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Jan Garewicz

NIE DOKOŃCZONE DZIEŁO AUG USTA CIESZKOWSKIEGO

I

Czemu Cieszkowski nie skończył Ojcze-Nasz?
Zanim spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, odróżnijmy je wyraźnie od 

innego: czemu gotowych już części dzieła nie ogłosił? W tej sprawie nie ma 
powodu odrzucić wyjaśnienia udzielonego przez syna. Przekazując mu rękopisy 
na dwa dni przed śmiercią, Cieszkowski miał rzec: „Nie chciałem, aby, co 
miało być kamieniem budowy, stało się kamieniem obrazy” (O N  11/301 )1. 
Kierowała nim zatem obawa, by nie został pojęty fałszywie i by dzieło nie 
wyrządziło szkody celom, jakie sobie zakreślił.

N a postawione przeze mnie na wstępie pytanie można szukać odpowiedzi 
na wielu rozmaitych płaszczyznach. Wymieńmy tylko niektóre. Odpowiedzią 
może być wskazanie na okoliczności zewnętrzne, które odwiodły Cieszkowskiego 
od działalności naukowej. Tą drogą poszedł np. Adam Żółtowski, pisząc: 
„Odtąd (tj. od r. 1848) życie polityczne miało go pochłaniać przez lat 18, 
co zresztą było zgodne z postanowieniem zatajenia do czasu swych najgłębszych 
przekonań filozoficznych” 2. Można szkać odpowiedzi na płaszczyźnie psycho
logicznej, wskazując na trudności i opory, ujawnione już podczas pracy nad 
Wstępem, który nie ukazałby się zapewne, gdyby nie uporczywe nalegania 
Krasińskiego. Dowiadujemy się przecież z jego listów, że Cieszkowski, jak

1 Wszystkie odwołania do dzieł Cieszkowskiego zamieszczam w tekście w nawiasach. 
O N  oznacza Ojcze-Nasz, Poznań 1922— 1923, tomy oznaczone są cyframi rzymskimi, strony 
arabskimi; P H  oznacza Prolegomena do historiozofii; BP  —  Bóg i palingeneza, wreszcie L isty —  
korespondencję między Cieszkowskim i M icheletem, wszystko w wydaniu BKF, Warszawa 
1972.

2 Polski słownik biograficzny (dalej: PSB), t. IV. 1938, s. 63.
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Wirgiliusz, chciał „drzeć i palić, bo robota niedokładna” 3, że cały rok 
upłynął pomiędzy chwilą, kiedy pojawia się w korespondencji wzmianka
0 „dokończeniu” , którą Kallenbach odnosi do Wstępu do O jcze-N asz4, 
a chwilą, w której zniecierpliwiony Krasiński wzywa: „Pisz i kończ!” 5. 
Musiały to być nie lada opory wewnętrzne, bo pozostałe dzieła Cieszkowski 
pisał niezmiernie szybko, tu natomiast mamy wyraźnie do czynienia z jakąś 
przeszkodą psychiczną. Można też powiedzieć, że Cieszkowski był autorem 
„małych form” : jego pozostałe prace, z wyjątkiem Du credit et de la 
circulation, to właściwie broszury, może więc po prostu zaplanował dzieło zbyt 
rozległe, nie odpowiadające jego temperamentowi pisarskiemu. I można też 
stwierdzić po prostu: talent się wyczerpał. Cieszkowski nie tylko nie do
kończył Ojcze-Nasz, ale na dobrą sprawę w ogóle przestał pisać. Za erupcję 
twórczości w dziesięcioleciu 1838— 1848, kiedy wydał 5 książek i szereg 
artykułów, zapłacił zupełną jałowością w latach późniejszych.

Wszystkie te wyjaśnienia są do przyjęcia i w^akimś stopniu odpowiadają 
prawdzie. Co do mnie, chciałbym jednak bronić tezy, że niewykonalność 
kryła się w samym zamyśle dzieła. Cieszkowski wystawiłby sobie testimonium 
paupertatis, gdyby dokończył Ojcze-Nasz. Właśnie niezakończenie go świadczy, 
że mamy do czynienia z filozofem dużego formatu. Niepokonalne trudności 
tkwiły, moim zdaniem, w samej materii podjętej sprawy, a wszelkie względy 
natury psychologicznej miały charakter wtórny.

Zacznijmy od historii powstawania dzieła. Nasze informacje w tym 
względzie mają trojaki charakter. Są to, po pierwsze, daty wydań i wyraźnie 
datowane wypowiedzi samego autora lub osób z najbliższego mu grona, 
a zatem zapiski z dziennika Cieszkowskiego, daty, jakimi sam opatrzył 
fragmenty dzieła, wiadomości uzyskane z prowadzonej z nim korespondencji, 
bardzo zresztą niebogatej, bo w zasadzie ograniczającej się do listów Kra
sińskiego. Są to, po wtóre, wiadomości przekazane nam przez osoby 
postronne, których nie jesteśmy w stanie sprawdzić, i rozmaite domysły.
1 wreszcie są to informacje, jakie dają się wyczytać z samego dzieła, a więc 
wydarzenia, jakie są w nim wspomniane, książki i artykuły cytowane itd. 
Z osobna wzięte, każde z- tych danych określa jedynie terminum ad quem 
powstania określonego fragmentu, ale w sumie dopuszczają, jak zobaczymy, 
wnioski dalej idące.

Zapytajmy przede wszystkim, czy potrafimy określić względnie ściśle, 
kiedy powstała idea przewodnia dzieła. Jest to sprawa o tyle istotna, że 
Cieszkowski wszedł do historii filozofii europejskiej tylko jako autor

3 L isty  Zygmunta Krasińskiego do Augusta Cieszkowskiego, znane dotąd z wydania 
J. Kallenbacha, poprzedzonego wstępem A. Żółtowskiego, Kraków 1912, cytuję na podstawie 
udostępnionego mi maszynopisu pełnego zbioru k o re s p o n d e n c ji  f i lo z o fic z n e j K ra s iń s k ie g o , k tó ry  
przygotowuje dla PIW Z. Sudolski, i dlatego podaję tylko datę, a nie stronę.

4 List z 23 I 1846.
5 List z 21 I 1847.
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Prolegomenów, które dziś zdobywają coraz większy rozgłos6. I właśnie na 
Prolegomena trzeba patrzeć zupełnie innymi oczami, jeśli istotnie, jak przekazał 
nam syn ich autora, należą do korpusu Ojcze-Nasz i są tylko świadomym 
wstępem do niego, inaczej zaś, jeśli dopiero po ich napisaniu naszło autora 
owo olśnienie w wiejskim kościółku, o którym pisze syn.

Jak wiadomo, zakończenie Ojcze-Nasz: Amen nosi podpis „W Busku 
1836 r.” (ON  III/286). Ale z tego jeszcze niewiele wynika. Albowiem  
w przedmowie do polskiego wydania Prolegomenów z 1908 r. syn pisze, 
że Cieszkowski na kilka lat przed wydaniem książki, wracając do Stawisk 
z uniwersytetu, przywiózł ojcu polską wersję w rękopisie i że wówczas 
właśnie nastąpiła owa wspólna modlitwa w Grębkowie, podczas której uczuł 
raczej niż zrozumiał, że „cokolwiek snuło się w mej myśli pisząc Prolegomena, 
to dziecinna igraszka wobec głębi, siły i wagi tego, co zawiera Modlitwa 
Pańska, ów testament Chrystusowy, mający kierować losami ludzkości po 
wszystkie wieki. Za powrotem do domu napisałem rozkład pierwszego tomu 
dzieła mojego życia: Ojcze-nasz. Cokolwiek odtąd napisałem, to wszystko 
Ojcze-nasz, do niego należy, do niego się odnosi lub z niego wychodzi” 7. 
Z tej wypowiedzi wynikałoby więc, że idea Prolegomenów powstała w p ierw
i n ie z a le ż n ie  od idei Ojcze-Nasz. Kiedy owa illuminacja miała mieć 
miejsce, na ten temat można snuć tylko domysły. Żółtowski przytacza wy
powiedź bp. Likowskiego, zapewne podczas mowy pogrzebowej, iż dokonała 
się już w Krakowie podczas pasterki, a więc pod koniec 1832 r .8, 
natomiast Walther Kuhne, któremu zawdzięczamy udostępnienie materiałów 
z archiwum Wierzenickiego, które podczas wojny uległo w znacznej mierze 
zniszczeniu, przenosi ową scenę w kościele aż na rok 18389. Żółtowski 
w Sto lat myśli polskiej pisze zresztą wręcz, iż rok „natchnienia nie jest 
znany” 10.

Pytanie, czy w poglądach Cieszkowskiego nastąpił zwrot już po napisaniu 
Prolegomenów, czy też i one także podporządkowane były idei naczelnej, 
która — wedle znanych słów o „pniu opuszczanym, by gałązki wyrobić” —  
przyświecać miała całej dalszej twórczości Cieszkowskiego, jest zatem nadal 
otwarte. Marginalnie warto przy tym zaznaczyć, iż ową jedność późniejszej 
twórczości przedstawia przekonująco tylko najnowsza angielska monografia

6 Francuski przekład Jacoba z jego wstępem ukazał się w Paryżu, 1973; znaczne 
fragmenty Prolegomenów weszły do Selected Writtings o f  August C ieszkowski w wyborze 
przygotowanym przez A. Liebicha i z jego wstępem, Cambridge 1979; na rok 1980 ” Philo- 
sophische Bibliothek” , wyd. Meinera w Hamburgu, zapowiedziała fototypiczne wznowienie 
Prolegomenów  ze wstępem R. Bubnera i moim posłowiem.

7 Prolegomena do historyozofii. Przeł. syn autora, Poznań 1908, s. I— II.
8 PSB, loc. cit.
9 Por. W. Kuhne, Die Polen und die Philosophie Hegels, w: Hegel bei den Slaven, 

hrs. v.D . Ćyźevsks’kyj, Reichenberg 1934, s. 56.
10 Sto lat m yśli polskiej, t. V, Warszawa 1909, s. 424.
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Andre Liebicha11; polskie prace stale bowiem wypowiedź powyższą przytaczały, 
ale nigdy, o ile mi wiadomo, jej nie eksplikowały w pełni, ograniczając 
się najwyżej do odniesienia jej do konkretnego dzieła.

Pod znakiem zapytania stoi też domniemanie, jakoby istniała polska wersja ?
Prolegomenów, poprzedzająca niemiecką, co do której Roszkowski wyrażał 
domysł, że powstała już w 1833 r .12 Nie tylko bowiem nie zachował się 
taki tekst — a Cieszkowski raczej starannie przechowywał swoje papiery —  
ale nie ma też prawie prac przygotowawczych do n ieg o 13, istnieją natomiast 
prace przygotowawcze do tekstu niemieckiego, a w korespondencji z Mi- 
cheletem z 1. 1837— 1838 widać wyraźnie, jak praca powstawała14. D o nie
porozumień zaliczyć trzeba przypuszczenie Żółtowskiego, iż pracą, o której 
mowa w liście Cieszkowskiego do Micheleta z 18 III 1837, było Ojcze-Nasz, 
nie zaś Prolegomena, skoro wymienione w tym liście części pracy pokrywają • 
się z rozdziałami Prolegomenów, tyle że w innym nieco układzie1?. Wreszcie, 
Prolegomena były pomyślane jako polemika z Heglowską filozofią dziejów, 
zaś Wykłady z filozofii dziejów ukazały się drukiem dopiero w 1838 r., 
natomiast Cieszkowski, jeśli polegać na dzienniku, czytał je dopiero w maju 
1838 r. Z ogóną ideą mógł, oczywiście, zapoznać się z ustnych przekazów
i z Encyklopedii — którą nb. studiował też dopiero w 1837 — nader wątpliwe 
jest jednak, by rozwinięta polska wersja pracy została napisana przed bliż
szym zapoznaniem z koncepcją Heglowską, a zupełnie nieprawdopodobne 
jest przypuszczenie, by mógł się z nią zapoznać na podstawie rękopisów 
wobec znanych kłopotów, jakie Cieszkowski miał ze wzrokiem, i nieczytelności 
Heglowskich manuskryptów 16.

u A. Liebich, Between Ideology and Utopia. The Politics and Philosophy o f  August 
Cieszkowski, Dordrecht— Boston— London 1979.

