosy. Takie chrześcijaństwo hamuje roz
wój świata, przeciwdziała realizacji ideałów sprawiedliwości i równości, 
ku którym zmierza historia. „Chrześcijaństwo ma dwie możliwości — pisał 
historyk w swoim Dzienniku — zginąć lub się przeistoczyć. Czy zdoła się 
przeistoczyć? [...] Starzy średniowieczni prorocy, którzy obiecaliście wiecz
ny Raj, przyjdźcie nam z pomocą [...] Żegnaj Kościele, żegnaj matko ma 
i córko; żegnajcie słodkie wody, które były dla mnie tak gorzkie! Wszystko 
to co kochałem i znałem porzucam dla nieznanej nieskończoności, dla 
ciemnej głębi, w której wyczuwam, nie znając go jeszcze, nowego Boga 
przyszłości” 95. Michelet odchodzi od t e j  wiary, t a k  zinstytucjonalizo
wanej, niemniej jednak religijna tęsknota każe mu wierzyć, że chrześcijań
stwo jednak się przemieni, że ludzkość zdoła w nim znaleźć źródło swoich 
wiecznych prawd. „(Chrześcijaństwo) Przemieni się, by żyć jeszcze. Tak, 
przemieni się lecz podobnie jak  przemienia zmarłych, których mu ofiaru
jemy. Przechodząc przez żywą destrukcję zachowa swą materię, lecz straci 
swą formę, swą nazwę, powiedzmy to otwarcie: swoją osobowość. Kiedy 
już przez to przejdzie, kiedy, przeżarte przez krytykę, przetrawione przez 
wszechmocną chemię ludzkiego umysłu, będzie już w postaci próchna, 
wówczas będziemy mogli się z nim pogodzić. Pogodzić? Dlaczego? Jeśli 
zechce być tylko faktem  historycznym przyjm iem y go wśród wielu innych 
faktów historycznych, będziemy na niego patrzeć z ciekawością, zbierać 
będziemy jego prochy [...]” D®. Chrześcijaństwo powinno więc zostać podda
ne gruntownej analizie ludzkiego umysłu, powinno przestać być „upio
rem, który jest ani m artw y ani żywy, lecz stać się uczciwym nieboszczy
kiem [...] jak Indie, Egipt i Rzym, tylko wówczas będziemy w nim bronić 
tego wszystkiego, co da się obronić” 07, powinno przejść do historii i być 
domeną historyków, nie powstrzymując swym archaicznym charakterem 
postępu ludzkości, dopiero wówczas będzie można wydobyć z niego w ar
tości naprawdę trwałe i zasługujące na przekazanie potomnym. Lecz znów, 
parę linijek dalej okazuje się, że Michelet z taką właśnie, wyłącznie histo
ryczną religią pogodzić się nie może. Tęsknota za wiarą powraca, gdy histo
ryk przytacza wielokrotnie zresztą wspomniany fakt ze swojego życia.

95 J. M ichelet, Journal, I, s. 515—517.
86 Ibidem,  s. 655.
97 Cyt. wg J. M. Carre, op. cit., s. 56.
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„Usłyszałem w sali Taitbout, jak pewien bardzo elokwentny saint-simo- 
nista wykrzykiwał: Padnijcie krzyże i kaplice! Było to w 1831 roku. Za
protestowałem w imieniu historii. Powiedziałem wówczas: Czy wzniesio
no jakiś inny ołtarz? Nie. Saint-simonizm nie jest ołtarzem. Lecz jeśli to 
n i e nie wystarcza, jeśli stary ołtarz splamiony, toczony przez robaki nie 
pozwala, by wzniósł się nowy ołtarz, niech stary ginie [...] Trzeba jednak, 
by powstał nowy, wyższy, prawdziwszy. Taki, który przez piętnaście wie
ków nie będzie nas żywił mrzonkami, jak ten upadający ołtarz, prawiąc 
ciągle o starych cudach po to, by przeszkodzić nowym, by przeszkodzić 
zwykłemu postępowi rozumu, natu ry ” 98. Jaka ma być więc ta religią przy
szłości? Powinna być to religią dynamiczna, zakładająca możliwość zmian 
wraz ze zmianami zachodzącymi w świecie, otwarta na zdobycze nauki, 
na poszanowanie ludzkiej wolności. Łączyć winna w sobie wszystkie naj
wybitniejsze osiągnięcia ludzkości, tylko w ten sposób spełni swe zadanie 
zbliżania człowieka do Boga. Ideałem byłaby bowiem taka religią, w której 
człowiek spełnia jednocześnie rolę Boga i wiernego, religią polegająca na 
wewnętrznej jedności, na uczestnictwie we wszechogarniającym uczuciu 
miłości przy jednoczesnym zachowaniu niepowtarzalnej odrębności każde
go człowieka. Nastąpiłaby rewindykacja praw rozumu, gdyż zdaniem Mi
cheleta „nie ma najmniejszej wątpliwości, że rozum stanowi najwyższą 
cechę [cóte] Boga” ", przy czym wiecznym wcieleniem boskiego rozumu 
jest ludzkość. Ta nowa wiara nie dopuściłaby do konfliktu pomiędzy świę
tością a sprawiedliwością, pomiędzy Łaską a zasługą, sprawiedliwość i za
sługa stałyby się warunkam i koniecznymi do dostąpienia Łaski. „Trzeba, 
by Bóg miał swoją drugą epokę, by ukazał się na ziemi w swoim wciele
niu z 1789 roku. Wówczas nada on społeczeństwu (association) formę jedno
cześnie najszerszą i najprawdziwszą, tę jedyną, która może nas jeszcze 
zjednoczyć i dzięki nam zbawić świat” 100. Rewolucyjny lud jest więc tym 
wcieleniem Boga, mówiąc innymi słowy jest takim Kościołem, w którym 
wiara spełnia swą integracyjną, a jednocześnie postępową rolę. Lud jest 
bowiem jedynym sprawdzianem religii, jej wartość mierzona być może 
stopniem owej boskiej jedności spajającej i przenikającej lud, stanowiącej 
jego siłę. Bóg wyraża się w ludzie, lecz jednocześnie dostosowuje się do 
jego narodowych odrębności. Bogactwu narodowych więzi odpowiada bo
gactwo wcieleń Boga, ponieważ specyfika narodowa jest dla ludu rzeczą 
niezmiernie ważną. „Trzeba badać, w jaki sposób Bóg objawia się w czło
wieku z każdego narodu, jak w różnorodności duchów narodowych ojciec 
dostosowuje się do potrzeb swoich dzieci. Jedność, którą ma nam dać nie

93 J. M ichelet, Journal,  t. I, s. 655..
99 Cyt. wg O. A. Haac, op. cit., s. 47.
100 J. M ichelet, Le Peuple,  s. 220.
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jest jednością monotonną, lecz jednością harmonijną, w której kochają 
się wszystkie różnorodności. Niech się kochają, lecz niech przetrwają, niech 
kroczą coraz wspanialsze by lepiej oświetlać świat i aby człowiek od dzie
ciństwa przyzwyczajał się rozpoznawać Boga żywego w Ojczyźnie” 10ł.

Ważna bardzo była dla Micheleta jeszcze jedna kwestia: problem sto
sunku chrześcijaństwa do Rewolucji Francuskiej. Edgar Quinet, serdeczny 
przyjaciel Micheleta dowodził, że Rewolucja jest kontynuacją, rozwinię
ciem i realizacją ideałów chrześcijańskich. Michelet nie mógł się z tym 
zgodzić twierdząc, że takie rozumowanie sprowadza Rewolucję do roli je 
dnego z etapów chrześcijaństwa, co byłoby pomniejszeniem jej znaczenia. 
Rewolucja jest dowodem na to, że idea sprawiedliwości zwycięża nad ideą 
Łaski; będąc spadkobierczynią chrześcijaństwa (gdyż realizuje ideały bra
terstwa), jednocześnie przekracza chrześcijaństwo, idzie dalej stając się 
w rezultacie jego przeciwnikiem jako przeżytku przeszłości opartego na 
zasadzie bierności i przywileju.

W pracy Micheleta La Femme  pisanej w 1859 roku znajdujemy takie 
wyznanie: „Nie mogę się obejść bez Boga. [...] Wszystko jest postępem, 
wszystko jest siłą i wszystkiemu brak wielkości. Wszystko jest porażone 
i zachwiane. Pomysły odizolowane i rozproszone słabną; oczywiście, pozo
staje jeszcze poezja, lecz całość, harmonia, poemat, gdzie one są? Nie wi
dzę ich. Nie mogę się obejść beż Boga. Dziesięć lat temu mówiłem do zna
komitego myśliciela, którego podziwiam za odwagę i energiczną surowość: 
Jest pan decentralizatorem. I ja  nim jestem  w pewnym sensie, ponieważ 
chcę żyć a rygorystyczna centralizacja zabiłaby wszelkie życie indywi
dualne. Kochająca jedność świata bynajmniej go nie zabija, lecz je wzbo
gaca'; dlatego właśnie, że ta jedność jest Miłością. Kt;óż nie chce takiej, 
centralizacji, któż jej nie odczuwa stąd aż do gwiazd?” 102 Michelet wypo
saża swego Boga przyszłości w takie cechy, które pozwalają pogodzić re- 
ligię z wymogami współczesności, chce, by ów Bóg zaspokajał ludzkie 
tęsknoty za taką reintegracją, która dałaby się pogodzić z potrzebą posza
nowania niepowtarzalnej osobowości każdego człowieka i niepowtarzalnej 
różnorodności ziemskich zjawisk. K ieruje nim więc ta sama myśl, która 
Cieszkowskiemu kazała szukać sposobu połączenia panteizmu, reprezentu
jącego zasadę jedności, z teizmem, zabezpieczającym prawa osobowości. 
Bóg miał być jednością, ale nie zabijającą życie indywidualne jednością 
„centralistyczną”. Zaspokajać miał tęsknotę do reintegracji bez unicestwia
nia osobowej autonomii człowieka, bez roztapiania w monistycznej szarości 
wielobarwnej różnorodności życia.

