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REFLEKSJA HISTORIOZOFICZNA KAZIM IERZA BRODZIŃSKIEGO

Świadomość wzrastającej dynamiki życia społecznego dochodzi do głosu 
w pierwszych dziesięcioleciach XIX w. w rosnącym zainteresowaniu historią, 
„istoczeniem” się dziejów, ich prawdą, sensem, przebiegiem, w próbach od
nalezienia siebie i i zbiorowości, z którymi się identyfikujemy, pośród chaosu 
faktów brutalnie naruszających zręby codzienności, ład osobowego wnętrza, 
zakodowany w narodowej pamięci system wartości. Różne są punkty startu 
polskich autorów owego czasu w historyczne continuum i punkty znaczące 
na drodze ku czasom przyszłym. Szukanie ucieczki przed chaosem skłania 
ich już to do snucia projektów głębokich reform gospodarczo-społecznych, 
już to do zagłębiania się w pomroce dziejów albo do buntu o rewolucyjnej 
¿Ile. Interpretacja tych zróżnicowanych postaw wymaga uwzględnienia zarówno 
ewolucji światopoglądowych i historiozoficznych horyzontów każdego z myśli
cieli, jak i dotarcia do źródeł aksjologicznego constants, obecnego w na pozór 
odległych od siebie dokonaniach jednej i tej samej osoby. Tak właśnie 
jak w przypadku Kazimierza Brodzińskiego, autora Wiesława i Posiania 
do braci wygnańców, propagatora idyllizmu, a zarazem pisarza, który w marty
rologii narodowej upatrywał dziejową i ponadhistoryczną misję Polaków.

Wychowany na galicyjskiej prowincji napoleoński żołnierz, na warszawskim 
gruncie kontynuował oświeceniowe tradycje wychowawcze. Po przykrych 
doświadczeniach przełomu XVIII i XIX w. nie podnosił jednakże problematyki 
zobowiązań obywatelskich. Początkowo, ograniczając się do norm uniwersal
nych, starał się przekonywać, że pośród spraw tego świata jedynie godny 
zabiegów jest ład moralny, którego osiągnięcie leży zawsze w granicach 
możliwości jednostki i wspólnoty. Czy było to tworzenie ideału moralnego 
jakby z pominięciem historycznego wymiaru istnienia, czy też próba wkompo
nowania realizacji wysuwanych postulatów w daleką od ideału rzeczywistość? 
Za możliwością pierwszą przemawia widoczna u Brodzińskiego tendencja do zo
gniskowania istoty życia ludzkiego w jego naturalnym otoczeniu, przeciw niej — 
dążenie do etycyzacji życia na szczeblu nadnaturalnym, narodowym. Historia
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jest dla myśliciela przeżyciem na tyle osobistym, nie dającym się z racji 
swej dominującej realności zlekceważyć, że próbuje ją  zasymilować, zaakcepto
wać jako całość zgodną z ludzkim powołaniem. Współczesność nie zadowala 
go, jak i innych, ale zmiana, której pragnie, dotyczy głównie ludzkiego 
wnętrza, przeciwdziałać ma wewnętrznemu rozbiciu ludzi dotkniętych klęską, 
służyć doskonaleniu kształtu współżycia społecznego, odzyskaniu utraconego 
spokoju1. Chrześcijańska idea zbawienia, którego źródło tkwi w nas samych, 
znajduje w Brodzińskim gorliwego adherenta. Interpretując ją  w duchu 
wieku oświeconego, bliski jest poczynaniom kręgów, które ku etyce wiodła 
utrata nadziei na odzyskanie niepodległości drogą walki zbrojnej2. Oddziałuje 
nań także koncepcja reprezentowana przez F. Jarońskiego (słynny odczyt 
„Jakiej filozofii Polacy potrzebują?” z roku 1810), którego słuchaczem bywał 
w latach 1809— 1811, postulującą, by prawa i obowiązki człowieka wyprowadzać 
z jego „przyrodzonych” , a więc niezależnych od aktualnych warunków po
litycznych czy społecznych, sił i potrzeb.