12 A, Roszkowski, Poglądy społeczne i ekonomiczne Augusta C ieszkowskiego, Poznań 1923, 
s. 1. Roszkowski wypowiada swój sąd bardzo kategorycznie, ale nie popiera go żadnym  
dowodem , a ponieważ niekiedy błędnie datuje zdarzenia historyczne (Michelet np. bynajmniej 
nie objął po Heglu katedry w Berlinie w 1831, pozostała ona nie obsadzona aż do 1835, 
kiedy powierzono ją Gablerowi), trzeba odnieść się bardzo pośwciągliwie do jego tezy,

13 Dziennik i luźne notatki Cieszkowskiego, które przechowuje Biblioteka U A M  w Pozna
niu, nie zostały dotąd ani wydane, ani nawet szczegółowo opisane. Korzystam z okazji, 
aby sprostować błędną opinię, jakoby obejmowały lata 1832— 1839, znajdują się w nich 
bowiem także zmianki o zdarzeniach późniejszych, np. wzmianka o „zgasłym niedawno 
w Berlinie Marheineckem” (włączona do przypisu w O N  11/500), który zmarł w maju 1846.
Tylko dziennik zawiera więc zapiski ściśle datowane z lat 1837— 1839, natomiast luźne 
notatki pochodzą z różnych okresów i ich datowanie jest bardzo trudne. Niemniej, oprócz 
wydanych przez W. Kuhnego niemieckich notatek przygotowawczych do Prolegomenów  (włą
czonych do PH ), nic w nich nie świadczy o wcześniejszej pracy nad polską wersją.

14 ^Por. L isty  z lat 1836— 1838. '
15 Por. L isty, s. 336— 344.
16 O stopniu ich nieczytelności dają wyobrażenie reprodukcje zamieszczone w Vorlesungen 

uber Rechtsphilosophie 1818— 1831, wyd. K .-H. Ilting, Stuttgart— Bad Cannstatt, t. I— VI,
1973 i n. (np. t. I, 1973, wkładka między s. 176 i 177).
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Tak czy inaczej, wersja, którą my dysponujemy, powstała już po napisaniu 
Amen i po „olśnieniu”, nawet jeśli wraz z Kuhnem datować je na rok 1838, 
co zresztą jest domysłem bardzo mało prawdopodobnym. Dziennik datuje 
ich powstanie bardzo dokładnie: napisane zostały „niemal w całości” między 
3 V i 30 VI 1838; w lipcu tegoż roku Cieszkowski czytał całość Micheletowi, 
druk nastąpił we wrześniu, przy czym korektę przeprowadzili Michelet
i W erder17, 12 października ukazała się już recenzja książki w „Allgemeine 
Preussische Staatszeitung” . Podczas pisania książki w jej ostatecznej postaci 
Cieszkowski nie widział się z ojcem i nie mógł modlić się wspólnie z nim 
w żadnym kościele.

Opowiadam się więc za tezą, że idea Ojcze-Nasz poprzedziła powstanie 
Prolegomenów i że należy je traktować jako integralną część owego 
„drzewa”, nad którym pracował autor. Prolegomena były w zamyśle ich 
autora wstępem do systematu już obmyślonego, przynajmniej w ogólnych 
zarysach.

II

Podstawowe dzieło Cieszkowskiego, ów „pień” całego systemu, czyli 
Ojcze-Nasz, składa się z trzech części, które trzeba wyraźnie odróżnić. 
Pierwszą z nich jest Wstęp, przygotowany do druku przez autora i za jego 
życia wydany. Jak wiadomo, tekst ten pt. Ojcze-Nasz. T. I  (W stęp), 
ukazał się anonimowo po polsku w Paryżu w przededniu wydarzeń lutowych 
Wiosny Ludów. Postępy nad nim znamy dokładnie z korespondencji Kra
sińskiego z lat czterdziestych. Część drugą stanowi wszystko, co weszło 
do czterotomowego wydania z lat 1899— 1906, a więc Wezwanie oraz 
Pierwsza i Druga prośba. Jest to również tekst w zasadzie przygotowany 
do druku, choć w niewielkim stopniu zdekompletowany, do którego autor 
wprowadzał jednak jeszcze poprawki. O tym właśnie manuskrypcie mówił 
synowi Cieszkowski na łożu śmierci, polecając mu wydać Wyznanie i odczekać 
na reakcję, zanim opublikuje Prośby (ON  11/301). Jest to prawdopodobnie 
najwcześniej napisana część dzieła, syn-wydawca datuje ją na 1. 1837— 1838, 
powstawałaby zatem równocześnie z Prolegomenami. Część trzecia wreszcie 
to prośby trzecia do siódmej, potraktowane w postaci bardziej lub mniej 
rozwiniętych dyspozycji. O czasie ich powstania nic pewnego orzec nie można. 
Zniszczenie rękopisu podczas wojny uniemożliwia analizę nowoczesnymi 
metodami; zdani jesteśmy bez reszty na tekst przekazany nam przez syna.

Tutaj uwaga marginalna: Cieszkowski jest człowiekiem bez prywatnego 
życiorysu. Posiadane przez nas dane biograficzne dotyczą wyłącznie działalności

17 Por. list Micheleta do Cieszkowskiego, L isty , s. 349.
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publicznej, nawet zachowany dziennik nie wprowadza nas w osobiste życie 
autora poza wzmiankami, kogo spotkał lub jakie przedstawienie oglądał. 
Jedynym źródłem do odtworzenia postaci są listy Krasińskiego, poza nimi 
nie ma właściwie —  nie licząc paru dokumentów — żadnych materiałów biogra
ficznych. Zdumiewająco uboga, zarówno pod względem ilości, jak i treści, 
jest zachowana korespondencja Cieszkowskiego. Dziennik z lat 1837— 1839 
rejestruje głównie lektury i publiczne kontakty Cieszkowskiego, nie przynosi 
natomiast spostrzeżeń o ludziach lub zdarzeniach. Życie publiczne Ciesz
kowskiego znamy dobrze od strony jego efektów, lecz nie poprzedzających 
je zabiegów — te pozostają w mroku. W materiale, jakim dysponujemy, 
dyskrecja doprowadzona jest do szczytu. M oże dlatego nikt dotąd w Polsce 
nie pokusił się o monografię o Cieszkowskim.

W interesującym mnie pytaniu, czy Cieszkowski rzeczywiście pracował 
do końca życia nad Ojcze-Nasz, zdani jesteśmy niemal wyłącznie na 
drukowane teksty. Jako wskazówki służyć mogą wspomniane w dziele 
zdarzenia oraz przywołane publikacje. Jeśli idzie o pierwsze, najpóźniejszym 
ze wspomnianych jest istnienie Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża (ON  
11/19), które zostało założone oficjalnie w 1864 r. Najpóźniej wydaną pracą,
o jakiej wspomina Cieszkowski, jest broszura Proudhona z 1863 r. Si les 
traites de 1815 ont cesse d'exister? (ON  111/66 przyp.)18. Prawda, że 
Cieszkowski powołuje się na dzieła wielotomowe, których ostatnie części 
ukazywały się później, np. na Róppela Geschichte Polens w 6 tomach, 
z których ostatni ukazał się w 1888 r., ilekroć jednak, jak w przypadku 
Kosmosu A.v. Humboldta, można ustalić niewątpliwie datę wydania tomu, 
na który Cieszkowski się powołuje (por. O N  11/240 i 245), zawsze mamy 
do czynienia z pismami wydanymi przed 1864 r. A ponieważ ostatnie prace 
Cieszkowskiego, jeśli nie liczyć dokumentów z archiwów weneckich, które 
tylko wydał z rękopisu, ukazały się także w latach 1860-tych, przy czym 
organicznie z Ojcze-Nasz związana praca O drogach Ducha prawdopodobnie 
napisana została znacznie wcześniej, więc można podać w wątpliwość, czy 
Cieszkowski po 1864 r. dokonywał jeszcze jakichkolwiek poprawek w ręko
pisie.

Jedynym śladem późniejszej pracy Cieszkowskiego nad Ojcze nasz jest 
opublikowany przez Kiihnego list do F. Benary’ego z 1876 r., w którym 
prosi o wyjaśnienie paru terminów hebrajskich dotyczących Boga, a którego 
odpowiednika można się dopatrzyć w rozważaniach związanych z pierwszą 
prośbą.

Dodatkowe potwierdzenie znajdujemy w odwołaniach do literatury czaso- 
piśmienniczej, które świadczą na ogół o śledzeniu piśmiennictwa bieżącego.

18 Syn-wydawca zaznacza: „Przypisek późniejszy (ręką Autora dodane)".
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Ostatni przypis tego rodzaju dotyczy artykułu, który ukazał się w „Theologische 
Studien und Kritiken” w 1845 r. (ON  111/54). Jeśli więc nawet Cieszkowski 
wprowadzał jakieś poprawki w późniejszym okresie życia, miały one charakter 
redakcyjny, nie wynikały zaś z nowych lektur.

Trzeba przyjąć zatem, że na wiele lat przed śmiercią koncepcja dzieła 
była całkowicie sprecyzowana i wymagała tylko rzucenia na papier. Jeśli 
zaś przyjąć, że Wstęp, Wezwanie oraz Pierwsza i Druga prośba były w zasadzie 
wykończone już w 1848 r., to dalsze lata Cieszkowskiego uznać trzeba ze 
względu na Ojcze-Nasz za jałowe. A  było ich jeszcze 46, z czego 28 po wy
cofaniu się z działalności politycznej.

Co się stało? Czy wyczerpały się po prostu siły twórcze? Czy zabrakło 
wiary w celowość kontynuowania dzieła? Przeciw ostatniemu wyjaśnieniu 
przemawiałoby wielkie znaczenie, jakie Cieszkowski jeszcze na łożu śmierci 
do dzieła swego przykładał, przeciw pierwszemu po części przynajmniej 
wysiłek włożony w ogłoszenie Fontes rerum polonicarum po przekroczeniu 
przez Cieszkowskiego 75 roku życia19. Choć bowiem nie była to praca twórcza 
sensu stricto, była niewątpliwie pracą naukową, wymagającą jasności umysłu
i wytrwałości. Energii chyba też nie zabrakło, skoro Cieszkowski rozwijał 
nadal działalność obywatelską i próbował wpływać na przebieg obrad soboru. 
A jednak na powrót do pracy nad Ojcze-Nasz się nie zdobył.

Dodajmy, że ludzie, którzy pozostawali z nim w bliskich kontaktach, 
ulegali złudzeniu, iż pracuje on nadal nad tym dziełem. Gaszyński wyrażał 
w liście z 4 I 1854 radość z powodu niewybrania Cieszkowskiego do żadnej 
komisji sejmowej, bo „Ojcze-Nasz na tym zapewne skorzysta” . Lenartowicz 
pisał 27 VI 1881: „Grzech popełniasz straszny przed Bogiem, Najczcigodniejszy 
Panie Auguście, nie drukując M odlitwy Pańskiej dalszych tomów” 20. Nie 
brakło więc ani zachęty, ani nawet ponagleń do kontynuowania pracy, 
było na nią zapotrzebowanie, nawet jeśli istniały względy, by odraczać jej 
publikację, i jeśli uzasadnione miały się okazać obawy Cieszkowskiego co do 
przyjęcia, z jakim dzieło spotka się w kręgach ortodoksji katolickiej21.

Moja teza brzmi, że niedokończenie dzieła wynikło z nieprzezwyciężonych 
trudności, na jakie natknął się autor. Im chciałbym poświęcić ciąg dalszy.

19 Pozycji tej nie wymienia Bibliografia filozofii polskiej ani inne bibliografie pism 
Cieszkowskiego, dlatego podaję jej opis: Fontes rerum polorficarum, Ser. 1, fasc. 2, Posnaniae 
1890, oraz Ser. 1, fasc. 3, Posnaniae 1891 (zeszyt pierwszy się nie ukazał); Ser. 2, 
Posnaniae 1892— 1902.