Trudno się dziwić, że w swojej dyskusji z Mickiewiczem Michelet mówi

101 Ibidem,  s. ‘259.
102 Cyt. wg Oeuvres C-ompletes, Histoire de France, t. XIII, s. 623.
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o jego poglądach jako o niebezpiecznych, przypominających mu myślenie 
średniowieczne. Z drugiej bowiem strony, gdy porównamy to, co pisze 
Michelet, z religijnym  żarem Prelekcji Paryskich  uświadomimy sobie na
tychmiast, że cała Micheletowska koncepcja religii to jednak „religia” w 
cudzysłowie. Pomimo, iż pojawia się tam  słowo „Bóg” i często trafić mo
żemy na wyznania o potrzebie religii, to jednak jeszcze częściej przychodzi 
czytelnikowi do głowy, że słowo „religia” można by tu  właściwie zastą
pić inną 'formułą, która w sposób bardziej dosłowny oddawałaby intencje 
autora.

Nie ulega wątpliwości, że obaj myśliciele dążą do religijnego odrodze
nia, od którego zależeć ma stan życia ziemskiego. Dążą do niego jednak 
zupełnie innymi drogami. U Mickiewicza pragnienie religijnej odnowy wy
pływa z jego religijności, z głębokiej wiary, której nie w ystarczają istnie
jące ramy instytucjonalne, stąd przeprowadzana przez niego krytyka re 
ligii jest krytyką uczestnika, człowieka tkwiącego wewnątrz. Dokonywa
na jest zresztą w imię pierwotnych zasad chrześcijańskich, w imię obrony 
statusu religii w istniejącym świecie. Dla Micheleta natom iast chrześci
jaństw o— dopóki się nie przemieni — jest wrogiem, nie odpowiada po
trzebom ludu, powinno więc zejść z areny dziejów /stać się przedmiotem 
badań uczonych, zamiast być przedmiotem wiary ludzi. Historyk chciałby, 
żeby istniała jakaś wiara, inna bardziej ludzka, respektująca ludzką aktyw
ność, dająca się pogodzić z racjonalizmem. Bóg tej nowej religii byłby 
Bogiem immanentnym, wyrażającym się w uczuciu miłości łączącym ludzi 
między sobą. Nie stanowiłby więc żadnego punktu odniesienia dla ludz
kich działań, a tym  bardziej nie wywierałby na nie bezpośredniego wpły
wu. Mówiąc innymi słowy: u Micheleta Bóg był właściwie tylko nazwą 
tych więzi międzyludzkich (w bardzo szerokim zakresie), które były w ar
tościowane dodatnio. W koncepcji Mickiewicza w ystępuje Bóg transcen
dentny, osobowy, o którym  poeta mówi: „A jednakże Bóg nie opuszcza 
ziemi, atmosfera niebieska wywiera nadal zbawienne ciśnienie na dusze 
ludzkie, niebo usiłuje wniknąć w nie; wstrząsa duszami, pobudza je do 
pracy przez ciągłe dociski, pociąga ku sobie nadziejami. Dusze najmocniej
sze, najczystsze i najczynniejsze są najbardziej podatne na to niewidome 
działanie, są najbliższe źródła, skąd wypływają dziwne zjawiska duchowe, 
cudy” los. A więc za sprawą Boga ludzie doskonalą się; najwyższemu w hie
rarchii dusz udziela Bóg objawienia, które za jego pośrednictwem prze
kazuje światu. Oczekiwany przez Mickiewicza mesjasz ma być Bożym po
słańcem, a więc niezależnie od swych charyzmatycznych cech nie działa 
autonomicznie, lecz z Bożego polecenia. Francuski historyk żąda natomiast 
od Kościoła respektowania ideałów wolności i sprawiedliwości, domaga

103 A. M ickiewicz, Dzieła, t. XI, s. 504—505.
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się, by ludzki rozum i wszechstronna twórczość odzyskały nareszcie swe 
prawa. Oskarżenia Mickiewicza wobec Kościoła idą w zupełnie innym kie
runku, jego zdaniem Kościół zdradził wiarę, której miał być reprezen
tantem, na rzecz racjonalizmu, sprzeniewierzył się swojemu posłannictwu 
wobec świata, „przestał prowadzić do nieba”, „przestał czynić cuda”. N a
tchnienie, intuicję, zdolność czynienia cudów, dar przedwiedzy, to wszystko 
co cechowało Kościół pierwszych chrześcijan ustąpiło miejsca biurom i ko
misjom; papież, Namiestnik Chrystusowy na ziemi potępia powstanie pol
skich katolików przeciw prawosławnym ciemiężcom, a potem tłumaczy 
się, że był źle poinformowany. Kościół stracił kontakt z niebem, stał się 
instytucją ziemską, pozbawioną cech nadprzyrodzonych. U Mickiewicza 
nie znajdziemy tego bezwzględnego, iście wolterowskiego antyklerykaliz- 
mu, który zionie z dzieł Micheleta. W Prelekcjach znajdziemy strony po
święcone księdzu Kordeckiemu i bohaterskiej obronie Jasnej Góry (bardzo 
się to Micheletowi nie podobało) a także sporo ciepłych słów o Jezuitach, 
co stanowi jeszcze jeden dowód, że obecność Mickiewicza na antyjezuickich 
wykładach jego francuskich kolegów wypływała głównie z pobudek tak 
tycznych. Głównie, acz nie wyłącznie: w religijności Mickiewicza brzmiały 
przecież nuty wyraźnie antyj ezuickie. Gdyby wszakże Mickiewicz zechciał 
przeprowadzić w swoich wykładach krytykę jezuityzmu (czego nie zrobił) 
byłaby to krytyka bliższa jansenizmowi niż wolterianizmowi; krytyka 
z pozycji mistyka, a nie antyklerykalnego racjonalisty. Mickiewicz mógłby 
oskarżyć jezuitów o to, o co oskarżał cały katolicki kler z papieżem włącznie:
o zatracenie natchnienia i zastąpienie go teologicznymi formułkami, o ra 
cjonalizację w iary i faktyczną sekularyzację religii, a więc nie tyle o prze
ciwdziałanie duchowi czasów nowożytnych, ile raczej o obłudne i oportu- 
nistyczne dostosowywanie się do jego wymogów.

W liście do Micheleta z 19 m aja 1843 r. Mickiewicz wyraził solidarność 
z jego antyjezuicką batalią jako obroną „samorzutności ducha” 104. Jak  
wiadomo, samorzutności ducha bronić może przed jarzmem teologii za
równo racjonalista, jak i mistyk, ale inną jest rzeczą samorzutnofć mistycz
nego natchnienia, inną zaś samorzutność racjonalistycznej myśli.

W mesjanistycznej koncepcji polskiego profesora nie ma miejsca na 
częste u Micheleta stwierdzenie, że nie może obejść się bez Boga (a więc 
chciałby, a nie może), w jego dziele bowiem Bóg transcendentny, osobowy 
jest stale obecny. Jego prosi się o cuda, o zesłanie mesjasza i o nowe 
objawienie, po którym  można będzie zrealizować Królestwo Boże na ziemi, 
a więc wprowadzić uniwersalne boskie prawa w życie społeczne i poli
tyczne. Koncepcje Micheleta nie mają żadnego metafizycznego odniesie
nia, nie ma go przede wszystkim jednostka, bo nie wchodzi w żaden kon

104 A. M ickiewicz, Dzieła, t. XV, s. 561.
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takt z siłą transcendentną, a i kontakt ludu z wyższymi siłami ogranicza 
się do tego, że lud jest głosem bożym. Ta immanentyzacja i antropologi- 
zacją pojęcia Boga, z jaką spotykamy się w dziele historyka każą nam 
wątpić w to, czy udało mu się znaleźć odpowiedź na swoje, tak często de
klarowane, religijne tęsknoty.

Wizja przyszłości jest u obu myślicieli również dość wyraźnie odmien
na. U Mickiewicza ma to być poprzedzone wielkim przesileniem nadejście 
Królestwa Bożego na ziemi, spełnienie boskiej obietnicy o zbawieniu po
wszechnym ludzkości. Michelet również pisze o obiecanym Królestwie Bo
żym, lecz myśli o nim w sposób przenośny. Królestwo Boże na ziemi bę
dzie to po prostu realizacja jego politycznego programu, gwarantującego 
ludom szczęśliwość, podczas gdy u Mickiewicza mowa jest o nastaniu 
Boskich praw, „ściągnięciu” nieba na ziemię. Można powiedzieć, że Króle
stwo Boże na ziemi uległo u Micheleta de-eschatologizacji, nie było bo
wiem rozumiane jako etap w realizacji ostatecznych, wykraczających poza 
historię przeznaczeń ludzkości.

Trudno wreszcie pominąć różnicę religijnego zaangażowania. Francuski 
profesor jest historykiem mówiącym o tym, że chętnie widziałby chrześci
jaństwo jako jeszcze jeden fakt, nadający się do historycznej analizy, 
czasami budzi się w nim poeta, który w sposób wielce liryczny tęskni do 
jakiegoś Boga i do jakiejś religii, Mickiewicz natomiast jest prorokiem 
nowej wiary, głoszącym, że oto przemieni katedrę w College de France w 
„bastion, który geniusz Francji powierza duchowi słowiańskiemu, sprzy
mierzeńcowi narodu francuskiego” 105. Sam mówił o sobie, że jest „w obli
czu nieba żywym świadkiem nowego objawienia” i „jedną z iskier odpry
sły ch z pochodni, i kto zechce śledzić, skąd wyszła, znajdzie łatwiej ode 
mnie TEGO, który jest drogą, żywotem i praw dą” 10G. Michelet też głosił 
misję, misję Francji jako narodu wybranego i głosił tę wiarę z całą siłą 
swego poetyckiego języka i publicystycznej zręczności. Zabrakło mu jed
nak tego jednego wymiaru, tej najdalszej perspektywy, która jemu same
mu kazała tak mówić o swym polskim przyjacielu: „Co do Mickiewicza, 
jest to człowiek, którego głowę otacza aureola, to już nie poeta, to pro
rok” 107.