Krąg spraw żywo obchodzących pisarza to moralna egzystencja narodu, 
oświata, tradycja utrwalona w profesjonalnych i nieprofesjonalnych formach 
literackich, bieżące życie kulturalne. Widząc się w roli nauczyciela narodu, 
tropił zło niemal wyłącznie na polu aktywności intelektualno-artystycznej. 
Wyjście Brodzińskiego z tego wygodnego poniekąd zaścianka dokonało się 
w ogniu walk i sporów powstańczych, ale przesłanki tej zmiany tkwiły 
w okresie poprzednim, gdy stał się obiektem ostrych ataków romantycznych 
entuzjastów.

CZŁOWIEK I PRZYRODA

Przedtem miarą oceny rzeczywistości artystycznej i pozaartystycznej była 
dlań zgodność z wizją człowieczeństwa wypracowaną na gruncie oświeceniowo- 
-sentymentalnego modelu świata. Przypisując człowiekowi naturalną dobroć, 
zakładał, że charakteryzuje go zdolność do wewnętrznej i zewnętrznej 
harmonii, że odradzająca się wciąż przyroda jako całość sprzyja dokonaniom 
ludzkim, nie grozi kataklizmami, wyznacza niezmienny rytm życia, daje 
nieosiągalne poza nią samą oparcie, a ponieważ kontakt z nią nie implikuje 
nigdy postaw nacechowanych żądzą destrukcji, przeto należy jej zaufać. 
Na tę egzystencjalną ufność — mniemał — stać ludzi o „religijnym usposo
bieniu” , przyzwalających jakby na naturalny porządek rzeczy. W roli 
mistrzyni życia przyroda nie czyni z ludzi „igraszki losu” (to raczej funkcja 
historii), pod warunkiem że przestrzegają niepisanych reguł obcowania z nią,

1 K. Brodziński, Pisma, t. 6, Poznań 1873, s. 91.
1 O zjawisku tym, znamiennym dla omawianego okresu, pisze J. Szacki w pracy O jczyzna ,

naród, rewolucja, Warszawa 1962, s. 49, 52.
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tzn. poprzestawania na małym, wytrwałości i nieopieszałości w działaniu, 
nieeksploatatorskiego stosunku do przedmiotu swej pracy, ograniczania się do 
koniecznej i rozumnej interwencji.

Przyroda jest — w oczach Brodzińskiego — pierwotnym światem człowieka, 
w tym sensie mu najbliższym, nie przestając być jednocześnie światem 
odległym na skutek odłączenia, jakiego mniej lub bardziej świadomie dokonał. 
Odwracając się od przyrody człowiek natrafia na puste, martwe przedmioty, 
bezmiar ludzkiego zła. Zwracając się ku niej na drodze refleksji, napotyka 
chłodne analizy, porównania, klasyfikacje, w powodzi których ucieka gdzieś 
życie. Przywrócenie spontanicznego, „przezroczystego” jakby kontaktu z przy
rodą zmieni tę boleśnie odczuwaną sytuację — sądzi poeta. Czy jest to  idea 
człowieczeństwa na łonie natury w duchu russoistycznym? O tyle może nie, 
iż nie wyrasta po prostu z buntu przeciw cywilizacji, lecz dyktuje ją  
rezygnacja, niechęć do podejmowania wielkich historycznych czynów, prze
świadczenie o pyrrusowości ludzkich zwycięstw; jest to próba psychoterapii 
dla dotkniętych historyczną nawałnicą, „obcych” w mieście, w podlegającej 
industrializacji i stopniowemu zeświecczeniu kulturze.