20 Oba listy cytuję na podstawie korespondencji filozoficznej Krasińskiego, o której 
była mowa w przyp. 3.

21 Por. np. recenzję R. Koppensa z II t. Ojcze-Nasz, „Przegląd Powszechny” , t. LXVII: 
1900, s. 243— 253; F. Gabryl, Polska filozofia religijna X IX  wieku. Warszawa 1913, t. I, 
s. 239— 300; K . Kowalski, Filozofia Augusta hr. Cieszkowskiego w świetle zasad filozofii iw. 
Tomasza z  Akwinu, Poznań 1929.
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III

Musimy najpierw powrócić do Prolegomenów. N ie pojawia się w nich idea 
przewodnia Ojcze-Nasz, idea Modlitwy Pańskiej, która zapowiada przyszłość
i wyznacza cele ludzkiego działania. Ale idea ta nie występuje też w innych 
dziełach, zaliczonych przez Cieszkowskiego do korpusu Ojcze-Nasz, zaś 
Prolegomena mają nad nimi tę wyższość, że filozofię religii rozpatrują w ramach 
schematu historiozoficznego. Poza Ojcze-Nasz są bowiem Prolegomena jedynym 
dziełem Cieszkowskiego, które podejmuje problem roli Chrystusa w dziejach.

N a pytanie o myśl przewodnią Prolegomenów trzeba dać dwojaką odpo
wiedź. Przede wszystkim, co w innej nieco formie uznaje się powszechnie, 
Prolegomena nadają nowy sens pojęciu „historii” . „W historii — pisał 
Hegel — mamy do czynienia z przeszłością” 22. Dodajmy zaś: nawet nie 
z całą przeszłością, albowiem według Hegla historię mają tylko ludy 
tworzące państwa, a zatem wszystko, co poprzedziło powstanie wielkich 
organizmów państwowych Wschodu, jest dla Hegla tylko prehistorią. Ciesz
kowski takie pojmowanie historii odrzuca nie tylko w tym sensie, że włącza 
w historię przyszłość, lecz także w tym, że włącza w nią całą przeszłość, 
nie traktując jej jako okres ani wyraźnie zapoczątkowany, ani wyraźnie 
zakończony. Historia to dla niego żywot ludzkości, trwający od jej powstania 
do jej kresu, o ile taki kiedykolwiek nastąpi.

Przy takim ujęciu historii i jej trójczłonowym podziale tylko drugi okres 
może mieć wyraźnie określone granice. Ponieważ zaś trzeci jeszcze nie nastąpił, 
lecz stoi dopiero u progu, zatem w dziejach jedyną „średniówką” nam 
znaną jest pojawienie się Chrystusa. Podział na przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość równoznaczny jest u Cieszkowskiego z podziałem na epokę 
przedchrześcijańską, chrześcijańską i epokę chrzecijaństwa zrealizowanego, 
która dopiero nastąpi.

Ale jest w Prolegomenach druga jeszcze myśl zasadnicza, na którą 
dotąd nie zwrócono uwagi. Zawarta jest ona w rozważaniach o trojakim 
określaniu przyszłości (PHj 12), których znaczenie, moim zdaniem, się przeoczą. 
Cóż bowiem wyraża owa myśl: że przyszłość w pierwszej epoce określona 
jest przez uczucie, w drugim przez myśl, w trzecim przez wolę? Oto trzy 
sposoby realizacji postępu ludzkiego w dziejach.

Hegel zrelatywizował w dziejach wszystko z wyjątkiem prawa dziejowego 
postępu. Samo prawo jest u niego niezmienne, identyczne w każdym czasie. 
Historia jest dla niego zawsze rozwojem świadomości wolności, zawsze jej 
pojęcie znajduje swój aktualny innobyt w określonych instytucjach, które

22 G. W. F. Hegel. W ykłady z  filozofii dziejów, t. II, Warszawa 1958, s. 206.
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w dalszym rozwoju przerasta i rozsadza. Jedno jest więc tylko prawo rozwoju 
ludzkości i na nim polega jej jedność.

U Cieszkowskiego różnica między epokami dziejowymi nie polega na 
zrealizowanym w nich innym pojęciu wolności, lecz na rozmaitych zasadach 
motorycznych ludzkiego działania. N ie można ich sprowadzić jedynie do 
przedstawień pojęciowych. Istniały czasy, w których działalność ludzka miała 
z istoty swej charakter nie refleksyjny, lecz spontaniczny. Ludzie działali pod 
wpływem uczuć, wierzeń, natchnień. Były to czasy sztuki i proroctwa zarazem, 
albowiem w sztuce z jednej, w proroctwach z drugiej strony dochodziła 
najpełniej do głosu ludzka potrzeba ideału. Epoka chrześcijańska jest epoką 
refleksji nad ideałem: dążenie do niego przybiera postać myśli o nim. Jej 
zapowiedzią jest już filozofia grecka, i to nawet nie Arystoteles i Platon, 
lecz jończycy, co Cieszkowski uzasadniał w Rzeczy o filozofii jońskiej. 
Ale dopiero konstatacja „na początku było Słowo” i doprowadzenie tej 
myśli do'świadomości powszechnej, dokonane przez chrześcijaństwo, oznacza 
realizację drugiej epoki. W Starym Zakonie tajemnica absolutu zawarta 
była w owym „Jam jest, który jest” , w jego czystym, nie podlegającym 
żadnym określeniom bycie; absolut ten do sług swych przemawiał językiem 
mistycznym, zrozumiałym tylko dla natchnionych. Natomiast w chrześcijaństwie 
absolut wyraża się s ło w em , które wymaga odczytania i zrozumienia. 
Dlatego też epoka ta jest epoką panowania myśli rozumnej. Kończy się 
zaś ona z chwilą, gdy ludzkość uświadamia sobie, że samo zrozumienie 
absolutu nie wystarcza. Trzecia epoka nie jest epoką pojmowania, lecz 
zjednoczenia się ludzkości z absolutem. Dlatego jest to czas, w którym 
przyszłość poznana zostaje wolą, tj. ukształtowana przez ludzi samych 
zgodnie z wyobrażeniem, jakie o niej posiadają.- I wtedy dopiero fakty 
przekształcają się w czyny, działalność przedteoretyczna w poteoretyczną.

Trzy stadia rozwoju ludzkości przypominają u Cieszkowskiego bardziej 
koncepcję Comte’a niż Hegla. Tyle tylko, że u Comte’a stadium religijne, 
metafizyczne i pozytywne odnosiło się przede wszystkim do sposobów pozna
wania rzeczywistości, gdy u Cieszkowskiego sposoby określenia przyszłości 
są równocześnie sposobami jej poznawania i kształtowania. Jest to więc 
koncepcja, wedle której w każdej epoce jedno, za każdym razem inne prawo 
rządzi poznaniem i praktyką.

Chciałbym w tym miejscu usunąć pewne bardzo rozpowszechnione niepo
rozumienie. Nader często, a czynią to zwłaszcza ci, którzy przypisują 
Cieszkowskiemu doniosłą rolę w przejściu od młodoheglizmu do komunizmu23, 

- traktuje się go jako prekursora filozofii, która uznaje szczególny walor

23 Szczególnie wielkie są w tym względzie zasługi A. Cornu, który sformułował tę myśl 
najpierw w M osesess et la gauche hegelienne. Paris 1934. Por. też jego Karol M arks i Fryderyk 
Engels. Życie i dzieło, t. I, Warszawa 1954, s. 137 i n.
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praktyki. U  Cieszkowskiego występuje jednak wyraźne rozróżnienie pojęć 
„praktyki” i „czynu” . Praktyką jest u niego wszelka działalność ludzka, 
niezależnie od uświadomienia sobie jej konsekwencji, czynem zaś — tylko 
działalność tych konsekwencji świadoma lub, mówiąc językiem Cieszkowskiego, 
„poteoretyczna” . Praktyka jest więc pojęciem szerszym. Jedność rozumu i woli 
jest tylko jedną z jej form, jest jej najwyższym przejawem, albowiem w prak- 
tyce możliwa jest też całkowita ich rozbieżność. Kiedy zaś mowa o rozumie, 
nie chodź' bynajmniej o rozum indywidualny, który wyznacza sobie cele i do 
nich dąży, w tym sensie bowiem praktyka ludzka zawsze była rozumna, 
lecz o rozum pojęty jako całokształt wiedzy w danym czasie, która pozwala 
ludzkości przewidywać skutki swych działań.

N ie podejmując tu problemu intepretacji kategorii „praktyki” u innych 
myślicieli, chcę tylko zwrócić uwagę, że odrzucenie owego rozróżnienia 
praktyki i czynu ogromnie ułatwiło zbanalizowanie problemu stosunku 
wzajemnego teorii i praktyki w wersji uznającej prymat praktyki nad 
teorią i sprowadzenie teorii wyłącznie do roli narzędzia praktyki, a  więc 
przyznanie jej niesamoistnej, konsekutywnej wartości. Sądzę też, że na 
niezrozumieniu różnicy między praktyką i czynem zasadza się krytyka 
Cieszkowskiego ze strony Henryka Kamieńskiego24.

Ujmując trzy stadia rozwoju ludzkości jako epoki, w< których rządzą 
różne prawa, możemy też zrozumieć rozróżnienie rozumu i ducha u Ciesz
kowskiego. Pisał: „Niechaj u Hegla rozum objawi się jako najobiektywniejszy
i najbardziej absolutny, zawsze będzie to tylko rozum; dla filozofii jest to 
szczyt najwyższy, ale nie dla ducha absolutnego jako takiego” (P H jl l). 
Zaraz potem następuje passus o konieczności wzniesienia woli na wyżynę 
spekulacji, na jakiej dotąd znajdował się tylko rozum, ale w istocie chodzi 
o sprawę głębszą jeszcze. Przedmiotem filozofii nie jest jedynie działalność 
rozumu, lecz działalność ludzka w jej 'całokształcie, jej zadanie polega na 
zharmonizowaniu różnych dziedzin owej działalności, a więc całego życia 
duchowego we wszystkich jego przejawach, a także życia materialnego. Chodzi
0 zaspokojenie zarówno wszelkich potrzeb duchowych, jak materialnych, przy 
czym w Ojcze-Nas? Cieszkowski jedne i drugie pojmuje nie jako wielkości 
stałe, lecz jako czynniki zrelatywizowane historycznie pod względem ilości
1 jakości.

Filozofia szczyt swój osiągnęła w Heglu, lecz jaka filozofia? Oto taka 
tylko, która sama traktowała siebie jako samowiedzę rozumu. Jako samowiedza 
życia ludzkiego filozofia nie tylko nie traci u Cieszkowskiego ważności, lecz 
przeciwnie, jej znaczenie ogromnie jeszcze wzrasta. Praktyka poteoretyczna nie

24 Por. Filozofia ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa. Przypiski do części pierwszej, ■ 
Warszawa 1959, s. 139— 144.
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może obyć się nie tylko bez wiedzy pozytywnej, jak u Comte’a, lecz także 
bez religii i metafizyki. A filozofia ducha absolutnego jest wedle niego tych 
trzech syntezą.

Przy wnikliwym czytaniu Prolegomenów występują jednak pewne pęknięcia 
w tej koncepcji. Pierwsze z nich dotyczy trójdzielnego podziału dziejów. 
Kłóci się on, mianowicie, z dwudzielnym rozróżnieniem faktów i czynów. 
W trzecim rozdziale Prolegomenów mowa nieustannie o tym, że cała 
przeszłość po dzień dzisiejszy składa się wyłącznie z faktów, czyny zaś za
rezerwowane są dla przyszłości. Ten podział jednakże nie tylko poddaje 
w wątpliwość rozróżnienie trzech epok w dziejach ludzkości, ale także ową 
„średniówkę dziejów” w postaci pojawienia się Syna Bożego, albowiem 
najważniejsza cezura jest jeszcze przed nami.

I zaraz pojawia się kolejna wątpliwość. Skoro w każdej epoce dziejowej 
rządzi inne prawo rozwoju, a na dodatek stadium ostatnie nie polega na 
powrocie ducha do siebie, lecz na jego wyjściu „z siebie” , w takim razie 
można wprawdzie mówić o kolejnym następstwie epok historycznych, ale nie 
o ich koniecznym przebiegu w określonym kierunku. Pod znakiem zapytania 
staje jedność ludzkiej historii, a tym samym także możliwość zrozumienia 
jej w całości. Skoro zaś nie potrafimy pojąć dziejów w ich całokształcie, 
jakże możemy określić spekulatywnie przyszłość, co przecież postulował Ciesz
kowski?