Na tle takiej właśnie koncepcji religii tym dziwniej brzmi treść wy
kładów Micheleta z 1842, odtworzona z notatek przez Monoda. Rozwija 
tam  bowiem historyk swoistą koncepcję metempsychozy, dowodząc, iż 
człowiek stałym wysiłkiem walcząc o swą wolność doskonali się i w miarę 
osiągania coraz to wyższych stopni doskonałości przenosi się na coraz

105 A. M ickiewicz, Dzieła, t. XI, s. 333.
106 Ibidem,  s. 453.
107 Wł. M ickiewicz, Żywot.. .,  t. III, s. 265.
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wspanialsze globy. W ten sposób wysiłek ludzki zmierzający ku wolności 
zwycięża śmierć, zapewnia równie doskonałym równość w nieśmiertel
ności pozaziemskiej. W tym samym cyklu wykładów mówił Michelet
o myśli judeo-chrześcijańskiej, która wpoiła ludziom ideę nieśmiertelności, 
a także ideał do naśladowania — Syna Bożego. Koncepcja Syna Bożego 
będącego zarazem człowiekiem doskonałym, a więc granicą ludzkich mo
żliwości, zabija — zdaniem historyka — ludzką dążność do aktywnej do
skonałości, skazując ją wyłącznie na naśladowanie tego wzoru, który został 
jej dany w osobie Chrystusa. Koncepcji tej przeciwstawia się idea Ducha 
Świętego, będącego połączeniem wieczności wyrażonej w filozofii i sztuce 
greckiej z nieśmiertelnością chrześcijańską. Syn Boży jest symbolem tra 
dycji. Duch Święty — symbolem wolności- i ruchu. Michelet zapowiada 
zwycięstwo Ducha Świętego nad Synem Bożym, zwycięstwo wolności nad 
tradycją chrześcijańską.

W tych dziwnych wykładach, których mistycyzm nigdy później nie 
powróci w dziele Micheleta, Monod dopatruje się zarówno wpływu cięż
kich przeżyć osobistych historyka, jak  i niewątpliwego śladu jego ówczes
nych przyjaźni z Lamennais’em, z Piotrem Leroux i Janem  Reynaud, 
a także z Mickiewiczem 10S.

W intelektualnej przyjaźni Mickiewicza i Micheleta lata 1842—1843 
stanowią więc okres dość wyjątkowego zachodzenia na siebie różnych po
staw, bo oto Michelet wygłasza poglądy skąpane w mistycyzmie a la Mi
ckiewicz, by nigdy później do tego typu tendencji nie powrócić, Mickiewicz 
z kolei w roku następnym uczestniczy w jawnie antyklerykalnej i w grun
cie rzeczy anty religijnej kampanii Micheleta i Quineta, aczkolwiek jego 
krytyka Kościoła niewiele miała wspólnego z tym kierunkiem oskarżeń, 
w którym  szły ataki jego francuskich kolegów.

*

— czyn! czyn!czyn!
tak, ale pod warunkiem, że wiadomo, co się robi, że jest się  
przygotowanym  przez ośw iatę

ostatnim  bohaterem, który się ukazał był nie Napoleon 
lecz rewolucja '[...]

My, ludzie Zachodu stajem y się coraz bardziej zw olenni
kami w spólnoty — jesteśm y tym osłabieni, to prawda, tym  
niem niej staw iam y prawdziwy problem — jedność we w spól
nocie równych czyli jedność chciana, jedność serca, jedność 
wolna, bardziej owocna, twórcza.

Historia ludzkości jest, zdaniem Micheleta, historią zmagania się wol
ności z fatalizmem. Wolność — cel i zasada historii w sposób najpełniej

108 G. Monod, op. cit., t. II, s. 77—80; D. H alevy w  swojej pracy Jules Michelet,  
Paris 1928 kładzie nacisk na decydujący w pływ  M ickiewicza na M icheleta w  okre
sie 1842—1847.
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szy realizowana była przez trzy  etapy dziejów. Renesans oznaczał eman
cypację natury, reform acja emancypację ducha, rewolucja natomiast była 
samą wolnością i jako taka odgrywa w dziele historyka rolę podwójną. 
Z jednej strony — utożsamiona z wolnością jest zasadą dziejów, z drugiej 
strony — w 1789 roku rewolucja osiągnęła swoje żywe wcielenie stając się 
dla Micheleta najistotniejszym  momentem dziejowym. Rewolucja przej
mując od chrześcijaństwa to, co stworzyło najpiękniejszego — ideę b ra te r
stwa, we wszystkim innym  była jego przeciwniczką. Głoszona przez nią 
idea sprawiedliwości nie dawała się pogodzić z głównymi zasadami chrześ
cijaństwa, które Michelet tak  podsumowuje: „Zbrodnia wywodzi się od 
jednostki i zbawienie wywodzi się od jednostki; Adam nas zgubił, Chry
stus nas zbawił. Zbawił nas, a dlaczego? Dlatego, że chciał zbawić. [...] O co 
prosi w zamian za to ogromne poświęcenie? Tylko o jedno: żeby w to wie
rzono. [...] Wiara jest warunkiem  zbawienia, a nie sprawiedliwe czyny. Nie 
ma sprawiedliwości poza wiarą. [...] Czy sprawiedliwość bez w iary służy 
do czegoś? Do niczego [...] Wierzyć lub być potępionym! Przy tak posta
wionej kwestii odkrywamy z przerażeniem, że będziemy potępieni, że 
zbawienie jest związane z warunkiem  niezależnym od woli [...] Wybraniec 
Boży, ten faworyt otrzym uje od niego, wraz z darem wiary, dar czynienia 
sprawiedliwie, dar zbawienia [...] Niech Sprawiedliwość będzie darem! 
Myśmy wierzyli, że ona jest aktywna, że jest samym aktem woli. A oka
zuje się, że jest bierna, że jako prezent przekazywana jest od Boga dla 
wybrańca jego serca” 109. Ideę sprawiedliwości chrześcijaństwo zastąpiło 
przez dogmat łaski. Sprawiedliwość nie znalazła w chrześcijaństwie swego 
rzecznika, podobnie jak inne cnoty ludzkie istotne z punktu widzenia po
stępu świata. Chrześcijaństwo tak wiele ludom obiecało, a tak mało speł
niło. Spełnienie przyniosła dopiero Rewolucja, która była „spóźnioną reak
cją Sprawiedliwości przeciw rządom przywileju i religii Łaski” 110. 
W dniach Rewolucji lud triumfował nie tylko nad monarchią, był to także 
trium f ludowej sprawiedliwości nad Kościołem. Przeciwstawiając się Koś
ciołowi realizowała ona jednocześnie zasady braterstw a i równości gło
szone przez chrześcijaństwo. Rewolucja nie spełniła jednak do końca po
kładanych w niej nadziei. Zabrakło jej świadomości, własnych celów, za
brakło jej demokracji i miłości, przez co upadła zdławiona falą terroru. 
„Trzeba, by (następna rewolucja) była głębsza niż pierwsza Rewolucja, 
zbyt skoncentrowana na polityce — głębsza niż to proponują socjaliści, 
prawie wyłącznie zajęci poprawą warunków materialnych. Trzeba, by do
tarła ona w głąb człowieka, żeby oddziaływała na dusze, żeby ogarnęła 
wolę, żeby była Rewolucją chcianą, Rewolucją serca, przemianą moralną

109 J. M ichelet, Histoire de la Revolution franęaise, t. I, s. 26—27.
110 Ibidem,  s. 30.
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i religijną” 1U. Michelet zapowiadał w 1847 r. z katedry College de France, 
że oto bliskie są czasy odnowy, wielkiego ruchu społecznego, który połączy 
ludjzi ze. sobą 112, a przez cały czas myślał o nowej rewolucji, która z dą
żeniami politycznymi i społecznymi połączy aspiracje religijne i moralne 
ludzkości i w ten sposób pozwoli uniknąć błędów poprzedniej Rewolucji, 
sprawi, że przemianom zachodzącym w świecie towarzyszyć będą przemia
ny dokonujące się w ludzkich duszach. Jest też przekonany, że swoją dzia
łalnością sprzyja przygotowywaniu w słuchaczach gruntu do przyjęcia tej 
nowej, oczekiwanej rewolucji. Głosi konieczność jedności i braterstwa, 
bo tylko istnienie silnych uczuciowych więzi międzyludzkich może za
pewnić sukces rewolucji będącej ruchem spontanicznym i ludowym. Mi
chelet wielokrotnie ubolewał nad istniejącymi w społeczeństwie przedzia
łami i proponował różne sposoby zaradzenia złu. „Życie zapala się i przy
ciąga inne życie, gaśnie w izolacji. Im bardziej łączy się ono z istnieniami 
od niej różnymi tym bardziej staje się z nimi solidarne i tym jest silniej
sze, szczęśliwsze, bogatsze; [...] (ludzie z różnych klas) muszą się porozu
mieć, rozluźnić szczęki, serca także, mówić do siebie, tak jak to się dzieje 
między ludźm i” 113. „[...] jedyny związek możliwy, to związek duchowy” 114. 
Postulowane przez historyka braterstw o musi mieć sankcję moralną, musi 
być braterstwem  chcianym, odczuwanym, prawdziwym, a nie narzuco
nym. Jedność pod przymusem ma — jego zdaniem — skutki przerażające, 
pociąga za sobą barbaryzację całego życia społecznego. Michelet wyraźnie 
przeciwstawia swoją koncepcję „socjalizmu woli” tym koncepcjom, które 
chcą przemocą bratać ludzi, doszukuje się wyłącznie chęci zdobycia władzy 
pod' tymi hasłami, które mówią o zmianie świata w oderwaniu od woli 
i dążeń ludu tym  zmianom poddawanych.