Autor Wiesława egzystencję pozaprzyrodniczą, tzn. poza środowiskiem 
naturalnym, odbierał jako przymusową, nieautentyczną, nie błogosławioną przez 
Stwórcę. Człowiek jako współpracownik Boga mógł — jego zdaniem — cierpieć, 
mozolić się, doświadczać niesprawiedliwości, ale nie mógł odmawiać bliźnim 
prawa do urzeczywistniania określonych wartości, poczucia ładu i użyteczności 
społecznej. Toteż stosunków międzyludzkich, implikowanych przez wizję 
„łagodnego człowieczeństwa” , nie regulowało prawo, były v i  utopii Bro
dzińskiego produktem przyrody, nie zaś cywilizacji. Integrację jednostki ze 
zbiorowością warunkują — według pisarza — prospołeczne, dane przez naturę 
właściwości: solidność, miłość bliźniego, współczucie, otwierające człowieka 
na potrzeby innych, umiarkowane cierpienie, radość dzielona z otoczeniem. 
Bycie we wspólnocie chroni jednostkę przed zagubieniem, wyznacza krąg 
codziennych starań i dokonań, nie pozwalając oderwać się całkowicie od 
rzeczywistości, żyć pośród złudzeń lub urojeń. Dzielenie losu ze wspólnotą 
wyznacza sens ludzkiej egzystencji na równi z pracą jako formą więzi 
każdego przedstawiciela gatunku ze światem.

Brodziński afirmuje szczególnie egzystencjalną wartość pracy na roli, 
kontaktu z żywą materią przyrody, konkretnych działań prowadzących do 
zaspokojenia ludzkich potrzeb. Zwraca uwagę na jej walor estetyczny, 
„organizacyjny” , na uczestnictwo w twórczym dziele natury, w jej powszechnym 
ładzie. W człowieku pracującym, „boskim wyrobniku” , dostrzega kogoś, 
dla kogo ziemia nie jest padołem grzechu czy otchłanią rozpaczy, a szczeblem 
istnienia, po którym mozolne wspinanie zakończy się pełnią „chwały w nie- 
biesiech” . Praca daje więc, wedle niego, szansę gatunkowej i osobowej 
transcendencji.
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HISTORIA ¿NARODOW A

Tę optymistyczną wizję życia indywidualnego, oddanego pracy na roli, 
burzy jednak tragiczny, osobiście przez poetę doświadczany los wielkich 
zbiorowości. Jeśli na egzystencję ludzką pada cień dramatu, to właśnie z tej 
strony. Małe organiczne wspólnoty żyją we względnie stałych warunkach. 
Element niepewności towarzyszy losom zbiorowości etnicznych, zajmujących 
rozleglejsze terytoria, grupujących większą liczbę bardziej zróżnicowanej 
ludności, wchodzących w krwawe niekiedy starcia z innymi. W imię ocalenia 
tych zbiorowości człowiek rezygnuje często ze spokoju i szczęścia, podejmuje 
przeciwną naturze walkę. Jedyną sankcją takiego postępowania będzie, w oczach 
Brodzińskiego, obrona tych bezcennych wartości kulturowych, które urze
czywistniane są tak czy inaczej poza małymi kręgami społecznymi, w czasie 
historycznym.

Zbędność historii mielibyśmy prawo założyć, w świetle wywodów autora, 
uznawszy wprzódy, że prehistoryczny stan ludzkości był stanem doskonałym. 
Trudno o taką konkluzję z dwóch względów. Po pierwsze — wiedza epoki 
Brodzińskiego, jakkolwiek fragmentaryczna, oraz swoisty etnocentryzm nie 
pozwalały mniemać, że prymitywne ludy „świata bez historii” górują nad 
zbiorowościami historycznymi. Po drugie — skoro historia jest faktem, jej 
zaistnienie musi posiadać sens. Jego brak kłóciłby się z planem Stwórcy. 
„Świat z historią” należałoby traktować wtedy jako omyłkę, boczny tor, 
drogę donikąd itp. Idea ta podważałaby doskonałość boskiego tworu, narodom 
historycznym odbierała wiarę w wartość ich działań, w perspektywę har
monii.