Tej wątpliwości nie usunie się, moim zdaniem, wskazując na wątki 
utopijne w myśli Cieszkowskiego ani w ogóle na jakiekolwiek jego powiązania 
z myślą mu współczesną. Albo po prostu nie dostrzegł trudności; w takim 
razie nie można go traktować jako poważnego myśliciela i w historii 
filozofii — nie ideologii — zasługuje najwyżej na niewielką wzmiankę. Albo też 
trudność dostrzegł i zaproponował jej rozwiązanie. Ten wypadek istotnie 
miał, moim zdaniem, miejsce, ale rozwiązania owego nie znajdziemy 
w Prolegomenach, bo były tylko wstępem do niego.

W naszej tradycji filozoficznej słowo „Prolegomena” zrosło się do tego 
stopnia z nazwiskiem Kanta, że mało kto się ośmielił zamieścić je ponownie 
w tytule dzieła. Nie było jednak arogancją, jeśli młody, nikomu nie znany 
Polak to uczynił. Trzeba tytuł jego dzieła traktować dosłownie: pomyśjane 
było rzeczywiście tylko jako wstępne uwagi, jako zadatki do wyłożenia własnego 
stanowiska, które miało nastąpić w Ojcze-Nasz.

Zanim przejdę do omówienia, w jaki sposób Cieszkowski proponował 
rozwiązać wspomniane powyżej trudności, potrzebna jest jeszcze jedna uwaga 
na temat źródeł, z których rozwiązanie to wyrosło.

Pytanie wstępne brzmi: czego właściwie szukał Cieszkowski? Czy dążył 
tylko do światopoglądowego uzasadnienia określonego programu politycznego, 
obojętne, konserwatywnego czy zgoła reakcyjnego, ^liberalnego, czy wreszcie
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postępowo-konserwatywnego, jak sam określał swoje stanowisko, czy też 
dręczyły go pytania esencjalne, filozoficzne pur sang?

Powojenne dyskusje wokół Cieszkowskiego właściwie przeszły nad tym 
pytaniem do porządku dziennego. Kroński i Walicki, mimo całej różnicy 
zajmowanych przez nich stanowisk, stoją niejako na jednej płaszczyźnie. 
Jeden traktował wprawdzie Cieszkowskiego jako przedstawiciela „reakcji 
mesjanistycznej i katolickiej” , gdy drugi wskazywał na zbieżności między 
Cieszkowskim i francuskim socjalizmem religijnym, ale obu interesował 
Cieszkowski jako rzecznik określonego światopoglądu, a nie jako filozof. 
Problematykę filozoficzną zredukowano w obu przypadkach do problematyki 
światopoglądowej, do wartości przyjętych dla uzasadnienia określonej postawy 
osobistej i określonego programu społeczno-politycznego.

Chciałbym spróbować wyjść z tego zaczarowanego koła, dotrzeć do warstw 
głębszych niż pytanią, podyktowane przez czas i miejsce, w jakim rodziła 
się koncepcja Cieszkowskiego. W tym celu trzeba na chwilę przynajmniej 
zawiesić naszą wiedzę o sytuacji polskiej w dobie popowstaniowej i o polskich 
sporach ideowych, podobnie jak naszą wiedzę o narastającej kwestii społecznej 
jako przedmiocie ówczesnych dyskusji. Za punkt wyjścia chciałbym przyjąć 
sytuację w filozofii, spór, jaki tu się toczył.

Z tego punktu widzenia na szczególną uwagę zasługuje polemika w szkole 
heglowskiej. Zadawano niegdyś w Polsce pytanie, gdzie w sporze owym 
umieścić należy Cieszkowskiego: na lewicy, prawicy, czy w centrum; sam 
w tym sporze wziąłem udział25. Jest niewątpliwą zasługą Andrzeja Walickiego, 
że zakwestionował tak postawione pytanie i uznał ów horyzont badawczy 
za niewystarczający26. Ale chyba wylano dziecko razem z kąpielą. Podziały 
ideowe przebiegały w Polsce rzeczywiście inaczej i zaliczanie któregokolwiek 
z ówczesnych polskich myślicieli po prostu do lewicy lub prawicy heglowskiej 
mija się z celem. Sam spór jednak odegrał w Polsce ogromną rolę i do 
niego trzeba odnieść prace wyraźnie filozoficzne. W przypadku Cieszkowskiego 
dyrektywa taka wydaje mi się szczególnie aktualna.

N a wstępie chciałbym przypomnieć ważne rozróżnienie, dokonane przez 
Horsta Stuke: podział na staro- i młodoheglistów nie pokrywał się z podziałem  
na prawicę i lewicę heglowską 27. Podział pierwszy miał charakter pokoleniowy. 
Staroheglistami byli owi „uczniowie i przyjaciele zmarłego” , którzy konty
nuowali jego dzieło, a przede wszystkim zadbali o udostępnienie jego 
spuścizny. Większość z nich: Henning, Michelet, Marheinecke, Hotho, Yatke

25 Por. mój artykuł August C ieszkowski w oczach Niemców w latach trzydziestych  —  
czterdziestych X IX  wieku, w; Polskie spory o Hegla 1830— 1860, Warszawa 1966.

26 O ile mi wiadomo, myśl tę wyraził po raz pierwszy w artykule M ickiewicz i C ieszkowski, 
„Archiwum Historii Filozofii i M yśli Społecznej” , t. 13: 1967.

27 Por. H. Stuke, Philosophie der Tat. Studien zur Verwirklichung der Philosophie bei den 
Junghegelianern und den Wahren Sozialisten, Stuttgart 1963, s. 32— 33, przyp. 5.
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słuchała Hegla podczas pierwszych wykładów w Berlinie, niektórzy znali go 
zresztą wcześniej jeszcze. D o staroheglistów należał oprócz wymienionych 
także Carove, upatrzony przez Hegla na asystenta w okresie pisania przez 
niego Filozofii prawa, lecz nie zatwierdzony przez ministerstwo z powodu 
sympatii dla nowinek francuskich i powiązań z niemieckim ruchem studenckim. 
Należał do nich także Gans, uczeń, młodszy kolegą, wreszcie rywal wielkiego 
nauczyciela w ostatnich latach jego życia. Należał też do nich Heine. 
Wszystkich łączyło wspólne wielkie przeżycie tego pokolenia: wojny napo
leońskie jako kontynuacja rewolucji. Młodohegliści natom iast— to już inna 
generacja, dla której zarówno Napoleon, jak i Fichte byli mitem. Tutaj 
należeli ludzie, którzy zetknęli się z Heglem podczas ostatnich wykładów: 
Feuerbach, Bauer, także Libelt; mieli oni kontakt już tylko ze starym, 
pozbawionym iluzji człowiekiem, który od czasu kłopotów z Zasadami 
filozofii praw a28 na piśmie wypowiadał się już tylko w artykułach i re
cenzjach, a zasadniczą działalność ograniczył do nie publikowanych za życia 
wykładów, albo wreszcie najmłodsi, którzy — jak np. Cieszkowski i Marks —  
Hegla znali już tylko z jego pism, a większość z nich dopiero wtedy się 
ukazywała, oraz z ustnych, owianych już legendą przekazów.

Natomiast podział na prawicę i lewicę heglowską był początkowo 
podziałem wewnętrznym wśród młodoheglistów. Nastąpił w połowie lat trzy
dziestych, ale po wydaniu przez Straussa Życia Jezusa (1835— 1836) oraz 
Streitschriften (1837), gdzie autor po raz pierwszy posłużył się określeniami 
zaczerpniętymi z życia politycznego, stał się niebawem określeniem obiegowym, 
wypierając dawny podział na staro- i młodoheglistów. Młodoheglizm utoż
samiano z lewicą jednak dopiero po powstaniu „Hallische Jahrbucher” jako 
organu nowego ruchu, przy czym nie należy zapominać, że do jego współ
pracowników należał np. także Heinrich Leo, autor głośnej denuncjacji 
młodoheglistów pt. Die Hegelingen (1838). Szybka radykalizacja grupy, 
w której na czoło wysunęli się kolejno Bruno Bauer, Arnold Rugę, Ludwig 
Feuerbach i Karol Marks, spowodowała, że krzyżowanie się obu linii podziału 
poszło w zapomnienie.

A tymczasem podziały istotnie się krzyżowały. Gans był np. niewątpli
wym staroheglistą, ale patronował ruchowi młodych i został przez nich 
przyswojony, a po śmierci w r. 1839 uznany jednoznacznie za członka 
„lewicy” . Carove, również należący do pokolenia staroheglistów, był wpraw

dzie współpracownikiem „Hallische Jahrbucher” , nie należał jednak ani do 
lewicy, ani do prawicy szkoły heglowskiej, bo jego zainteresowania i sympatie 
kierowały się ku mesjanizmowi29. Heine, niewątpliwy staroheglista, wystąpił

28 Pisze o nich obszernie K .-H . Ilting we wstępie do edycji wymienionej w przyp. 16.
29 Oprócz książki Der Saint-Simonismus und die neuere franzósische Philosophie, Leipzig 

1831, Carove ogłosił m.in.: Der Messianismus, die neuen Templer m d  andere merkwiirdigen 
Erscheinungen auf dem Gebiete der Religion und Philosophie in Frankreich, Leipzig 1834,
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przeciw mistrzowi w czasach, kiedy zarówno późniejsza lewica, jak późniejsza 
prawica nie myślały nawet o podważeniu heglowskiego systemu i chciały 
jedynie uzupełnić jego dzieło na stosunkowo wąskim odcinku. Michelet, 
który podział na prawicę i lewicę autorytetem swym uświęcił, wprowadził 
dodatkowo pojęcie „centrum” , w którym oprócz siebie umieścił Karla 
R o s e n k r a n z a  30. Hess od początku wykraczał w swym radykalizmie poza 
lewicę, i — moim zdaniem — do żadnego z obozów zaliczyć się nie daje. 
Równocześnie za przywódcę „prawicy” uznany został Goschel, autor Apho-» 
rismen iiber Nichtwissen und absolutes Wissen (1829), niezwykle pochlebnie 
ocenionych przez Hegla, który nigdy nie był jego ucgjiiem.

To samo, choć w innym sensie, dotyczy Cieszkowskiego. Sądzę, że nie 
należał ani do lewicy, ani do prawicy młodoheglowskiej, niemniej spór 
między nimi odegrał w jego życiu decydującą rolę. Z dziennika wynika 
niedwuznacznie, że poważne studia nad Heglem prowadził stosunkowo późno, 
kiedy spór był już w toku. Pierwszy z zachowanych listów do Michel eta, 
pochodzący z 30 VI 1836 r., wskazuje raczej na to, że stosunki nie były 
jeszcze wówczas zażyłe. We wcześniejszym okresie Cieszkowski zajmował się 
bardziej lekturą dzieł ekonomicznych niż filozoficznych, czytał też niektóre 
pisma francuskich myślicieli społeczno-religijnych, np. Bucheza, natomiast 
lektura Logiki i Wykładów z filozofii religii odnotowana jest w dzienniku 
w listopadzie 1837, lektura Zasad filozofii prawa i Encyklopedii w styczniu 
1838, Wykładów z filozofii dziejów i Estetyki w maju, Wykładów z  historii 

filozofii dopiero w sierpniu 1838 r. Rzecz jasna, że nie można wykluczyć, 
że przynajmniej w niektórych przypadkach Cieszkowski powracał do dzieł 
wcześniej znanych, ale gdyby nawet tak było, to widać przywiązywał wagę 
do nowej lektury, skoro ją w dzienniku zaznaczył. To ewentualne ponowne 
czytanie nastąpiło zaś w klimacie gorącego sporu między lewicą i prawicą 
heglowską. Prawda, że w liście do Micheleta z 10 X 1836 Cieszkowski 

stwierdza, iż. Życia Jezusa jeszcze nie czytał, nie udało mu się bowiem 
zdobyć dzieła „ze względu na szybkie wyczerpanie się nakładu” {Listyj332). 
Ale właśnie ta uwaga świadczy też o jego wielkim zainteresowaniu sporem,
o którym w Niemczech było głośno. „Filozofia mitologii Schellinga także 
budzi moją ogromną ciekawość, nie mniej jak słynne dzieło Straussa” — 
czytamy we wspomnianym liście.