Rewolucja Francuska nie spełniała tych warunków, a jednak to ona 
właśnie jest punktem  odniesienia i bohaterką większości rozważań Miche
leta. Po niej historia świata może być tylko historią ludu, który ma już 
teraz legendę, a właściwie nawet religię, gdyż w pracy Le Peuple Rewolu
cja określana jest jako nowe wcielenie Boga. Historyk czyni siebie apo
stołem tej nowej religii. Stąd wywodzi się jego wyraźnie oczekujący sto
sunek do historii. Wiek XIX jest wiekiem porewolucyjnym i w stosunku 
do rewolucji jest jakby stale opadającą linią. Jest to wiek rozczarowań, 
bowiem historyk w każdym ruchu ludowym widzi szanse na nowy, wspa
nialszy niż poprzedni zryw rewolucyjny i za każdym razem doznaje za
wodu. Takim zawodem był upadek Rewolucji 1848 roku, która powtórzyła

111 J. M ichelet, L ’Etudiant, s. 282.
112 Ibidem,  s. 26.
113 J. M ichelet, Le Peuple, s. 117.
114 Ibidem,  s. 227.
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błędy swojej wspaniałej poprzedniczki; zabrakło jej miłości i braterskich 
uczuć, pominęła problemy które od dawna czekały na podjęcie. W 1851 roku 
pisał Michelet do redaktorów „La Presse” : „Rewolucja Lutowa pozostała 
bezużyteczna, ponieważ, niezależnie od jej błędów dyplomatycznych i fi
nansowych, nie poruszyła ani sprawiedliwości ani Kościoła. Rewolucja 
sprzeniewierza się sobie samej, ustępuje i uważa siebie za niegodną, gdy 
trwa w tej pełnej winy obojętności wobec dwoistych podstaw, które tylko 
ona może ustanowić: wobec Praw a i wobec Boga” 115.

Sędziwemu historykowi przyszło przeżyć w 1871 roku jeszcze jeden 
zawód, który tym  razem spowodował u niego ciężki atak apopleksji. Była 
to wiadomość o tym, że komunardzi podpalili Hotel de Ville, w którym 
spłonęły archiwa przez tyle lat pozostające pod jego opieką. Wykrzyknął 
wówczas: „Gdy się przyjm uje nazwę Komuny nie burzy się żywego sym
bolu. Zburzyli przecież duszę Francji, całą jej tradycję!” 116.

Michelet za główny obowiązek poczytywał sobie przygotowanie tak 
przezeń ukochanego ludu do historycznej roli, jaką mu wyznaczył, czyli 
do przeprowadzenia rewolucji łączącej w sobie przemiany polityczne 
z przemianami moralnymi i religijnymi. Istniejące programy społecznej 
odnowy nie zadowalały go, bądź też ich po prostu nie znał. Krytycznie 
wyrażał się o saint-simonizmie. Jeszcze w 1870 roku pisze do Gustawa 
d’Eichtal: „[...] Zna pan moje poglądy. Nie są zbyt przychylne saint-simo- 
nizmowi; ja sam jednak jestem  pełen podziwu dla jego założyciela” 117. 
Michelet widział bowiem w Saint-Simonie apostoła socjalizmu, doktryna 
jednak nie odpowiadała mu ze względów najzupełniej zasadniczych. Głosi
ciela zwycięskiej walki wolności z fatalizmem, ducha z materią, niepokoiły 
poglądy zapowiadające rehabilitację materii. Uważał, że rehabilitacja ma
terii byłaby równoznaczna z kapitulacją ducha, a więc ze zwycięstwem 
materii utożsamianej z fatalizmem, stagnacją, biernością, z zaprzeczeniem 
wszelkiego postępu w historii. Drugim zarzutem brzmiącym w ustach Mi
cheleta równie poważnie, było stwierdzenie, że saint-simonizm nie bierze 
pod uwagę problemu narodowego, że kategoria narodu nie odgrywa w 
nim żadnej roli, że proponowany przez niego ideał jest ideałem ponadna
rodowym, nie uwzględniającym ani narodowych odrębności społeczeństw, 
ani konieczności propagowania wśród ich członków idei patriotyzmu. Dla 
historyka widzącego przyszłość ludzkości w coraz większym umacnianiu 
się narodów wizja przyszłego społeczeństwa beznarodowego była nie tylko 
pozbawiona realizmu, była wręcz szkodliwym nonsensem.

Michelet pomija zupełnym milczeniem pojawienie się dzieła Marksa,

115 Cyt. za P. V iallaneix, op. cit., s. 370.
116 Ibidem,  s. 398.
117 Ibidem, s. 400.



M ichelet wobec P r e le k c j i  p a r y s k ic h 191

wyftaje się też, że i w Proudhonie wyżej cenił bliskiego sobie człowieka, 
niż m yśliciela118. Zdecydowanie niechętnie odnosi się do pozytywizmu 
Comte’a kładąc nacisk na dwie sprawy, które były jego poglądom zdecy
dowanie obce, a pomijając te elementy, które mogłyby go do niego zbliżyć, 
jak np. socjologiczne spojrzenie na historię, czy tak mu droga wiara w in
telektualny postęp człowieka. Micheleta zrażała pozytywistyczna wiara 
w postęp techniczny, traktowanie rozwoju przemysłowego jako wysokiego 
stopnia cywilizacji. Miał on bardzo głęboko zakorzenioną drobnomieszczań- 
ską niechęć do industrializmu. „Maszyny — pisał w Le Peuple — dały czło
wiekowi, obok tylu korzyści, nieszczęsną możliwość łączenia wysiłku bez 
odczuwania potrzeby wspólnoty serc, współpracy bez miłości, wspólnego 
życia i działania bez wzajemnej znajomości, moralna siła zespołu traciła 
to wszystko co zyskiwała mechaniczna koncentracja” 119. Mechanizacja łą
czy się z dehumanizacją procesu pracy. Maszyna likwiduje te więzy, które 
tworzyły się przy wspólnym wysiłku. Stąd wroga wydaje się Micheletowi 
każda doktryna widząca w maszynie sprzymierzeńca. Drugim poważnym 
zarzutem przeciw Comte’owi jest fakt, iż ustanowił on nową hierarchię 
kościelną, że jego wizja społeczeństwa jest wizją teokratyczną.

Michelet nie łączy więc swoich koncepcji społecznej odnowy z żadnym 
z głównych prądów epoki. Apostoł ludu i rewolucyjnych przemian nie wy
obraża sobie jednak ani zniesienia klas, ani zniesienia własności. Pisze 
więc: „Ostatnim krajem, w którym  zniesiona będzie własność jest Francja. 
Jeśli, jak mówił ktoś z tej szkoły, (własność nie jest niczym innym niż 
kradzieżą) to mamy tu dwadzieścia pięć milionów złodziei, którzy nie wy
rzekną się ju tro  swojego dobytku” 120. Własność pozostaje jednak własnoś
cią, tak jak klasy pozostają klasami, tyle że ma się nawiązać między nimi 
serdeczny, ludzki kontakt, zrozumienie wzajemnych postaw i interesów, 
słowem jedność oparta na więzi uczuciowej. Więź tę osiągnąć można dzięki 
właściwej polityce. „Jaka jest pierwsza część polityki? Wychowanie. Dru
ga? Wychowanie. A trzecia? Wychowanie... Mniej praw, błagam; przez 
wychowanie wzmocnijcie zasadę praw, sprawcie, by mogły być stosowane; 
ukształtujcie ludzi a wszystko pójdzie dobrze”. Wychowanie to nie tylko 
oświata, to wzajemne oddziaływanie pokoleń, to biblioteki ludowe, festyny 
i koncerty. Ma ono trwać od narodzenia do śmierci i „przygotowywać lu
dzi do późniejszych form życia” 121. Jednym  z głównych czynników sprzy
jających propagowaniu i umacnianiu społecznym więzi jest prasa. Michelet 
widzi w niej główną siłę sprzyjającą ogólnemu uzdrowieniu moralnemu;

118 Ibidem,  s. 399.
119 J. M ichelet, Le Peuple,  s. 128.
120 Ibidem,  s. 114.
121 Ibidem,  s. 269.
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jej szeroki zasięg stanowi tu  gwarancję skuteczności oddziaływania. „Lecz 
jeśli prasa, gazety, teatr, te mocarne powszechne środki oddziaływania nie 
wystarczą, by połączyć dwa rozdzielone ludy, czyż nie należałoby dołączyć 
do tego oddziaływania bezpośredniego, osobistego, kontaktów ustnych, go
rącego i skutecznego słowa, które bez pośrednictwa papieru dochodzi pro
sto do człowieka, z serca do serca” 122. Osiągnięcie moralnej jedności w 
społeczeństwie stanowi dla Micheleta ten pierwszy, najbliższy warunek 
historycznego postępu. Tylko dzięki tej jedności rewolucyjna zasada dzie
jów osiąga swoją moralną sankcję. Tylko w ten sposób rewolucja może 
mieć zagwarantowane prawdziwe zwycięstwo, a wolność ucieleśniona w 
ludzkim braterstw ie może prawdziwie górować nad fatalizmem.