Dla Brodzińskiego historia jest więc „usprawiedliwiona” , jest procesem 
moralnego doskonalenia się ludzkości. Gdyby nie ona, ludzie nie osiągnęliby 
tego stanu świadomości moralnej, jaki jest ich udziałem. Proces perfekcjonali- 
zacji wspólnot w historii nie przebiega jednak równomiernie. Na miano 
lepszych pod względem moralnym zasługują zbiorowości, które potrafiły 
w ciągu wieków zgromadzić zarówno odpowiednią wiedzę socjotechniczną, 
jak oddziałać zapładniająco na młodsze od nich w sensie historycznym 
narody. Dzięki nim zachowana zostaje ciągłość duchowego postępu. Człowiek 
osadza się w środowisku poprzez historię, jej wpływ i znajomość. Czasem 
próbuje uciec od nacisku dziejów, zamknąć się w sobie. Postawa taka ma — 
według myśliciela—.pewne szanse realizacji w przypadku jednostek, nie jest 
natomiast alternatywą dla zbiorowości narodowych; gdzież bowiem mogłyby 
one odizolować się, wyłączyć, przeczekać?

Historia, ta empiryczna, jest źródłem dysharmonii w świecie, rozdźwięku 
między intencjami a dokonaniam i; broniąc jej racji, nigdy nie wiemy, co nas 
czeka. Gdybyśmy, niczym stoicy, dostrzegali w niej tylko konieczności, 
zakładalibyśmy pewną stacjonarność dziejów, wciąż powracającą falę dobra
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i zła. Po optymistycznym wieku XVIII nie sposób jednak negować dziejowych 
przemian. Ta rzeka — zdaje się myśleć Brodziński — sterowana mądrą ręką 
Boga i ułomną dłonią człowieka, płynie mimo wszystko w wyznaczonym 
kierunku, nie wraca do punktu s ta rtu3. Biorąc to pod uwagę buduje dziejową 
teodyceę, wizję historycznej rzeczywistości, w której znajdzie miejsce dla 
własnego narodu oraz dla tych, które współtworzyły bliską mu europejską 
tradycję kulturową.

Nim przyjrzymy się jego ocenie wkładu wybranych ludów w dorobek 
ludzkości, zwróćmy uwagę na program moralny autora oraz ideał społeczny — 
czyli na to, co stanowi kryterium wartościowania usensowniającego historię
0 tyle, o ile w jej toku zrealizował się model życia harmonijnego, godziwego
1 użytecznego zarazem. Obserwacja niektórych społeczeństw — sądzi Bro
dziński — ujawnia kontrast między naturą a kulturą, obserwacja innych — nie. 
Jeżeli dzieje mają pomimo wszystko swoją oś, istnienie idealnych społeczności 
nie jest sprawą przypadku. Nie ulega też wątpliwości, że można kulturę 
(czytaj: historię) kreować na wzór natury, by dała ukojenie, poczucie pełni 
i dostatku.

Wzorem w tym względzie nie są dla pisarza kraje Zachodu, państwa
o kulturze postfeudalnej, niewiele bowiem w jego życiu sprzyjało akceptacji 
wartości zmaterializowanej i zurbanizowanej Europy. Działania jednostki 
uzależniał od niezmiennych czynników środowiskowych. Naturalnymi ramami 
egzystencji były dlań przyroda, aktywność ekonomiczna związana z glebą, 
charakter narodowy. Z trudem godził się z procesem uprzemysłowienia, 
widząc sens jego rozwoju tylko w krajach, gdzie nie ma dobrych warunków 
do rozkwitu rolnictwa i odpowiednich tradycji. Niechętny działaniu narusza
jącemu wszelki ład zastany, w zmityzowanej przeszłości poszukiwał fundamentu 
moralności, która oparłaby się wpływom „odczłowieczonej” cywilizacji in
dustrialnej. Wykształcenie, osobowość, humanistyczna wyłącznie kultura in
telektualna tudzież koleje losu nie predysponowały go do percepcji udogodnień 
technicznych i cywilizacyjnych, jako kulturowo istotnych czynników. Styl 
życia wypływający ze wzrostu znaczenia gospodarki towarowo-pieniężnej 
budził u sentymentalnego twórcy liczne zastrzeżenia4. Rozwój nauki, który 
skądinąd popierał, nie doprowadził — jak zauważył — do zbliżenia człowieka 
z naturą (co było gwarancją „moralnego bytowania”), a do odwrócenia się 
od niej, intensywnej eksploatacji bogactw, zamknięcia w sztucznym świecie 
techniki. Służył też mnożeniu różnych form ucisku. Tym negatywnym zja
wiskom można zapobiec — zakładał — jeżeli współczesną wiedzę przyrodniczo- 
-społeczną wykorzysta się dla stworzenia modelu zbiorowości wolnej od 
wewnętrznych napięć i nieładu.