W Prolegomenach Cieszkowski do sporu owego jeszcze się nie ustosunkował. 
Również Bóg i palingeneza było tylko przyczynkiem do zagadnienia, przy
najmniej w tej postaci, w jakiej dzieło to do nas dotarło. Albowiem

oraz Zur Beurtheilung des Buches der polonischen Pilgrime und der Worte eines Glaubigen, 
Ziirich 1835, gdzie omawia! Księgi narodu i pielgrzym stwa polskiego  M itkiewicza oraz 
Paroles d ’un croyant Lamennais’go.

30 Por. Geschichte der letzten System e der Philosophie in Deutschland von Kant bis Hegel, 
t II, Berlin 1838.
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Andre Liebich słusznie zwraca uwagę, że rzekoma prezentacja części drugiej 
w Micheleta Epifanii wiecznej osobowości ducha, dołączonej przez syna do 
polskiego przekładu Boga i palingenezy, gdzie stanowisko Cieszkowskiego 
wykłada „wschodni przyjaciel Teleofanesa” , powtarza tylko myśli zawarte 
w opublikowanej pierwszej, krytycznej części dzieła, nie wchodząc zupełnie 
w problematykę palingenezy, zaznaczoną w tytule31. Własne stanowisko 
w centralnej, w moim przekonaniu, sprawie stosunku filozofii zajął Cieszkowski 
dopiero w Ojcze-Nasz.

i

IV
Religijni myśliciele francuscy, których Cieszkowski studiował i cenił, 

przede wszystkim de Maistre, Ballanche, Lamennais, Buchez i Leroux, 
a także Saint-Simon i Fourier, traktowali chrześcijaństwo, obojętne, stare 
czy nowe, ahistorycznie. Ich poglądy zawsze wyrastały z tradycji katolickiej, 
która odrzucała samą możliwość historycznej krytyki objawienia. Na treść 
objawienia czas nie ma najmniejszego wpływu, historycznie spowodowane 
może być najwyżej jego łaknienie przez ludzkość. Francuska refleksja nad 
historią nie wyszła w zasadzie poza próby jej periodyzacji i sformułowanie 
prawa koniecznego przeplatania się epok organicznych i krytycznych, nato
miast wszystkie koncepcje historii jako kolejnego następstwa objawień traktowa
ły proces dziejowy jako proces nieciągły. Pytanie, jak pogodzić objawienie 
absolutu z ciągłością procesu historycznego, we francuskiej myśli społeczno- 
-religijnej nigdy nie wypłynęło.

Nie kwestionując zatem tego, że ro z w ią z a n ia  Cieszkowskiego mogły 
być inspirowane przez myśl francuską, co tak przekonująco przedstawił 
Walicki32, sądzę, że sam ą p ro b le m a ty k ę  mogła mu podsunąć tylko

31 A, Liebich. op. cit., s. 343, przyp. 18. Twierdzenie Liebicha znajduje potwierdzenie 
w liście Micheleta do Cieszkowskiego z 13 grudnia 1850 r. Autor tłumaczy tam, że włożył 
w usta „wschodniego przyjaciela Teleofanesa” , za którego Cieszkowski bynajmniej nie musi 
brać odpowiedzialności, myśli krytyczne wydedukowane z części pierwszej Boga i palingenezy, 
dorzucając to, co wie skądinąd o poglądach Cieszkowskiego. Równocześnie prosi o dodatkowe 
informacje na temat palingenezy, wędrówki dusz lub raczej metasomazy, chórów błogosławio
nych itd., z czego wynika, moim zdaniem, że z rozwiniętym wykładem pozytywnym myśli 
Cieszkowskiego nigdy się nie zapoznał. Por. Prolegomena do historiozofii, Bóg i palingeneza 
oraz mniejsze pisma filozoficzne z lat 1838— 1842, Warszawa 1972, s. 398. Por. także 
A. Cieszkowskiego, Bóg i palingenezya , Poznań 1912 (wstęp tłumacza).

32 Por. Francuskie inspiracje m yśli f i l  ozoficzn o-rei igijn ej Augusta Cieszkowskiego, „Archiwum  
Historii Filozofii i Myśli Społecznej” , t. 16: 1970. Należy zaznaczyć, że Walicki stale traktuje 
jako błąd ujęć dotychczasowych jedynie rozpatrywanie Cieszkowskiego w kontekście wyłącznie 
niemieckim, bynajmniej więc nie kwestionuje prawa do rozpatrywania go r ó w n ie ż  w nie- 
ęnieckim kontekście. Jeśli idzie jednak o zaliczanie Cieszkowskiego do „lewicy” lub „prawicy” 
heglowskiej, ogranicza się ostatecznie do stwierdzenia, że jednakowo słusznie można go zaliczyć 
do obu kierunków. Por. A. Walicki, Pisma filozoficzne Cieszkowskiego z lat 1838— 1842 
w kontekstach intelektualnych epoki, w: P H , s. IX oraz: August C ieszkowski, w: Polska 
myśl filozoficzna i społeczna, t. I, Warszawa 1973.
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filozofia niemiecka, tzn. Hegel czytany przez pryzmat sporu w szkole 
heglowskiej.

Jak wiadomo, zagadnienie interpretacji chrześcijaństwa jako faktu histo
rycznego legło u podstaw rozpadu szkoły. U Hegla prawdy wiary chrześci
jańskiej wyłamywały się z ogólnego prawa postępu myśli. W filozofii, wedle 
znanego powiedzenia, prawda nie pojawia się jak wystrzał z pistoletu, nie 
jest stanem, lecz procesem. Filozofia wyraża ją stale, ale jest to zarazem stale 
prawda relatywna, odniesiona do czasu, w którym się pojawia. Prawda 
filozofii polega na tym, że wyraża adekwatnie stan świadomości w określonym 
czasie, dlatego też przychodzi zawsze post festum. Natomiast objawienie 
chrześcijańskie jest aktem jednorazowym i niezmiennym, a zarazem jest 
prawdą o charakterze absolutnym.

Jak pogodzić tę sprzeczność? Odpowiedź Hegla jest znana: prawdą 
religii jest filozofia religii. Istota religii pozostaje bez zmian, zmienia się 
natomiast jej wykładnia, która rozwija się w dziejach, podobnie jak cała 
filozofia.

Przy takim ujęciu jednak  praw dy w iary chrześcijańskiej m usiały ulec 
zredukowaniu do nielicznych twierdzeń o charakterze najbardziej ogólnym. 
Cała opowieść ewangeliczna nabierała charakteru symbolicznego. Jej treść 
sprowadzała się do wcielenia Boga w człowieka i do śmierci owego jednostko
wego człowieka, aby mogła zwyciężyć idea w nim ucieleśniona. Wszystko 
inne, cały historyczny sztafaż owych wydarzeń, stawało się nieważne i przy
padkowe. Jezus w ujęciu Hegla nie jest człowiekiem urodzonym za panowania 
cesarza Augusta w mieście Betlejem i ukrzyżowanym z wyroku Ponckiego 
Piłata za panowania cesarza Tyberiusza na żądanie żydowskich kapłanów. 
Historia życia i męki są legendą, która ma przemówić do wyobraźni 
ludzi niezdolnych do myślenia w kategoriach filozoficznych. Religia wyraża 
zatem prawdy, do których filozofia dochodzi w wielowiekowym rozwoju, 
ale wyraża je tylko za pomocą obrazów i przypowieści oddziałujących 
bezpośrednio na uczucia, ale wymagających dopiero rozumowej interpretacji.

Można by sprawę ująć inaczej jeszcze: oto w określonej chwili dziejowej 
ludzkość nawiedziło przeczucie wiedzy, do której nie dorosła i która wobec 
tego przybrała postać misterium. Wyraziło się w nim ludzkie dążenie do 
absolutu, którego wcześniejszym wyrazem była myśl grecka, ale które dopiero 
w chrześcijaństwie dotarło do świadomości powszechnej. Powstanie religii 
chrześcijańskiej było zatem faktem historycznym, którego znaczenie trudno 
przecenić i Hegel znaczenia tego faktu nigdy nie negował. Natomiast 
wyjaśniając treść idei chrześcijańskiej i tłumacząc jej powstanie Hegel 
przeszedł zupełnie do porządku dziennego nad historyczną treścią przekazu 
ewangelicznego. Dlatego idea bożoczłowieczeństwa, śmierci i zmartwychwsta
nia Chrystusa pojawiła się na ziemi w określonym miejscu i czasie w postaci
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opowieści o życiu i śmierci Jezusa z Nazaretu — na to pytanie filozofia 
Hegla nie dawała żadnej odpowiedzi.

Kiedy problem ten stanął przed uczniami Hegla, szukali rozwiązania 
w kierunku wskazanym przez mistrza: mit musiał mieć historyczne podstawy; 
wokół tych podstaw rozgorzała cała dyskusja.

Warto przypomnieć w tym miejscu, że Cieszkowski uważał najbardziej 
radykalnych młodoheglistów, przywódców jej lewego skrzydła, za prawowitych 
następców Hegla. Lewica sądzi wprawdzie, że z Heglem zerwała, lecz jest to 
złudzenie. W rzeczywistości wyciągnęła tylko z jego nauk ostateczne kon
sekwencje. Prawda, że można było też wyciągnąć konsekwencje inne: był 
czas, „kiedy można było jeśli nie zanegować, to przynajmniej od początku 
zneutralizować rezultaty tego kierunku, czas, kiedy można było wyjść bez
pośrednio od stanowiska Hegla i dalej pójść przy pomocy jego zasady 
wewnętrznej, organicznie, a nie krytycznie, nie czekając na doprowadzenie go 
do skrajności, nie wyciągając z niego i nie dopuszczając konsekwencji 
radykalnych” (PB /191). Cieszkowski powołuje się na Prolegomena jako na 
taką właśnie próbę wyciągnięcia z Hegla innych konsekwencji; ale próba ta 
przeszła bez echa.

• Droga, którą poszła lewica heglowska, musiała nieuchronnie doprowadzić 
ją nie tylko do ateizmu, lecz do zanegowania religii w ogóle. Jesz rzeczą 
bardzo charakterystyczną, że w § 14 Boga i palingenezy, a więc dzieła 
ogłoszonego już po Istocie chrześcijaństwa Feuerbacha, „montagnardem” 
lewicy heglowskiej jest dla Cieszkowskiego nie Feuerbach, lecz Bruno Bauer. 
On to „zastosował gilotynę myśli nawet w najwyższych sferach” , on jest 
„terrorystą” w nauce (B P/189). Jeśli wmyślimy się w tę wypowiedź, jej sens 
jest znany: Feuerbach zakwestionował wiarę w Boga. transcendentnego 
i uznał istniejącą religię za wytwór alienacji, ale na jej miejsce podstawił 
religię człowieka, Bauer natomiast zawestionował wszelką religię, jego krytyka 
odrzuca samo pojęcie absolutu. Nie o to chodzi przy tym, czy sąd Ciesz
kowskiego był trafny, czy błędny; ważne jest zanegowanie filozofii, która 
destrukcję absolutu uznaje za swój cel naczelny.

Ale podkreślmy wyraźnie: jeśli myśl niemiecka zeszła na manowce, to 
myśl z chil i as tycznych tradycji wywiedziona zawiodła, wedle Cieszkowskiego, 
w stopniu nie mniejszym. Chiliazm nie zwątpił wprawdżie nigdy o prawdzi
wości ewangelicznego przekazu, sądził jednak, że trzeba go uzupełnić. Zgodnie 
z myślą chiliastyczną Chrystus miał powtórnie pojawić się osobiście na ziemi, 
aby ustanowić na niej swe tysiącletnie królestwo. Obiecywała ona ponowny 
raj na ziemi, ale pojmowała go jako stan stagnacji. Poza to wyobrażenie 
zaś nie zdołali wyjść nawet wielcy utopiści francuscy, dla których historia 
kończy się z nastaniem harmonii lub powszechnym zapanowaniem religii 
saint-simonistycznej: potem stosunki między ludźmi nie nastręczają już żadnych 
problemów. Obojętne, czy chiliazm przyjmuje postać pre- czy postmillenializmu,
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zawsze królestwo tysiącletnie istnieje wprawdzie jeszcze na ziemi, ale już poza 
historią. Powtórne nadejście Syna Bożego równoznaczne jest z „końcem 
czasu” .