Mickiewicz, podobnie jak  Michelet, mówił w College de France o ocze
kiwaniu radykalnej przemiany w świecie, o bliskości „nowego przesilenia”. 
Każdy z profesorów czekał jednak na coś zupełnie innego. Michelet czekał 
na to, by społeczna jedność m oralna doprowadziła do prawdziwie udanej, 
pełniejszej rewolucji. Polski profesor oczekiwał natom iast „nowego obja
wienia ducha chrześcijańskiego”, „nowego wybuchu Słowa Chrystusowe
go” 123. Jego koncepcja postępu głosiła bowiem, że „ludzkość nigdy nie szła 
i nigdy nie pójdzie inaczej jak szeregiem objawień” 124. Objawienie prze
kazywane jest ludzkości za pośrednictwem tego ducha, który wzniósł się 
na najwyższy stopień doskonałości i uzyskał Słowo. Takim objawieniem 
było objawienie Chrystusowe, teraz zaś, gdy zło osiągnęło w świecie swoje 
apogeum, gdy m iara cierpień dopełniała się poprzez męczeństwo niewinnej 
Polski, Mickiewicz oczekuje nowego objawienia, wzywa nowego mesjasza, 
który nie będzie podobny do Chrystusa cierpiącego, lecz będzie Chrystu
sem „przemienionym, zbrojnym we wszystkie znamiona potęgi” 12S. To cu
downe poderwanie się ludzkości doprowadzi do zapanowania na ziemi 
Królestwa Bożego, w którym  życie społeczne i polityczne rządzić się będzie 
według praw moralności chrześcijańskiej. Michelet nie mógł się zgodzić 
z tą jak pisał, „metodą z góry do dołu”, jego własna metoda upodobała 
sobie bowiem kierunek przeciwny. To, co nazywał Królestwem Bożym, 
miało być wyłącznym dziełem ludzi i to wielu ludzi, miało od ludu pro
wadzić ku wyższym siłom. Zarzucał Mickiewiczowi, że jego koncepcja pa
raliżuje ludzką aktywność, że skazuje lud na bierne oczekiwanie Bożego 
wybrańca. Mickiewicz również powoływał się na Rewolucję Francuską, 
robił to jednak o wiele rzadziej niż Michelet i w zupełnie innych celach. 
Polski profesor doszukiwał się w Rewolucji iskry „ducha iście chrześci-

122 J. M ichelet, L’Etudiant,  s. 30.
123 A. M ickiewicz, Dzieła, t. XI, s. 406.
124 Ibidem,  s. 11.
125 Ibidem,  s. 494.
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jańskiego” m, której zabrakło Kościołowi, próbował nawet usprawiedliwiać 
jej anty chrześcijański charakter, cenił ją bowiem za spontaniczność, za
pał, siłę porywającą za sobą tłumy. Na taką interpretację Rewolucji Fran
cuskiej odpowiedział Michelet w swojej dyskusji z Mickiewiczem: „Nie
bezpieczeństwo przejęcia (pomimo filozoficznej interpretacji) wielu myśli 
średniowiecznych. Mickiewicz i V. Hugo przeciw racjonalizmowi itd. Ja, 
przeciwnie, wykazałem, iż całe zło rewolucji polegało na tym, że brako
wało przygotowanych ludzi, którzy znaliby przeszłość i ją  rozumieli [...]” 127. 
Mickiewicz chwalił więc Rewolucję z tych samych względów, dla których 
Michelet uważał ją  za niedoskonałą. Historyk zarzucał jej bowiem brak 
przygotowania teoretycznego, niewystarczające zrozumienie wydarzeń, 
nadmierne zaufanie do ślepej energii czynu. Mickiewicz natomiast sławił 
w rewolucji rozmach czynu, poryw entuzjazmu niezależny od książkowej 
wiedzy; to właśnie nazywał „iskrą ducha iście chrześcijańskiego”, która 
nagle zapłonęła w jakobinach. I chociaż zwróciła się ona w złym kierunku
i ugodziła w chrześcijaństwo, niemniej jednak ukazała swoją siłę, a Mickie
wicz jest przekonany, że „nawrót do religii zawsze będzie o wiele łatw iej
szy we Francji niż w innych krajach katolickich” 128.

U Mickiewicza wizja postępu wypracowywanego przez jednostki w  ciąg
łym wysiłku moralnego doskonalenia się łączyła się z kategorycznym an- 
tyracjonalizmem 129. Racjonalizm zagrażał integralności ducha, czyli tego, 
co Mickiewicz nazywał „osobowością rozwiniętą i podniesioną na wyższy 
stopień”. Rozbijał on całościową wizję osobowości, tak Mickiewiczowi dro
gą, rozdzielał różne sfery życia człowieka, dzielił na kategorie jego umysł
i psychikę gubiąc to, co jest jedyną, niepowtarzalną całością. Drugim nie
bezpieczeństwem racjonalizmu był fakt, iż absolutyzował on umysłowe 
wartości człowieka abstrahując od jego wartości moralnych. „Prawdy ży
w e”, te najprawdziwsze i najważniejsze, to prawdy poparte moralną oczy
wistością i gotowością czynu w przeciwieństwie do prawd rozumowych, 
które „nie obowiązują do niczego; nikt nie czuje się w obowiązku dać się 
ukrzyżować, aby dowieść, że to lub owo twierdzenie fizyczne czy m atem a
tyczne jest prawdziwe” 130. Racjonalizm wreszcie zakłada, że możliwości 
ludzkiego rozumu są jednakowe i jednakowa jest zdolność dochodzenia do 
prawdy. U Mickiewicza zaś zdolność pojmowania prawdy uzależniona jest 
najściślej od wartości moralnej poznającego. Hierarchii duchów odpowiada 
hierarchia możliwości poznawczych człowieka. Władzą pozwalającą czło

128 Ibidem,  t. X , s. 372.
127 J. M ichelet, Legendes,  s. 272. ,
128 A. M ickiewicz, Dzieła,  t. X , s. 373.
129 w  kw estii antyracjonalizm u M ickiewicza patrz: A. W alicki, Filozofia a m esja-  

nizm,  Warszawa 1970, s. 243—268.
130 A. M ickiewicz, Dzieła,  t. X I, s. 426.
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wiekowi niechybnie ogarnąć prawdę jest intuicja, o której pisze Mickie
wicz: „intuicja jest promieniem słońca, myśl i rozumowanie są widmem 
słonecznym promienia; można go przepuścić przez pryzm at, ale aby dzia
łać, nie potrzebuje być odbitym” 1S1. Intuicja ogarnia prawdę przedreflek- 
syjnie i z pewnością nieskończenie większą niż rozum. Prawda poznawana 
jest więc głównie w sposób pozarozumowy, dzięki intuicji, przechowywana 
zaś i rozpowszechniana dzięki tradycji. „Tradycja — pisał Mickiewicz — jest 
to prawda puszczona w obieg {...] to prawda, przekazana przez ludzi zdol
nych odczuć ją i pełnić” 132. Przekonanie takie prowadziło zarówno do osten
tacyjnej wrogości wobec systemów filozoficznych niezdolnych do podję
cia zasadniczych problemów epoki, niezdolnych pchnąć do czynu jak i do 
pokory wobec zjawisk od człowieka niezależnych: „myśl nieograniczonej 
władzy nad zwierzętami, drzewami, nad ziemią, nad całą naturą, ta myśl, 
że człowiek jest jej środkiem, bogiem, nieograniczonym despotą, to myśl 
czasów nowych, to ostatni wyraz pychy filozoficznej [...]” m.

Inną wartością, kategorycznie przeciwstawianą racjonalnem u myśleniu, 
jest dla Mickiewicza czyn, bezrefleksyjny zapał, skutecznością działania 
przeciwstawiający się wyrozumowanym doktrynom. Idea jest wartościo
wa o tyle, o ile łączy się z aktywnym  działaniem. Stąd u Mickiewicza apo
teoza jednostkowej charyzmy, owej wewnętrznej siły zmuszającej do po
słuchu, nakłaniającej do czynu, stąd oczekiwany głosiciel Słowa ma w 
koncepcji Mickiewicza cechy wojskowego przywódcy, ponieważ czyn zbroj
ny jest tą szczególnie ważną w obecnych warunkach formą czynu. Apo
teoza czynu, zwłaszcza czynu zbrojnego stała też u podstaw konfliktu mię
dzy Mickiewiczem a Towiańskim propagującym niesprzeciwianie się złu 
przemocą.

Michelet sprzeciwiał się Mickiewiczowskiej koncepcji czynu nie tylko 
w notatkach z Prelekcji Paryskich. Mówił o tym również w czerwcu 
1845 roku w College de France: „Ludzie czynu, mistycy, Saint-M artin, 
mówią: Mamy tylko czyn, wolę; idea pochodzi od Boga, nie od człowie
ka [...] Mistykom odpowiemy. Tak, niewątpliwie, wszelka prawdziwa idea 
jest jednocześnie w Bogu i w człowieku, lecz przywoływanie idei, postęp 
idei jest tym nie mniej przeważnie wynikiem intelektualnego bohater
stwa ludzkiego [...] cóż znaczą te pozornie ścisłe a w istocie bezpodstawne 
rozróżnienia między czynem a myślą. Czy istnieje kiedykolwiek czyn bez 
myśli lub myśl bez czynu” 134. Historyk wysławiał co prawda instynkt i za
pał tkwiący w ludziach, lecz najdalszy był od przypisywania mu głównej 
roli w ludzkim poznaniu, jeszcze dalszy był od tak istotnej dla Mickiewi

131 Ibidem,  s. 177.
132 Ibidem,  s. 266—267.
183 Ibidem,  s. 310.
134 Cyt. za P. V iallaneix, op. cit., s. 175—176.
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czowskiego mesjanizmu koncepcji elitaryzmu poznawczego, krytykował 
sW,ego polskiego kolegę za to, że przedkłada mglistą intuicję nad jasny 
ogląd rozumu, że kładzie nacisk na doskonalenie się jednostki, na instynkt 
jednostki, miast dbać o wszystkich.

„Instynkt? Tak, lecz instynkt wszystkich — pisał Michelet w swojej po
lemice z Mickiewiczem. — Czyn? Tak, lecz dzieło sztuki również jest czy
nem. Geniusz jest bohaterem ” 135. Historyk także sławił instynkt i zapał, 
kładł jednak zawsze nacisk na to, że jest to instynkt ludowy, zbiorowy, 
a więc przeciwstawny koncepcjom Mickiewicza odnoszącym wszystko do 
jednostki. Raziła go również nieufność polskiego profesora do sztuki, która 
w jego mesjanistycznej koncepcji podporządkowana być miała wyższym, 
profetycznym celom i poprzedzona czynem. Odwołując się do Mickiewi
czowskiej terminologii Michelet pisze, że dzieło jest przecież samo w sobie 
czynem, a artysta jest bohaterem.