3 K. Brodziński, Pisma estetyczno-krytyczne, t. 1, Wrocław 1964, s. 99.
4 Por. uwagi A. Witkowskiej w pracy: Kazimierz Brodziński, Warszawa 1968, s. 19.
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Gdy konstruował tę utopię, nie miał świadomości wyjścia poza historię — 
to znaczy zaprzeczenia jej prawidłowościom, tworzenia wizji sytuującej się 
poza i ponad czasem. Nie przekraczała przecież granic tego, co naturalne, 
bazowała na tradycji historycznej (nieważne, że specyficznie odczytanej), 
na wiedzy o fizycznym i moralnym, tzn. społecznym, porządku istnienia. 
Światopogląd oświeceniowy, którego był kontynuatorem, sprzyjał myśleniu 
utopijnemu. U progu XIX stulecia ujawnił się ną jego gruncie silny prąd 
myślicieli szukających wartości moralnych w wyimaginowanych, nigdy i nigdzie 
nie istniejących wspólnotach. Wojny napoleońskie oraz inne procesy tego 
okresu, przyczyniając się do rozbudzenia świadomości narodowych, wzmogły 
przeświadczenie, że odrębności kulturowe stanowią o poziomie rozwoju 
społeczeństw, że wskazane jest ich porównywanie i waloryzacja. Dzięki temu 
możliwe się stało tworzenie utopii, których adresatem była nadal ludzkość 
jako całość, ale których treść stanowił wyidealizowany styl życia określonej 
historycznej wspólnoty. Prekursorem takiej tendencji był u schyłku XVIII w. 
J. G. Herder. Z jego Myśli o filozofii dziejów, zapowiadającej romantyczny 
sposób widzenia losów człowieka, Brodziński zaczerpnął humanitarny ideał 
świata bez wojen, ludzkości pojednanej z naturą i z sobą samą, prze
siąkniętej „słowiańskością” . Stąd m.in. zbiorowość, jakiej kształt kreślił 
w zaraniu polskiego romantyzmu, wolna była od przyrodniczych czy 
historycznych kataklizmów, akty gwałtu niweczyła bez walki, rozbrajając 
niejako postawą pełną zaufania i życzliwości nie tylko dla współplemieńców.

Teza wczesnych pism Brodzińskiego brzmiała: urbanizującej się Europie 
zagraża pogłębienie przepaści między tym, co naturalne, a tym, co wyproduko
wane ręką człowieka, więc sztuczne. Tymczasem możliwa jest kultura, która 
nie oddala się od natury, nie gwałci jej, a czyni przedmiotem trudu 
i porozumienia zarazem. Warunkiem, jaki musi ta „naturalna” kultura 
spełnić, wydaje się bliskość, wielostronność codziennego kontaktu ze świa
tem najzwyklejszej przyrody, wzbudzającej pewność jutra, poczucie stabili
zacji. Przymierze z opiekuńczą naturą było kontrpropozycją Brodzińskiego 
wobec rozpanoszonej religii pieniądza, interesu, władzy. Jego sielską utopię 
uznać należy więc za protest przeciw denaturalizacji człowieka w przemysłowym 
modelu wytwarzania i konsumpcji. W imię wartości zagrożonych przez 
scentralizowany, „fabryczny” sposób istnienia pisarz dokonuje w niej retardacji 
procesu dziejowego, której przesłanką jest wiara w to, iż stabilność wiejskiego 
bytowania oraz techniki uprawy roli wpływa na wolny, harmonijny rozwój 
zbiorowości i jednostek, zabezpiecza przed etapami dezintegracji i cechującym 
je cierpieniem, przeto społeczności, które nie przekroczyły progu uprzemysło
wienia i urbanizacji, mogą stać się przeciwwagą zbiorowości, w których 
„łokieć i miara” wypierają naturalne więzi międzyludzkie. Równowaga zajęć 
rolniczych i przemysłowych, podział pracy między narodami stanowiłyby — 
sądzi Brodziński — szansę, po pierwsze, modyfikacji społeczności fabrycznych
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(Anglicy, Francuzi, Niemcy) pod wpływem choćby handlowych kontaktów 
z krajami rolniczymi; po drugie, zachowania odrębności narodowych niwe
lowanych przez uniformizujący wpływ industrii.