Cieszkowski zwalcza równocześnie negację absolutu i odrzucenie historii. 
Osobliwość jego rozwiązania polega zaś na tym, że usiłuje połączyć na 
płaszczyźnie swoiście pojętej filozofii historii ahistoryczną, prawowiernie kato
licką koncepcję z równie ahistoryczną, heterodoksalną ideą królestwa bożego 
na ziemi. Dokonuje zaś tego przez zastosowanie do historii trychotomii 
Heglowskiej i pojęcia postępu proweniencji Heglowskiej, usiłując w ten 
sposób sprostować nie tylko Heglowską filozofię historii, którą uznał 
w Prolegomenach za najsłabszy punkt całego systemu, ale i doprowadzoną 
do skrajności przez uczniów Heglowską filozofię religii.

V -

Powtórzmy zadane już pytanie: na czym polega jedność procesu dziejowego, 
jeśli nie jest on samopoznaniem rozumu? Inaczej: na czym polega konieczne 
następstwo epok dziejowych, skoro w każdej z nich działają inne motory 
postępu?

Cieszkowski wychodzi z dwojakich przesłanek. Po pierwsze, tylko człowiek 
jest podmiotem historii. Żadna konieczność immanentna nie ogranicza jego 
woli, żadna chytrość Rozumu nie koryguje jego błędów. Ogólność nie jest 
wobec osobowości czymś nadrzędnym, lecz przeciwnie, przejawia się w jej 
spełnieniu.

U Hegla immanentny Rozum dziejów posługiwał się ludźmi jako na
rzędziami. Ich potrzeby, skłonności, ambicje służyły celom, które były nie 
tylko wobec nich transcendentne, ale także przed nimi zakryte. Ex post 
tylko ludzie dowiadywali się, czemu służyli. Dlatego filozofia miała u Hegla 
tylko funkcję uświadamiającą istotę przemian już dokonanych, a zatem 
charakter jedynie kontemplatywny. W panowaniu Rozumu przejawiał się 
bezwzględny prymat ogólności wobec jednostkowości. Wobec jego wymogów 
człowiek-jednostka był niczym.

Drugie założenie Cieszkowskiego było nową postacią prowidencjalizmu. 
Bóg rządzi światem, lecz nie jako jego pan i stwórca, lecz jako ojciec. 
Boskie rządy są rządami miłości, Bóg chce, aby świat był dobry, ale mu 
swej woli nie narzuca. Jego ingerencja polega na tym tylko, by skłonić 
ludzi, aby dobrowolnie, z własnego popędu i niczym nie przymuszonej woli 
poszli drogą przez Niego wskazaną.

Jedność historii polega, zdaniem Cieszkowskiego, na tym, że w niej 
człowiek uświadamia sobie i urzeczywistnia swe bogupodobieństwo. Stworzony 
na obraz i podobieństwo boże, człowiek najpierw pojmuje siebie tylko jako
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istotę naturalną, tzn. powolny jest swym cieslesnym pożądaniom, a ducha 
utożsamia ze swymi odczuciami. Boga przedstawia sobie jako siłę przyrody, 
wobec której jest bezbronny i nawet kiedy jest już zdolny do monoteizmu, 
widzi w nim tylko Stwórcę, któremu winien jest posłuszeństwo i który 
napawa go łękiem. Stosunek między człowiekiem i Bogiem, wyrażony 
w Starym Testamencie, to stosunek między sługą i panem, który go nagra
dza lub karze. Stosunek ten określa „lęk przed Panem” 33, który za 
nieposłuszeństwo ukarał ludzi wygnaniem z raju i tego konsekwencjami: 
cierpieniem i śmiercią. Podobieństwo Bogu wyraża się w tej epoce tylko w idei 
narodu wybranego przez Pana. Ale to tylko Bóg wybrał sobie swój naród, 
a nie naród swego Boga, tylko Bóg jest podmiotem, naród jedynie przed
miotem wyboru. W historii świętej, pojętej jako historia przymierza zawartego 
przez Boga z narodem przezeń wybranym, nie ma miejsca na zasługę inną 
niż posłuszeństwo.

Ale Stary Zakon był tylko wstępem do Nowego, który zniósł go 
w sensie Heglowskim, tj. spełnił i wyszedł pozań. Gdyby Bóg był tylko 
wszechpotęgą, wystarczyłby mu lęk ludzki, ale jest on także wszechmiłością, 
tj. siłą, która miłość okazuje i miłości pragnie. Dlatego Bóg zesłał na ziemię 
swego Syna. Zrównał się z człowiekiem, aby człowiek mógł się z nim 
zrównać. Jako człowiek musiał jednak stać się śmiertelną jednostką. Jeśli 
zaś chciał nadal pozostać w tej postaci między ludźmi, musiał jako człowiek 
przekazać im swe posłannictwo. Dlatego Jezus pojawił się jako Mesjasz 
przynoszący Dobrą Nowinę.

Zrozumienie, na czym polega jej istota, trwało — według Cieszkowskiego — 
prawie 2000 lat i stanowiło treść filozofii europejskiej. Wbrew rozmaitym 
formom chiliazmu Cieszkowski mniemał, że proces ten nie mógł ulec 
przyspieszeniu ani raptownemu przerwaniu przez nowe objawienie. Praca 
rozumu była długa i żmudna, jej punktem kulminacyjnym stała się filozofia 
Hegla: w niej samopoznanie rozumu ostatecznie się zamknęło. Duch zakończył 
swą odyseję i powrócił do siebie, ale uczynił to tylko w myśli. Innymi 
słowy, człowiek pomyślał swą tożsamość z abosolutem, pomyślał swą historię 
jako proces realizacji wolności. W myśli stał się równy Bogu, w rzeczywistości 
jednak pozostał równie bezradny jak dawniej wobec okoliczności narzuconych 
mu przez świat zewnętrzny, od niego — przynajmniej jako jednostki — zu
pełnie niezależnych. Owe okoliczności i ich konsekwencje dawały się wprawdzie 
zracjonalizować, ale tylko ex post, natomiast działania, w których miał się 
urzeczywistnić Rozum dziejów, ludzie zmuszeni byli, jak dawniej, podejmować 
na ślepo, najczęściej kierując się względami czysto partykularnymi, które 
z ogólnością Rozumu nic nie miały wspólnego.

33 Tak zresztą pojmował też sprawę Hegel. Por. Yorlesungen tiber die Philosophie der 
Religion. Die Religionen der geistigen Indm dualitat, cz. I, Hamburg 1966, s. 93.
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W tej właśnie sytuacji nie pozostało Heglowi nic innego poza uznaniem 
tego, co rzeczywiste, za rozumne. Był to akt samoobrony filozofii, która 
w spekulatywnej postaci doszła do nieprzekraczalnej dla siebie granicy. 
Dostrzeżono z wielu stron, że na tym stwierdzeniu poprzestać nie można, 
nikt jednak nie potrafił znaleźć wyjścia za ślepego zaułka. Rozum albo 
odrzucano, uciekając się do mistyki, albo absolutyzowano jako siłę wyłącznie 
negatywną, niszczącą. W jednym i w drugim wypadku konsekwencją uznania, 
iż filozofia spekulatywna osiągnęła kres swych możliwości, było ostatecznie 
odrzucenie filozofii na rzecz religii, polityki lub, w dalszej przyszłości, 
nauki.

A tymczasem rozwiązanie polegało nie na tym, by filozofię spekulatywną 
odrzucić, lecz by ją przezwyciężyć, tj. podnieść filozofię na poziom wyższy. 
Hegel, szczytowy punkt filozofii spekulatywnej, jest dla Cieszkowskiego tylko 
momentem w rozwoju ducha absolutnego, którego wyrazem najwyższym jest 
jedność wszystkich stron ducha. Przezwyciężenie Hegla musiało się zatem 
dokonać w postaci przezwyciężenia jego stosunku do innych niż rozum 
władz duchowych. M.in. filozofia powinna była dostrzec prawdę tkwiącą 
w utopii społecznej, którą Hegel traktował z lekceważeniem. Właśnie utopia, 
do której przeszłość wprawdzie nie należy, ale która sama należy do 
przyszłości (PH/99— 100), miała być odskocznią dla nowego spojrzenia na 
zadania filozofii.

W społeczno-religijnej myśli utopijnej, która rzeczników znalazła przede 
wszystkim we Francji, wyraziła się tęsknota za królestwem bożym na ziemi. 
Zasadniczy zaś błąd wszystkich tych koncepcji polegał na przekonaniu, że 
można przewidzieć z góry sposób urządzenia owego królestwa, opierając się na 
obserwacji świata aktualnego. „Utopie nie tym grzeszą, że są zbyt rozumne 
dla rzeczywistości, ale tym właśnie, że są nie dość rozumne” ; grzech systemu 
Fouriera — a odnosi się to do wszystkich systemów utopijnych — polega 
na tym, „że zbyt łatwo składa broń przed rzeczywistością z góry przyjętą” 
(PH/99). Istniejące utopie są dla Cieszkowskiego zbyt realistyczne, zbyt 
mocno zakorzenione w hic et nunc. Jeśli buduje się program, który jest po 
prostu rzeczywistością a rebours, jest się jeszcze zamkniętym w tej rzeczy
wistości, nie wychodzi się poza nią. Przepowiadając, że ludzkość kiedyś 
Saint-Simona i Fouriera w poczet swych świętych zaliczy, Cieszkowski 
bynajmniej nie deklarował się jako ich stronnik. Akceptował kierunek, 
w jakim szły ich wysiłki, lecz nie uzyskane rozwiązania. Sam bowiem 
postulował utopię śmielszą, tak śmiałą, ż e — jak zobaczymy — nie dającą 
się dopowiedzieć do końca.

Hegel wykazał w swej filozofii religii, iż istotą chrześcijaństwa jest idea 
bogupodobieństwa. Co dalej począć z tą myślą, nie wiedział; dla niego 
sprawa kończyła się na wyrażeniu jej w pojęciach. Człowiek tworzy swój 
świat i co chwila przeraża się na widok swego dzieła, jeśli jest to więc
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świat rozumny, a takim być musi, skoro istoty rozumne go tworzą, zatem 
rozumność ta musi być w nim ukryta. TaKT jest sens twierdzenia o duchu 
dziejów, który działa poprzez ludzi.

Francuska filozofia społeczna zgłosiła postulat, by ludzie odtąd świadomie 
tworzyli swój świat. Na pytanie, czemu dopiero „odtąd” , odpowiadali 
powołaniem się na kryzys powszechny, a więe na fakty, a nie na racje. 
Dlatego też kolejne pytanie, w jaki sposób dokonać zasadniczego zwrotu 
w życiu ludzkości, znajdowało odpowiedź w odwołaniu się do „nowego 
objawienia” , które już nastąpiło lub ma nastąpić, w przekonaniu, że jego siła 
perswazji jest tak wieka, iż wystarczy je rozgłosić, aby ludzie natychmiast 
poszli za jego wskazaniami.

Ale jeśli przyjmiemy ten schemat myślenia, to czemu — pyta Cieszkowski — 
nie wystarczyło dotąd objawienie ewangeliczne, czemu się nie urzeczywistniło? 
Odpowiedź brzmi: by pojąć objawienie nie znaczy tylko wyjaśnić je słownie, 
lecz wcielić w życie. Działanie objawienia w dziejach odbywa się w dwóch 
stadiach: w pierwszym ludzie dociekają jego znaczenia, w drugim, pojąwszy 
już, co znaczy, kierują się nim w swym działaniu, żyją na jego modłę.