Michelet głosił konieczność połączenia zmian społecznych i religijnych 
ze zmianami moralnymi, dążył do moralnego postępu i moralnej jedności, 
lecz postulaty te odnosiły się do ludu, do wszystkich. Idea jednostkowego 
doskonalenia moralnego, a co za tym  idzie idea hierarchii duchów i uzależ
nionych od tej hierarchii możliwości poznawczych, wszystko to przypomi- 
na2o mu znienawidzoną koncepcję Łaski i przywileju, kłóciło się z jego 
przekonaniem o ludzkiej równości, a głosicielowi zwycięstwa ludzkiego 
ducha nad materią barbarzyństwem  musiały się wydawać słowa Mickie
wicza kapitulującego przed tajemnicami przyrody, głoszącego pokorę przed 
Bożym tworem.

Mickiewiczowski anty racjonalizm pociągał za sobą implikacje w dzie
dzinie myśli społecznej — i tu  wyłoniły się dalsze różnice dzielące obu pro
fesorów. „Dyskusja nie jest właściwą drogą prowadzącą nas ku prawdzie; 
ona tylko świadczy o braku lub niedostatku siły w ludziach — pisał Mi
ckiewicz (...] Jest to w dziedzinie politycznej obraz rządu parlam entar
nego” 13S. Dyskusja parlam entarna to wynik słabości ludzkiej, braku wiel
kiego przywódcy nakazującego absolutny posłuch, braku tej cudownej du
chowej jedności, która panowała przy elekcji królów polskich. Ta duchem 
świętym natchniona jedność sprawiała, że „U Polaków król był tym, przez 
kogo przemawiał duch boży, a jego królowanie trwało póty, póki duch 
mu dawał natchnienie” 137. Jednomyślność wynikająca z wyższej moralnej 
jedności gwarantuje słuszność wyboru, której nigdy nie zapewni parla
m entarna większość. Broniąc tej koniecznej, jego zdaniem jednomyślności, 
broni Mickiewicz również praw a liberum veto dowodząc, iż pozwala to

135 J. Michelet, Legend.es..., s. 272.
136 A. M ickiewicz, Dzieła, t. XI, s. 427—428.
137 Ibidem,  s. 207.
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uszanować wolność sumienia jednostek, a jednocześnie wzmaga wagę przy
kładaną do bezwzględnej jedności głosujących.

Niechęć do racjonalizmu prowadzi Mickiewicza również do krytyki wy
myślonych praw; ludy kierować się powinny „wewnętrznym popędem
i dobrą wolą” a „w przeznaczeniu przyszłej Polski jest nie mieć praw pisa
nych” 138. Nie można rządzić społeczeństwami przy pomocy wyrozumowa- 
nych formułek, należy nimi rządzić zgodnie z wewnętrznym  poczuciem
i zgodnie z przekazaną tradycją. Michelet zgodziłby się niewątpliwie z tym, 
że prawa nie mogą być arbitralne, z góry narzucone społeczeństwu, które
m u poziom m oralny nie pozwala ich przyjąć, z drugiej strony prawa jednak 
muszą sprzyjać dalszemu pochodowi wolności, muszą wybiegać naprzód, 
nie mogą się więc ograniczać do pewnych form tradycyjnych, które dla 
francuskiego historyka równałyby się regresowi, muszą być oparte na ra 
cjonalnej konfrontacji ze społeczną rzeczywistością, muszą „tłumaczyć 
myśli ludu i ukazywać mu jego jedność” 139. Michelet również nie był en
tuzjastą demokracji parlam entarnej, ale z przyczyn zupełnie różnych. 
W jego mniemaniu demokracja powstała z woli ludu i winna reprezento
wać interesy ludu najszerzej pojętego. Oskarża więc rządy parlam entarne 
Z zupełnie innej pozycji zarzucając im, że sprzeniewierzyły się ludowi 
broniąc głównie interesów burżuazji i zapominając o tych, którym  winni są 
najwięcej.

W swoim idealnym obrazie Słowiańszczyzny podkreślał Mickiewicz 
fakt, iż ludy te nie znały właściwie pojęcia własności. Własność szlachecka 
„należała zawsze do państwa; była uważana tylko za środek służenia pań
stw u” 140, natomiast „własność wedle pojęcia słowiańskiego należy do tej 
gromady ludzi, do tego zbioru rodzin, do tego rojowiska, które nazywa się 
glniną. Nowa gmina może się utworzyć dopiero po zapytaniu o wolę bo
gów” 141. Ani szlachcic, ani chłop nie traktowali ziemi jako swojej własności; 
szlachcic uważał ją za własność państwa, natomiast chłop — za własność 
gminy posiadającej sankcję religijną. „Zasadniczym pojęciem ludów sło
wiańskich jest, że posiadać ziemię na własność to grzech” 142. Mickiewicz ze 
smutkiem pisze o fatalnym  wpływie Kodeksu Napoleona na ludy słowiań
skie; przyznaje wprawdzie, że kodeks ten przyniósł pewne uproszczenia 
w panującym prawodawstwie, niemniej wyrządził wiele zła wprowa
dzając prawo absolutnej własności indywidualnej i uwalniając tym samym 
obecnych właścicieli od moralnego obowiązku opieki nad chłopami. W swo
jej dyskusji z Mickiewiczem Michelet określa te elementy jego myśli jako

138 Ibidem,  s. 208—209.
139 J. M ichelet, UEtudiant,  s. 202.
140 A. M ickiewicz, Dzieła,  t. XI, s. 315.
141 Ibidem, s. 305.
142 Ibidem.
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„tendencje barbarzyńskie”, on sam przecież był zdecydowanym zwolen
nikiem własności, pisał nawet, że Francja będzie ostatnim krajem , w któ
rym własność zostanie zniesiona. Własność stała się tym problemem, który 
w sposób dość nieoczekiwany naświetlił pozycje obu profesorów wobec 
Kodeksu Napoleona. Michelet, zdecydowany przeciwnik Napoleona, oka
zuje się zwolennikiem jego kodeksu i z tej właśnie pozycji k rytykuje
i oskarża o barbarzyńskie tendencje Mickiewicza, którego kult Napoleona 
z całą zaciekłością atakował. Mickiewicz nie mógł jednak darować swemu 
bohaterowi, że zrobił ze Słowian właścicieli i że postawił przed nimi groźbę 
sproletaryzowania chłopów. Podobna sprzeczność wyłania się też przy 
innej okazji. Michelet w swojej dyskusji z mesjanizmem, przeciwstawiając 
się Mickiewiczowskiemu indywidualizmowi, pisze: „My, ludzie Zachodu 
stajemy się coraz bardziej zwolennikami wspólnoty” 143 wysławiając na
stępnie ową jedność we wspólnocie równych, której idea mu przyświecała.
I oto wobec problemu własności role ulegają odwróceniu: Mickiewicz oka
zuje się zwolennikiem wspólnoty, podczas gdy Michelet głosi niezbędność 
istnienia własności indywidualnej.

Barbarzyństwem musiał też się wydawać Micheletowi zdecydowanie 
wrogi stosunek Mickiewicza do mądrości książkowej. Dla Mickiewicza ty l
ko czyn, intuicja zdobyta przez pracę wewnętrzną bądź tradycja były 
prawdziwymi źródłami poznania. Tylko szkoła życia była w stanie przeka
zać człowiekowi „prawdy żywe”. Polski profesor z pogardą pisze o współ
czesnych mu ludziach przywiązanych najbardziej do swoich dóbr umysło
wych. „Nikt nie będzie podkładał ognia pod biblioteki — mówił Mickie
w icz— ale miejmy nadzieję, że ludzie będą mniej do nich uczęszczać, 
kiedy życie publiczne stanie się bardziej pouczające. Oświata narodowa 
wypływa z wielkich wydarzeń w narodzie, szerzy się sama z siebie żywym 
przekazywaniem” 144. Zainteresowanie prawdami książkowymi kojarzy się 
Mickiewiczowi z okresem upadku życia politycznego, kiedy zbyt mało 
można się nauczyć ze świadectwa wielkich wydarzeń. Tylko czyn daje 
nauce podporę działania i pewność moralną, której nie zapewnią żadne 
spisane mądrości. Michelet natomiast w oświacie, w programowym wy
chowaniu widział główną możliwość przeciwdziałania społecznemu złu. Gdy 
Mickiewicz z radością myślał o chwili, w której ludzie rzadziej zaczną 
odwiedzać biblioteki, on m arzył o zakładaniu bibliotek ludowych, o róż
norodnych formach racjonalnego oddziaływania na ludzi. Przyświecała mu 
co prawda również idea podniesienia moralnego ludzkości, ale w jego kon
cepcji była to moralność demokratyczna, dla której stworzenie ogólnoludz
kiej jedności stanowiło jedyną sankcję, stąd też wiązał historyk tak  wiel

143 J. M ichelet, Legendes..., s. 271.
144 A. M ickiewicz, Dzieła, t. XI, s. 478.
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kie nadzieje z rozwojem prasy, jako środka najszerzej rozprzestrzeniają
cego idee moralne. Było to Mickiewiczowi najzupełniej obce; jemu cho
dziło o moralny wysiłek poszczególnej jednostki, wypracowywany na 
własny, niepowtarzalny sposób i o ustanawianą tą drogą hierarchię duchów, 
z których najwyższy może otrzymać Słowo. Mądrość wyczytana z książek 
okazywała się w tej perspektywie zbyt łatwa, pozbawiona wysiłku, a więc 
nieskuteczna.

Gdy zestawimy obie te koncepcje, uderzą nas nie tylko różnice poglą
dów w pojmowaniu rozwoju społecznego, uderzające są również punkty 
wyjścia, owe zasady, które w sposób konieczny implikowały takie a nie 
inne rozwinięcie kwestii szczegółowych.