Za argumentacją tą kryje się nie wypowiadane explicite, choć niewątpliwie 
obecne w pracach autora przekonanie, że ocalić należy własny naród przed 
nowymi żywiołami narodowymi i społecznymi. Ościenne mocarstwa podkopały 
materialny i moralny byt Polski, przenikanie prądów ideowych z Zachodu 
pogłębia ten proces. Jedyną skuteczną metodą przeciwdziałania rozpłynięciu 
się „ludu Cyncynatów” pośród innych jest — według pisarza — pielęgnowanie 
narodowego „ja” , zachowanie odrębnego porządku społecznego, odrzucenie 
idei unowocześniania Polski drogą głębokiej reformy z zewnątrz. Własny kraj 
postrzega Brodziński niczym oazę pośród amorficznych zbiorowości współ
czesnych. Pragnie również, aby wzór polski, czyli słowiański, upowszechnił 
się, wyparł, przynajmniej na pewnym obszarze biologicznego i psychicznego 
życia, negatywne wpływy cywilizacyjnych przemian.

Marzy o świecie bez wojen, królestwie praw dy5, dobra, piękna, bratersko- 
-rodzinnej miłości między narodami i ludźmi. Postulat ustanowienia rodzinnych 
stosunków w skali ogólnoświatowej, zaczerpnięty po części z tradycji biblijnej, 
po części zaś wypływający z oświeceniowej wiary, że dobre jest to, co na
turalne, i że rodzinę pośród grup społecznych wyodrębnia właśnie jej 
przyrodniczy fundament, ten postulat jest — jak się wydaje — wyrazem 
obecnego trwale w myśli Brodzińskiego dążenia do reprywatyzacji życia 
społecznego, do nasycenia go treściami osobowymi. Treści te zaś są szczególnie 
ważne wówczas, gdy oparcie kontaktów międzyludzkich na rozumowym wy
rachowaniu grozi ich wypaczeniem6.

Nieutylitarną wyłącznie, harmonijną więź z przyrodą umożliwia z kolei 
w jego oczach egzystencja osiadła, z dala od hałaśliwych szlaków cywilizacji, 
w wąskim gronie „oswojonych” przedmiotów i ludzi, pośród zwykłych 
gospodarskich zajęć, w „wiejskiej zaciszy” . Widząc w Janie Kochanowskim 
„wzór życia samotnego na wsi i obyczajnej towarzyskości z sąsiadami” , 
przywołuje mit Czarnolasu, co wskazuje na to, iż wieś jawi się mu także 
jako ostoja zbłąkanych, poszukujących równowagi psychicznej w pewnej 
izolacji od reszty św iata7. Tylko tam — twierdzi — przeżyć można „łagodne 
szczęście w ograniczeniu” (cytat ze słynnego artykułu O idylli pod względem 
moralnym) 8, zaczerpnąć energii niezbędnej do przetrwania trudnych chwil. 
Nie zaleca poprzestawania na doglądaniu własnych pól czy lasów, ale i nie

5 K. Brodziński, O dążeniu polskiej literatury , w: Pisma, t. 6, s. 315 oraz idem, 
O narodowości Polaków, w: M owy i pisma patriotyczne, Kraków 1926, s. 76— 77, 81.