Nowe objawienie nie jest więc w ogóle potrzebne, wystarczy urzeczy
wistnić stare. Bóg sam podpowiedział ludziom, co mają czynić, przynosząc 
im Modlitwę Pańską. Ale długo trwało, nim zrozumieli, że nie chodzi w niej
o prośby, skierowane do istoty transcendentnej, o łaski, które od niej 
spłynąć mogą, lecz o wyrażenie celów, na które działalność ludzka musi być 
skierowana. Prośby przez miliony codziennie powtarzane nie mogą być przecież 
sprzeczne z ich wolą. Zaangażowania woli więc trzeba tylko, aby zostały 
spełnione.

Tradycyjna chrystologia ulega przez to zasadniczej zmianie. Dla Cieszkow
skiego rola Chrystusa nie ogranicza się do roli posłannika dobrej nowiny 
ani nawet do roli odkupiciela rodzaju ludzkiego. „Jezus Chrystus jest 
prototypem Ludzkości, jej zrealizowanym Ideałem — najwyższym Osobnikiem 
Ludzkości. On nie jest tylko najdoskonalszym z ludzi, ale jest po prostu 
doskonałym człowiekiem [...] Jako absolutnie doskonały, absolutnie dokonany 
człowiek jest tym samym Bogiem. [...] Jako człowiek doszły do końca, 
a więc do celu swego, jako człowiek, który urzeczywistnił w sobie całe 
pojęcie człowieka, cały ideał człowieka zrealizował, całą możną doskonałość 
ludzką wyczerpał, już eo ipso przestał być tylko człowiekiem; przemienił 
się w istotę wyższą nad człowieka — i to jest Przemienienie Pańskie” 
(ĆW11/397). Co więcej: „Objawienie się Chrystusa Mesjasza było koniecznym, 
zjawienie się Jezusa Nazareńskiego było przypadkowe; tamten być musiał, 
ten mógł być albo nie być; mógł być inny na jego miejscu, każdy Pro
rok, każdy Mąż, z którym był Bóg, mógł zostać Mesjaszem. Ale On 

' został, bo On był najgodniejszy. [...] Konieczność i przypadkowość znalazły 
się w odpowiedniej zgodzie, przypadły do siebie, zjednoczyły się i stały się
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wolną Wolą i powstał Wolny Duch Jezusa Chrystusa, Boga Człowieka. 
Wolny, bo przypadkową indywidualność swoją z Siebie i przez Siebie wzniósł 
aż do konieczności posłannictwa Swego — sercem, myślą i wolą stał się 
oczekiwanym Zbawicielem” (O N  11/398—399). '

Człowiek staje się Bogiem przez harmonijne zaangażowanie uczucia, myśli 
i woli w dzieło zbawienia ludzkości — oto kwintesencja przytoczonych powyżej 
rozważań. Boska ingerencja w świat polega na wskazaniu człowiekowi drogi 
do utożsamienia z Bogiem i w tym celu musiał pojawić się człow iek , 
który możliwość takiego utożsamienia nie tylko ogłosił, ale też poświadczył 
własnym życiem. Gdyby Chrystus był tylko nauczycielem, jego nauka 
byłaby abstrakcją. Ale był ponadto żywym przykładem, jednostką, która 
dowiodła, iż naukę ową można wcielić w życie. W tym sensie był 
prototypem ludzkości.

Trudno się dziwić, że Cieszkowski wahał się i zwlekał z ogłoszeniem 
takich myśli, że pierwszy tom Ojcze-Nasz wydał anonimowo i po polsku, 
by sprawdzić w węższym kręgu, jakie zrobi wrażenie. Jak wiadomo, obawa, 
aby „kamień budowy nie stał się kamieniem obrazy” , nie była bezzasadna: 
po ukazaniu dalszych tomów dzieła krytyka katolicka przyjęła je w znacznej 
mierze wrogo lub przynajmniej bardzo powściągliwie, mimo że autor znany 
był szeroko jako gorliwy katolik i nie mógł być posądzany o skłonności 
ani do ateizmu, ani do wywrotowości.

Z intepretacją Chrystusa wiąże się teraz ściśle rola przypisana przez 
Cieszkowskiego ewangelicznemu Ojcze nasz. Skoro bowiem jest to jedyna 
modlitwa, jakiej Syn Boży osobiście ludzi nauczył, musi kryć się w niej sa
ma istota Wskazań na przyszłość. Prośby sformułowane są prosto, w sposób 
każdemu dostępny, bo nie były' tylko apelem pod adresem mędrców lub 
władców, jak w nowych ojawieniach francuskich utopistów. Wzorzec jest 
powszechnie zrozumiały, trzeba było tylko, aby odczytano go jako wzorzec 
właśnie.

VI

Przejdźmy wreszcie do trudności, z którymi Cieszkowski nie umiał sobie 
poradzić. Wystrzegał się on błędu, popełnianego nagminnie przez ówczesnych 
myślicieli utopijnych, tj. przypisywania przyszłemu społeczeństwu określonego 
kształtu. Epoka czynu jest dla niego epoką nieograniczonych, niewyobrażal
nych dziś możliwości. Dlatego można tylko podać dziś jej zasadę, czyli 
poznać ją spekulatywnie, ale konkretyzacja owej zasady przypadnie w udziale 
samej przyszłości. Zasada zaś owa powiada, że wola rozumna jest w stanie 
pojednać wszelki konflikt, jeśli kieruje się wskazaniami zawartymi w Modlitwie 
Pańskiej. Żywiołem rozumu jest nieustanne popadanie w sprzeczność i przezwy-
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ciężanie sprzeczności, żywiołem woli — rozwiązywanie drogą pokojową sprzecz
ności, przez rozum ujawnionych w życiu.

Przyszłość w ujęciu Cieszkowskiego ma zatem charakter dynamiczny. 
Królestwo boże na ziemi nie jest dla niego stanem, lecz procesem. Czas 
nie kończy się z chwilą „objawienia objawienia” , tj. zrozumienia bożego 
posłania i wprzęgnięcia woli w jego realizację. W nowej epoce sprzeczności 
będą stale przezwyciężane drogą pokojową, ale będą też stale odżywały, 

^przeciwdziałając stagnacji. Nie zostają jednorazowo raz na zawsze usunięte, 
lecz mogą być stale usuwane w oparciu o zasadę dobrowolnego posłuszeństwa 
bożemu wezwaniu.

Podobna wizja przyszłości przyświecała Trentowskiemu, kiedy ogłaszał 
epokę nadchodzącą za czas urzeczywistnionej „różnojedni” , chociaż nie było 
u niego odwołania do zasad chrześcijańskich. Ale u Trentowskiego wszelka 
opozycja, pojednana w wyższej syntezie, zostaje rozwiązana niejako na zasadzie 
zrównoważenia członów przeciwstawnych. Jedność ogarnia obie skrajności 
i wyklucza przewagę którejkolwiek z nich. Jak jednak różnojednia powstaje, 
tego cały, niezmiernie skomplikowany system Trentowskiego nigdzie nie 
wyjaśnia — jedynego wyjątku dałoby się może dopatrzyć w pedagogice. 
Filozofia Trentowskiego jest w istocie, wbrew jego własnym oświadczeniom 
i założeniom, niezmiernie spekulatywna; różnojednia jest czystym wytworem 
myśli, bytem li tylko postulowanym. Jako system spekulatywny zaś stanowi 
Tręntowski w stosunku do Hegla krok wstecz, a nie w przód.

Cieszkowski dalej chyba poszedł w swojej koncepcji „,konserwatywnego 
postępu. Chodzi mu o stałe zapobieganie napięciom grożącym wybuchem 
przez stopniowe zmiany. Przeszłość musi ustępować przed przyszłością, lecz 
w taki sposób, by osiągnięć przeszłości nie zaprzepaścić. W praktyce 
sprowadzał się ów program do reformizmu, który kieruje się nakazami chwili, 
a więc wprowadza zmiany szybciej lub wolniej, bardziej lub mniej głębokie 
w zależności od okoliczności. Cieszkowski był tym zasadom wierny nie tylko 
w teorii, lecz także w swoich wskazówkach praktycznych. Zdania „Nie 
chciałem, aby, co miało być kamieniem budowy, stało się kamieniem obrazy” 
nie należy odnosić tylko do publikacji Ojcze-Nasz. Wszelki ruch do przodu 
jest dla niego wynikiem starcia dwóch sił, które można by nazwać siłą 
bezwładności i siłą napędową — myśl zresztą ogromnie wówczas rozpowszech
niona, związana z kultem Newtona, który Saint-Simon przejął z filozofii 
Oświecenia. Cieszkowski nie tylko konstatuje, lecz także akceptuje walkę 
owych sił, uznaje ją za siłę motoryczną rozwoju, wierny w tej sprawie 
duchowi filozofii Hegla, dla którego das Aufheben także nie oznaczało 
odrzucenia, lecz przezwyciężenie form niższych przez' wyższe, wykroczenie 
poza ograniczenia dotychczasowe poprzez zrozumienie, na czym polegają, 
i dostrzeżenie przejściowości stanu zastanego.
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Rozpatrując proces dziejowy Cieszkowski szczególną uwagę przykłada do 
trzech par pojęć opozycyjnych: tradycja — nowatorstwo, elitarność — po
wszechność, wolność indywidualna — społeczna organizacja. Do wzajemnej 
relacji owych par pojęć powracał wielokrotnie w owych pismach, w których 
„gałązki szedł wyrobić” . Prace te były zawsze równocześnie diagnozą istnie
jących bolączek i wskazówką, jak wybrnąć z kryzysu, nie dopuścić do jego 
zaostrzenia, który mógłby się skończyć wybuchem. Najwyraźniej bodaj widać 
to w Du credit et de la circulation, dziele przez filozofów wyraźnie nie 
docenionym, uznanym tylko za traktat ekonomiczny, gdy tymczasem jest to 
klasyczna egzemplifikacja metody rozumowania, stosowanej przez Cieszków-- 
skiego -,4. Ale podobny charakter ma też rozprawa O izbie wyższej i arystokracji 
w naszych czasach, artykuły na temat kredytu rolnego, ba, nawet praca
O ochronach wiejskich i O romansie nowoczesnym. Ilekroć Cieszkowski ma do 
czynienia z dwoma wyraźnie przeciwstawnymi rozwiązaniami, zawsze odrzuca 
oba: odrzuca więc laissez-faire’yzm  i reglamentację produkcji lub obrotu 
na rzecz gospodarki sterowanej, przypominającej współczesny interwencjonizm; 
odrzuca zasadę władzy na mocy przywileju dziedzicznego i władzy opartej 
li tylko na wyborach powszechnych na rzecz „arystokracji zasługi” , tj. ciała 
samoczynnie działającego na mocy kooptacji „najlepszych” przez „najlepszych” 
z grona „najlepszych” ; domaga się powszechnego nauczania na szczeblu 
podstawowym bez zaprzeczenia elitarnego charakteru wykształcenia wyższego. 
Zawsze formułuje przy tym tylko zasadę rozwiązania problemu, pozostawiając 
przyszłości jej konkretyzację i wypowiadając się szczegółowo tylko w śprawach 
chwili bieżącej. Dlatego też powołuje się wprawdzie na doświadczenie — 
klasycznym przykładem są tu prace poświęcone kredytowi rolnemu, gdzie 
za wzór stawia rozwiązanie pruskie i instytucję Banku Polskiego — ale nie 
absolutyzuje tych doświadczeń: to tylko wzory, których nie wolno przyjmo
wać bezmyślnie, nie uwzględniając swoistości sytuacji, zwyczajów i nawyków 
myślowych kraju, dokąd należy je przenieść.

We wszystkich rozważaniach tego typu, które sam Cieszkowski uznał 
za ograniczony składnik Ojcze-Nasz, objawia się on jako zaprzeczenie 
utopisty. Harmonia nigdy nie zostanie ustanowiona, lecz zawsze musi być 
ustanawiana z pełną świadomością, że ma charakter przejściowy, że jest tylko 
pojednaniem sprzeczności danej chwili, które nieuchronnie będą w innej 
postaci odżywały w chwili następnej, przy czym teza ta nie ma tylko 
charakteru opisowego, lecz także wartościujący: ideałem jest, jak u Hegla, 
sam proces realizacji ideału, wieczny ruch, a nie bezruch.