Mickiewicz jest zupełnie klasycznym przedstawicielem myślenia me- 
sjanicznego, z którym  łączy się oczywiście oczekiwanie mesjasza, profe- 
tyzm, traktowanie postępu jako cyklu objawień. Łączy się z nim również 
określony stosunek do teraźniejszości. Teraźniejszość oceniana jest zde
cydowanie negatywnie, j est to apogeum zła, ten punkt w historii, po którym 
nastąpić może tylko owo wspaniałe przesilenie, gdyż cierpienie ludzkie 
przebrało już miarę. Mesjanizm buduje mosty między przeszłością a przy
szłością, buduje wizję przyszłości przy pomocy wartości dawno minionych, 
tworzy utopię retrospektywną. Mickiewicz potępia więc wszystkie dobro
dziejstwa kapitalizmu w imię wartości archaicznych, lecz jednocześnie — 
jego zdaniem — bliższych przyszłości niż potępiona teraźniejszość. Dlatego 
spontaniczność i natchnienie wyżej ceni od rozumu, a objawienie i dogmat 
wyżej od wy rozumowanych doktryn, dlatego żywe prawdy ważniejsze są 
dla^ niego od pisanych ksiąg, stare formy więzi społecznej lepsze niż obecne. 
Mówiąc językiem Vico Mickiewicz odwołuje się retrospektywnie do epoki 
bogów i bohaterów, a jednocześnie oczekuje się nowych początków, nowe
go wybuchu boskiego Słowa.

U Micheleta rzecz się ma zgoła inaczej. I u niego znaleźć można wątki 
mesjaniczne, i on przybiera czasem proroczy ton, głosi ucieleśnienie idea
łów ludzkości we Francji, która przyniesie zbawienie światu. Nie ma u nie
go natomiast tej totalnej negacji teraźniejszości. K rytykuje on wiele zja
wisk współczesnego świata, ale krytykuje je z punktu widzenia przyszłego 
ideału i rzadko w imię wartości minionych. Nie ma u niego tej podwójnej 
perspektywy stale obecnej u Mickiewicza, brak tu  elementów retrospek
tywnych. I aczkolwiek bez przerw y utożsamia się z ludem (czasami też 
z przyszłością, lub z wolnością), to w gruncie rzeczy utożsamia się z bur- 
żuazyjną rzeczywistością, z którą wspaniale współistnieje większość jego 
poglądów145. Teraźniejszość mieści się w jego koncepcji postępu, u Mickie-

145 R. Barthes określa to lapidarnie w  swojej pracy Michelet par lui -meme,  
Paris 1954, s. 12: Ideologia (Micheleta): „Klasyczne credo liberalnego petit-bourgeois
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widza natomiast jest ona dnem upadku. Dlatego też polski profesor wi
dział między teraźniejszością a wspaniałą przyszłością cezurę o wiele 
większą, gwałtowniejszą, bardziej rewolucyjną niż u Micheleta, u którego 
dominowała jednak zawsze linearna koncepcja postępu.

* * *

Na samym początku swej polemiki z Mickiewiczem pisze Michelet sło
wa pełne nie opanowanej jeszcze emocji: „Naszym jedynym  przeciwni
kiem, naszym drogim przeciwnikiem, nas, wszystkich filozofów jest Mic
kiewicz: jest nam nie tyle przeciwstawny, co odpowiadający i symetrycz
ny. Różnica w metodzie wywodzi się z różnicy narodów, cywilizacji w któ
rej jesteśmy zakorzenieni” 148. Wiktor W eintraub w przytoczonej już pracy 
zajm uje się interpretacją pierwszego zdania z tego fragmentu, zdania 
świadczącego najwymowniej, jego zdaniem, o wstrząsie, jaki wywołała 
w historyku lektura Mickiewiczowskich wykładów: „Co za konfuzja w 
tym zdaniu! — pisze autor. Pierwsze słowo, które się pod wrażeniem lek
tu ry  nasuwa pod pióro, to przeciwnik. Ba, przeciwnik ten okazuje się 
jeszcze jedynym. W znaczeniu dosłownym przy dawka ta nie ma sensu
i oznaczać tu może tylko emocjonalne wzmocnienie przeciwieństwa. Ale 
„przeciwnik” ten jest przecie bliskim przyjacielem. To też Michelet mo
mentalnie poprawia się i „jedyny przeciwnik” staje się „drogim przeciwni
kiem ”. I w takim jednak kontekście słowo „przeciwnik” ciągle jeszcze 
drażni. Michelet chciałby się go wyzbyć. A może światy ich pojęć nie tyle 
są sprzeczne, ile niewspółmierne, nieporównywalne. Może są jak dwie linie 
równoległe, które nigdy się nie zetkną ze sobą? 147

Wydaje się, że in terpretacja taka nie wyczerpuje wszystkich sensów, 
które temu zdaniu można by przypisać. Określeniu „nasz jedyny przeciw
nik, nasz drogi przeciwnik” byłabym skłonna przypisać wartość zupełnie 
jednoznacznego hołdu wobec Mickiewicza. W stosunku do wszystkich filo
zofów, do których Michelet siebie samego również zalicza (a nous autres 
philosophes) Mickiewicz jest jedynym przeciwnikiem, a więc jedynym  god
nym  przeciwnikiem, takim, który się liczy w walce, przed którym  nie ty l
ko Staje się z odkrytą głową, ale którego się kocha, pohieważ nie jest

z lat czterdziestych X IX  w.: w stydliw e przekonanie, że klasy społeczne zjednoczą się, 
lecz nie znikną; pobożne życzenie serdecznego związku m iędzy kapitałem  a pracą; 
narzekanie na mechanizację; antyklerykalizm  (a la Wolter); deizm (a la Rousseau); 
lud jest nieom ylny; Beranger jest najlepszym  poetą stulecia; Niem cy (minus Prusy) 
są w ielkim  krajem, szlachetnym  i grzeczniutkim; Anglia jest perfidna; Francja ma 
dwóch wrogów: księdza i angielskie złoto”.

146 J. M ichelet, Legend.es..., s. 267.
147 W. W eintraub, op. cit., s. 24.



200 Maria Wodzyńska

wrogiem, jest natomiast symetryczny, stanowi intelektualne dopełnienie 
tych poglądów, które głoszą „filozofowie”. Podejmuje natom iast większość 
kluczowych problemów poruszanych przez Micheleta, rozpatruje je jednak 
z zupełnie innych pozycji, nadających jego myśli walor symetrycznego 
przeciwieństwa w stosunku do koncepcji historyka. Michelet tłumaczył te 
różnice odmiennością ku ltur: metodę „z góry do dołu” (od Boga przeż 
wielkiego człowieka do ludu) traktował jako właściwą kulturom  oriental
nymi, podczas gdy metoda „z dołu do góry” była w jego oczach zdobyczą 
nowożytnej ku ltury  europejskiej. Nie jest jednak tak, by owe symetryczne 
koncepcje i metody nigdy nie miały się spotkać, ponieważ kilka linijek 
dalej czytamy, że „spotykają się one w uczuciu ważniejszym niż wszelka 
metoda, w tym, co daje życie dwom sposobom działania:

idzie za Em ersonem  [...], który podporządkowuje inteligencję  
M iłość duszy, podobnie jak Saint-B onnet sercu, jak R avaisson m i

łości”.

Miłość więc, zdaniem Micheleta, jest tym, co zespala różne metody
i łączy obie koncepcje. Jest to miłość aktywna i dynamiczna, zawierająca 
w sobie zapewne zarówno Mickiewiczowskie stałe wznoszenie ducha, wy
siłek dążący do osiągnięcia własnej doskonałości, jak i Micheletowską „za
sadę heroiczną”, która oznaczała walkę ducha z materią. Ową „miłością”, 
przeciwstawioną chłodnej „inteligencji”, był twórczy rozmach życia, we
wnętrzna siła integrująca, jednocząca ludzi, przełamująca ciasne ramy 
egoizmu. Oczywisty jest romantyczny rodowód tak pojętej „miłości”. Na 
płaszczyźnie etycznej oznaczała ona romantyczny kult bohaterstw a i po
święcenia (ale niekoniecznie bohaterów w sensie Mickiewiczowskim); na 
płaszczyźnie poznawczej torowała drogę romantycznemu antyintelektua- 
lizmowi, apelującemu do prawd serca, instynktu lub intuicji — antyinte- 
lektualizmowi, który mimo deklaratywnego opowiadania się za racjonaliz
mem nie był przecież obcy koncepcjom Micheleta 148. A trzeba pamiętać, 
że zasada „miłości” łączyła się u Micheleta ze wszlystkimi kluczowymi 
problemami jego myśli: z ludem, określonym jako zbiorowisko ludzi obda
rzonych „instynktem ” i połączonych więzią emocjonalną, z religią, w której 
Bóg miał być właśnie międzyludzką miłością, i wreszcie z Francją jako 
nosicielką aktywnej miłości człowieczeństwa, tego, co Mickiewicz nazywał 
„ogniem świętym ”. O przeświadczeniu Micheleta, że przynajm niej niektóre 
z jego przekonań są Mickiewiczowi bardzo bliskie świadczą cytowane już 
wyżej słowa: „Jak dziękować człowiekowi, którego serce jest bardziej 
francuskie jak Francja. Nikt nie czuł Francji bardziej niż on” ł49. Jak  widać

148 Bardzo mocno podkreśla to T. Kroński w rozprawie Sentym enta lizm  i re w o 
lucja (Patrz T. Kroński, Rozważania wokół Hegla, W arszawa 1960, s. 415—416).

149 J. M ichelet, Legendes..., s. 267.
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z powyższego, polemika Micheleta z Mickiewiczem odbywała się w ra
mach pewnego wspólnego układu odniesienia, który można określić jako 
„romantyczny”. Symetryczne opozycje, które wyszły na jaw  w konfron
tacji poglądów francuskiego historyka i polskiego poety były dla roman
tyzmu bardzo charakterystyczne. Bardzo wyraźnie występowały one w 
romantycznej myśli polskiej. Słowacki, podobnie jak Michelet, protestował 
przeciwko uzależnianiu czynu od łaski i zarzucał Mickiewiczowi „rezy
gnację chłopka litewskiego”, który „zaleca aby się z wolą bożą zgodzić” 15°. 
Dembowski, podobnie jak  Michelet, odrzucał Mickiewiczowski kult boha
terów i przeciwstawiał „wierze w osoby” wiarę w lu d 1S1. Trentowski — tak
że podobnie jak  Michelet — wywodził mistycyzm Mickiewicza ze źródeł 
wschodnich i przeciwstawiał mu swój okcydentalizm 1!2. Przykładów tego 
rodzaju paralel można przytoczyć znacznie więcej.

Jest rzeczą niezmiernie interesującą, że tak ostro wyrażony sprzeciw 
wobec zasadniczych, bądź co bądź wątków myśli Mickiewicza w niczym 
nie zmniejszył głębokiego szacunku, jaki Michelet żywił do swojego pol
skiego przyjaciela, co więcej, poglądy Mickiewicza nurtowały historyka 
jeszcze długo; świadczy o tym  między innymi list, k tóry wystosował do 
Mickiewicza 11 stycznia 1850 roku, a więc w dwa miesiące po zamknięciu 
„Trybuny Ludów”: „Chciałbym jeszcze przeprowadzić w moim wykładzie 
bardzo poważne i bardzo krytyczne omówienie Pańskich Prelekcji, które 
tak bardzo podziwiam jako wyraz skrajnego przeciwieństwa naszych 
punktów widzenia. Wydaje mi się, że czas nie sprzyja jeszcze takiemu 
przedsięwzięciu. Ten barbarzyński moment byłby źle w ybrany” 15S. Mi
chelet ciągle się zmagał wewnętrznie z Mickiewiczem i chciał tem u dać 
wyraz, powstrzymała go przed tym trudna sytuacja, w jakiej znalazł się 
w tym czasie poeta, i skrupuły, że krytyka mesjanizmu mogłaby być ro
z u m ia n a  jako solidarność z represjami, których ofiarą padł jego polski 
przyjaciel.

Namiętna polemika Micheleta z mesjanistycznymi koncepcjami Mickie
wicza w niczym nie zachwiała panującej między obu profesorami zaży
łości. Gdy w marcu 1849 roku Michelet powtórnie się żenił „świadkami 
byli: Beranger, który służył za ojca pannie młodej z prawdziwie francuską 
uprzejmością, p. Quinet, żwawy i elegancki odmłodniały żeniaczką star
szego, Mickiewicz, który był w niebie. Mickiewicz dał na tym ślubie za
bawny dowód roztargnienia. Zagadawszy się z Berangerem, podał urzędni
kowi municypalnemu zamiast liczby lat swoich, num er domu, z którego

150 J. Słowacki, Dzieła, W rocław 1949, s. 568.
151 Por. E. Dem bowski, Pisma,  W arszawa 1955, t. IV, s. 372—373.
152 A. W alicki, „Filozofia narodowa” Bronisława Trentowskiego a m esjanizm Mic

kiewiczowski  w: Filozofia a mesjanizm,  rozdz. II.
153 Korespondencja Adam a Mickiewicza,  t. II, Paryż 1872, s. 239.
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niedawno się wyprowadził, to jest 14. Widząc zdumienie mera, poprawił 
się* podając num er nowego swego mieszkania: 42-gi, i w tej chwili spo
strzegł się, że nie chodziło o num er domu i wiek swój nareszcie wymie
nił?” 15,1. Cenił w nim nie tylko oddanego przyjaciela, cenił w nim także 
wielkiego duchem człowieka. 19 listopada 1847 roku tak pisał w swoim 
Dzienniku: „Wczoraj, rocznica śmierci mojego ojca. Rzadko bywałem rów
nie przybity duchowo. Tendencja do indywidualizacji, pokusa ogólności, 
impas. Tak więc w ciągu tych dwunastu miesięcy ciągły pęd na zewnątrz, 
a w środku pozostaję pusty. O siły proście sztukę [Rembrandta], człowieka 
[Mickiewicza], samą naturę [Serresa], naturę żywą, cierpiącą [...] Posze
dłem do Mickiewicza”. Następnego dnia historyk notuje „Gdy wróciłem 
odj Mickiewicza [...] ogarnęło mnie niezwykłe wzruszenie na myśl o lu 
dziach, a przy tym trochę pogardy i w yrzutu w stosunku do egoistycznego 
artysty  zamkniętego w swoim gabinecie” 15S. A gdy w końcu 1849 roku 
wyszły drukiem  dwa pierwsze K ursy Prelekcji Paryskich, Michelet po 
przeczytaniu ich pisał do Mickiewicza: „Każda pańska książka jest wyda
rzeniem w moim życiu. Jest Pan dla mnie objawicielem i to w wielu 
znaczeniach tego słowa. Pański Wschód opromienia mój Zachód nieocze
kiwanymi blaskami. Pozostaję sobą, lecz rozjaśniam się i czyni mnie to 
bardziej twórczym... Nie, nigdy żadna książka tyle mnie nie nauczyła” 15B. 
Ta część Prelekcji istotnie miała ważny wpływ na późniejsze poglądy Mi
cheleta, wyrażone w Legendach demokratycznych Północy (Polska i Rosja, 
Legenda o Kościuszce). Problem ten wykracza jednak poza ramy niniejszej 
pracy.

Maria Wodzyńska

JULES MICHELET ET LE COURS DE LITTERATURE SLAVE 
D’ADAM MICKIEWICZ

R e s u m e

Dans son article, 1’auteur soumet a l ’analyse les enonces de M ichelet concernant 
le troisiem e cours de litterature slave, prononce par M ickiewicz au College de France 
et publie en librairie sous le titre Eglise officielle et le messianisme.  Apres avoir 
reconstruit 1’histoire des contacts personnels entre M ickiewicz et M ichelet, et, tout 
particulierem ent, de leur collaboration au College de France, 1’auteur constate que

154 Wł. M ickiewicz, Żywot.. .,  t. IV, s. 236.
155 J. M ichelet, Journal,  t. I, s. 678.
158 A. M ickiewicz, Korespondencja,  Paryż 1874—1885, t. IV, s. 338.
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ce livre de M ickiewicz, rassem blant ses leęons, a profondem ent impressionne le pen- 
seur frainęais; il n ’en a ete pas m oins surpris et inąuiete par certains enonces de 
M ickiewicz, qui sur plusieurs points eveilla ien t en lui des objections essentielles. 
L ’attitude de M ichelet se trouve presentee a la lum iere de 1’ensercjble des idees des 
deux penseurs. Dans son etude, dont le present article ne constitue qu’un chapitre, 
1’ąuteur interprete ainsi les idees respectives de M ickiewicz et de M ichelet con- 
cernant la nation et le peuple, la m ission historiąue de la France, le concept du 
progres, le róle des individus em inents dans 1’histoire, 1’intellect, 1’intuition et 1’action, 
la religion et la vie sociale. Or, selon M ichelet lui-m em e, la confrontation de ses 
propres idees avec celles de M ickiewicz faisait apparaitre leur „sym etrie” reciproąue: 
„Notre seul adversaire, notre cher adversaire, a nous autres philosophes, c’est M ic
k iew icz”, disait-il, „il nous est m oins adverse que correspondant et sym etriąue”. 
L ’auteur souligne qu’en posant le problem e de cette faęon, M ichelet exprim ait sa 
conviction fondam entale: meme dans les cas ou les divergences entre ses propres 
Idees et celles de M ickiewicz etaient evidentes, elles ne sauraient etre reduites a une 
opposition m utuelle. II n ’en reste pas m oins vrai que, d’autre part, m aintes diver- 
gences subsistaient sur des points ou les idees des deux penseurs etaient a premiere 
vue sim ilaires, sinon identiques. C’est ainsi, par exem ple, que dans les deux con- 
cepts de la nation, les differences fondam entales se laissent voir: en situant le m es- 
sianism e religieux ou-dessus du m essianism e national, ainsi qu’en concevant la nation 
comme instrum ent de la perfectabilite des esprits individuels, M ickiewicz, a la dif- 
ference de M ichelet, a  pu eviter le danger de 1’attribution d’une valeur absolue a la 
nation, c’est-a-dire, le danger du nationalism e.

Les propos polem iques entre M ickiewicz et M ichelet, affirm e 1’auteur, se de- 
roulaient dans un cadre constituant un system e de reference commun, et qui pour- 
rait etre qualifie de „romantique”. Ces oppositions „sym etriques” qui ont fait leur 
appa^ition lors de la confrontation des idees du grand poete et du grand historien  
etaient en effet le reflet des antynom ies typiques de la  pensee du romantisme. Et 
c’est bien pour cette raison qu’au sein m em e des problemes qui separaient M ickie
w icz et M ichelet, des points communs se laissent discerner. M ichelet m ontrait com- 
m ent sa propre methode (celle de proceder d’en bas en haut: le peuple — un grand 
hom m e — Dieu) rencontrait la m ethode inverse de M ickiewicz dans le sentim ent 
de 1’aimo'ur qui s’avere plus important que telle ou autre facon de proceder. Cet 
amour, oppose a la froide „intelligence”, s ’identifiait a 1’essor spontane de la vie 
m eme, a une force intrinseque unissant les hommes et brisant 1’egoism e. Les sources 
Tomantiques de l’„amour” ainsi conęu sont evidentes. Sur le plan morał, il se m ani- 
festa it dans le culte de 1’heroism e et du devouem ent; dans l’ordre de la connaissance, 
11 frayait le chemin a cet anti-intellectualism e romantique qui faisait appel aux  
verites du coeur, a 1’instinct et a l ’intuition, et c’est la une attitude qui n’etait pas 
■etrangiere a M ichelet, bien qu’il se declarat rationaliste. D ’autre part, il vaut bien 
rappeler que, chez M ichelet, le principe de l’„amour” liait les elem ents essentiels 
■de sa pensee: sa notion du peuple considere comme une com munaute de gens munis 
d’„instinct” et gouvernes par un lien em otif; de la religion ou Dieu etait constitue 
pair: l ’amour entre les hommes; et, enfin, d’une France en tant que porteuse d’un 
amour actif de 1’humain: de ce que M ickiewicz, lui, appelait „feu sacre”.