Dlatego „królestwo boże na ziemi” oznacza u Cieszkowskiego tylko 
oparcie stosunków między ludźmi na nowej zasadzie, a nie raz na zawsze 
daną formą organizacji tych stosunków. Jest to zaś zasada dopuszczająca

34 Obszerne uwzględnienie tych prac jest jedną z zalet monografii Liebicha, jemu też
myśl tę zawdzięczam. Por. op. cit., s. 132.
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nieskończony wachlarz możliwości, otwierająca perspektywy nigdy nieznanego 
bogactwa form indywidualnych. W przyszłości każdy będzie, wedle Cieszkow
skiego, osobą tj. istotą, która sama się określa, nie zaprzeczając praw do 
podobnego określenia innym.

Jeśli z tej perspektywy spojrzymy na postać Chrystusa jako prototyp 
ludzkości, ukaże nam się ona w nowym świetle, bardzo odległym od ujęć 
ortodoksyjnych. Jezus jest po prostu doskonałym człowiekiem nie dlatego 
tylko, że ucieleśnił wszystkie cnoty, a1̂  i dlatego, że dokonał najbardziej 
osobistego, a zarazem osobliwego wyboru, sprzecznego z zachowaniem 
powszechnym. Jego śmierć, podobnie jak całe jego życie, były czymś najdalszym 
od standardu. Historyczny Chrystus nie jest więc dla Cieszkowskiego, jak dla 
młodoheglistów obu skrzydeł, tylko przejawem jakiejś ogólności — mit ewan
geliczny nie sprowadza się ani do „substancji” , ani do „samowiedzy” — 
lecz jest objawieniem prawdy, że najwyższa ogólność polega na najwyższej

* indywidualności.
Docieramy teraz do sedna trudności, jest ono dwojakiej natury. Po pierwsze, 

liczby próśb jest skończona, mają zaś dawać wskazówki, jak rozwiązać 
wszystkie trudności, przed jakimi stanie ludzkość w przyszłości, czyli wyczer
pać nieskończone możliwości. Nie jest to już znana od dawna aporia jedności 
i nieskończonej wielości, lecz aporia wielości skończonej i nieskończonej, która 
prowadzi do sprzeczności. Nieskończoność można podporządkować jednej 
zasadzie, ałe próba wtłoczenia jej w skończoną liczbę zasad musiała zakończyć 
się niepowodzeniem. Cieszkowski uległ tu nie tylko presji zachowania przy
najmniej pozorów katolickiej prawowierności, ale także fascynacji trójką 
i' siódemką, nieobcej też Trentowskiemu, zwłaszcza w Podstawach filozofii 
uniwersalnej. Prześledzenie dziejów tej fascynacji w filozofii dziewiętnasto
wiecznej byłoby zresztą zadaniem niezmiernie interesującym, tutaj ograniczę 
się do stwierdzenia, że źródłem jej był Jakub Boehme. Sądzę, że w miarę 
postępów pracy Cieszkowski dostrzegał coraz jaśniej nierozwiązalność owej 
aporii.

Ale do tego doszła trudność dodatkowa. „Przedmiotem pierwszej prośby 
był Bóg, przedmiotem drugiej prośby była Ludzkość, przedmiotem trzeciej 
prośby jest Wolność” — pisał Cieszkowski, podejmując pracę nad „Bądź 
wola Twoja” (ON  III/155). I w tym właśnie miejscu dzieło zaczyna się 
załamywać: do trzeciej prośby mamy jeszcze dyspozycje rozwinięte, podzielone 
na paragrafy, do dalszych już tylko nader ogólne uwagi.

Przyczyna jest prosta. Istotą pierwszej prośby jest „postępowe objawienie 
osób bożych u samego Boga” (ON  11/403). czyli stadia pojmowania Boga 
w dziejach. Tutaj można było odwoływać się do Pisma iw. i do historii, 
rozwinięcie myśli nie przedstawiało więc zasadniczych trudności. Druga prośba 
mówi o królestwie bożym pojętym jako pojednanie religii i polityki, tu już 
odwołanie do historii mogło mieć tylko charakter przytoczenia przykładów
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negatywnych, pozostała więc tylko interpretacja Pisma iw\ Ale wciąż jeszcze 
tak abstrakcyjnie sformułowana prośba dawała się uszczegółowić. Jeszcze 
w trzeciej prośbie można było snuć bardzo ogólne rozważania, chociaż 
ich konkretyzacja, jeśli nie miało się popaść w utopijne rozważania nad 
sposobem urządzenia przyszłości, była nader trudna. Centralną kategorią w tych 
rozważaniach Cieszkowskiego jest osoba, która w socjalności urzeczywistnia 
cnotę, czyli zjednoczenie prawa z obowiązkiem. Ta kategoria wypada jednak 
już u Cieszkowskiego blado i anemicznie; Trentowski w swej pedagogice 
powiedział znacznie więcej w tej sprawie, bo wskazał przynajmniej na sposoby 
„wyrobienia osobistości w wychowańcu” . Cieszkowskiemu nie pozostaje nic 
poza sformułowaniem postulatu i wskazaniem wzoru w postaci Jezusa.

Przedmiotem dalszych próśb miały być równość, braterstwo, zniesienie 
winy i zła. W tych sprawach zaś pod groźbą popadnięcia w utopię 
Cieszkowski prawie nic już nie mógł powiedzieć. Musiałby bowiem wypowiadać 
się na temat rozwiązania sprzeczności jeszcze nie objawionych albo zaprze
czyć w ogóle możliwości ich powstawania.

Nieszczęściem Cieszkowskiego był nadmiar realizmu. Widział, że stoi przed 
możliwościami nieograniczonymi, niemożliwymi do przewidzenia.- Nie chciał 
snuć fantazji, nie chciał pisać o nieznanym na podstawie tego tylko, 
co miał <fziś przed oczami. Jak wspomniałem, zarzucał utopistom francuskim 
nie że są zbyt rozumni, lecz że są za mało rozumni w stosunku do 
rzeczywistości, tj. że nie potrafią się oderwać od dnia dzisiejszego, że dystans 
w stosunku do swej rzeczywistości osiągają kosztem pozornego tylko oderwania 
się od niej, w rzeczywistości zaś rzutują tylko problemy współczesne w przy
szłość. Ale sam też inaczej postąpić nie mógł, konkretnie mógł się wypowiadać 
tylko co do spraw znanych, sprzeczności już ujawnionych. Nie pozostało 
mu więc nic innego, jak poprzestać na uznaniu Saint-Simona i Fouriera 
za przyszłych świętych ludzkości.

Gdyby zatem Cieszkowski miał kontynuować swe dzieło, musiałby prze- 
•widzieć wszystkie problemy przyszłe i wskazać ich rozwiązanie: zadanie 
beznadziejne i, co gorsza, jałowe. Zadania takiego mógł się podjąć spekula- 
tywny umysł Fouriera, wyżywając się w przepisach regulujących w najdrobniej
szych szczegółach życie w falansterze. Podejmował się go też'— w innym 
sensie — równie spekulatywny umysł Trentowskiego, mnożąc w nieskończoność 
system trójczłonowych kategorii. Ale Cieszkowski był naprawdę realistą 
i człowiekiem czynu. Nie chodziło mu o stworzenie abstrakcyjnego systemu, 
lecz o rozwiązanie żywotnych problemów. Pod tym zaś względem własne 
czasy i ich problematyka wyznaczały mu nieprzekraczalnie szranki. Książka 
na temat ideału nie była do napisania.

Kiedy przystąpił do swego zadania; miał 22 lata. Wtedy zaświtała mu 
idea przewodnia dzieła i napisał Amen. Z upływem lat dostrzegał coraz 
jaśniej, na co się porwał. Sądzę, że już podczas ostatniej redakcji Wstępu
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wiedział, że zadanie jest niewykonalne. Wiedział, ale nie przyznawał się do 
tego nawet przed sobą samym. Jak ów heglowski, co wie, ale nie wie, że wie. 
Porzucenie pracy pisarskiej na rzecz polityki było formą ucieczki przed 
niewykonalnym zadaniem, formą bardzo konsekwentną, skoro głosił koniecz
ność czynu. Oczywiście, wchodzimy tu w niezbadane sfery psychologii, 
sądzę jednak, że w głębi duszy wiedział, iż stwarza tylko pozory. Świadczyłoby
o tym podtrzymywanie w otoczeniu przeświadczenia, że pracuje nadal nad 
Ojcze-Nasz, gdy tymczasem powracał do niego po to tylko, by parę zdań 
przeformułować lub dopisać przypis. Ale gdyby przyznał, że zadanie jest nie
wykonalne, zaprzeczyłby sensowi swego życia.

Śmierć była zapewne dla niego wybawieniem od wielkiego ciężaru. Mógł 
spokojnie przekazać nie dokończone dzieło w ręce syna z poczuciem spełnionego 
w granicach możliwości obowiązku i pozostawić przyszłości rozwiązanie spraw 
otwartych. Było to jedyne możliwe rozwiązanie i sądzę, że dobrze świadczy
o nim jako o filozofie, iż nie szukał innego.

Jak wiadomo, proponowane przez Cieszkowskiego rozwiązania bieżących 
sprzeczności miały charakter reformistyczny i solidarystyczny. Spór o ich 
zasadność w owych czasach nie należy do historii filozofii. Spór o ich walor 
absolutny można rozstrzygnąć tylko na gruncie określonej koncepcji rozwoju 
dziejowego, w której można sprawdzić prawidłowość rozumowania, ale której 
założenia można tylko przyjąć lub odrzucić. Docieramy tu do spraw osta
tecznych: do wyobrażenia o metafizycznych korzeniach zła i związanej 
z tym koncepcji ludzkiej natury. Wiara Cieszkowskiego w zapanowanie 
miłości na ziemi podsuwała mu rozwiązania, które mogą nam dziś wydawać 
się rozbrajająco naiwne, ale których wielkość tkwiła niewątpliwie w dążeniu 
do usuwania źródeł wzajemnej nienawiści. Można chyba powiedzieć, że 
Ojcze-Nasz było jedną z nieczęstych prób pogodzenia dążenia do absolutu 
z ideą racjonalnego kompromisu i osiągania tego, co możliwe.

Jan Carewicz

A U G U ST  V. CIESZKOW SKIS UNBEEN D ETES HAUPTW ERK  

Z u s a m m e n fa s s u n g

Vf. ist der Meinung. Cieszkowski habe nicht zufalligerweise sein Hauptwerk unbeendet 
gelassen. Anhand der Textanalyse des Yaterunser kommt er zum Schluss, ab 1848 sind dem 
Werk nur unbedeutende Erganzungen und Korrekturen beigefugt worden, die weitverbreitete, 
von Cieszkowski selbst herkommende Meinung, er habe bis an sein Lebensende an dem Werk 
gearbeitet, sei pure Erdichtung.

Dem Vf. nach lag der Grund darin, dass Cieszkowski wahrend der Arbeit am Hauptwerk 
auf ununberwindliche Schwierigkeiten stoss. Im Gegenteil zu den franzósischen utopischen 
Denkern war er keinesfalls geneigt. ein bis ins Hinzclne durchdachtes gesellschaftliches System
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der Zukunft zuzuschreiben. Die Beseitigung der Gegensatze bildet bei Cieszkowski einen 
unendlichen Prozess, anstelle der bereits beseitigten tauchen namlich stets neue auf. Ais 
Richtlinie zu der Bewaltigung ihrer aller soli das Vaterunser dienen, seine sieben Bitten 
enthalten namlich ein allumfassendes Programm fiir die Zukunft. Dam it verfallt Cieszkowski 
jedoch in einen Widerspruch, weil eine unbestimmte Zahl der Gegensatze durch eine 
bestimmte Zahl der Bitten erschópft werden muss. Lósen Hess sich der Widersproch nur bei 
der Annahme unendlicher Auslegungsmóglichkeiten des Gebets, aber damit verfliichtigt sich 
sein Inhalt. ganz abgesehen davon. dass Cieszkowski damit die Unfehlbarkeit der katholischen 
Glaubenslehre in Frage stellte. So kam es, dass er zwar die Einleitung, die Ausrufung 
und die beiden ersten Bitten des Vaterunser ausfiihrlich erwog, danach aber immer karger 
wurde und die letzten Bitten nur ganz skizzenhaft betrachtete.