6 K. Brodziński, Kurs estetyki, w: Pisma, t. 6, s. 128.
K. Brodziński, Uwagi nad planem powieści „Jan Kochanowski w Czarnolesie", w: Pisma 

estetyczno-krytyczne, Warszawa 1934, s. 293.
8 K. Brodziński, Pisma estetyczno-krytyczne, t. 1, Wrocław 1964, s. 251— 256.



28 Justyna Kurczak

zauważa grożącego W warunkach życia na wsi skostnienia. Nie wyobraża sobie 
perfekcji moralnej poza wsią, mimo iż nie usiłuje cywilizacji nierustykalnej 
demonizować. Miasto nie jest dlań domem człowieka, aczkolwiek drogie 
są mu ogólnoludzkie ideały masonerii, wyrastające często dopiero ze zderzenia 
różnych stylów życia, z bogactwa doznań w szerokiej gamie kontaktów 
międzyludzkich.
V Jako mason czuje się członkiem społeczności globalnej, do której droga 
prowadzi jednak — jego zdaniem — nie poprzez abstrakcyjne poczucie jedności 
z całym światem, a poprzez uczestnictwo w życiu kręgów mniejszych, 
w których bezpośrednie, oparte na wzajemnym zaufaniu i posłuszeństwie 
kontakty zapewniają wykształcenie się postaw altruistycznych, ufundowanych 
na naturalnej dyspozycji do czynienia dobra, owocujących w szerszych 
związkach. Powinności moralne względem narodu wydają mu się najistotniejsze. 
Zasadę „narodowości” przeciwstawia arystokratycznemu kosmopolityzmowi. 
Jej treścią, ukształtowaną m.in. pod wpływem autorów obcych (twórców 
tzw. odrodzenia słowiańskiego w Czechach, Herdera), są przypisywane 
Polakom przede wszystkim cnoty społeczne: skromność, pracowitość, gościn
ność, dobroć, męstwo e tc .9 Uprawianie tych cnót, czyli restytuowanie 
wartości w oczach myśliciela w jakiejś mierze utraconych, jest jedynym 
programem na dziś i jutro dla Polaków przełomu drugiej i trzeciej dekady 
XIX w. Kiedy Brodziński dojdzie do wniosku, że urzeczywistnienie ideału 
możliwe jest dopiero po uzyskaniu większej swobody życia narodowego, nie 
przestanie sądzić, że przywrócenie przeszłości w planie aksjologicznym jest 
dla rodaków celem najbardziej pożądanym, dającym szansę okrzepnięcia, 
uzasadnienia swego miejsca w świecie. Marzenie, by Polacy stali się „K o
pernikiem w świecie moralnym” , zostanie spełnione, jeśli — zakłada później 
autor Mowy o narodowości Polaków — walka i martyrologia doprowadzą 
niekoniecznie nawet do odzyskania niepodległości, ale koniecznie do ukonsty
tuowania się społeczności, która kontynuując zapoznane cnoty będzie mogła 
dać innym przykład życia w szczęściu i zgodzie10.

Koncepcja kultywowania zamierzchłej tradycji prowadzi Brodzińskiego do 
sformułowania ideału całkowicie retrospektywnego. Bezwzględnym obo
wiązkiem moralnym jest, wedle niego, utrwalenie dziedzictwa kulturalnego 
narodu. Walczyć o nie należy pamiętając, że ducha narodu nie reprezentuje 
władza (nie tylko obca), nie mieszka on w skompromitowanych, jak uczy 
historia, przemijających instytucjach państwowych, a w domach, w rodzinie; 
odkrywamy go zaś analizując i rekonstruując „domowe wzory” . Dom jawi 
się twórcy Wiesława jako przystań polskości, schronienie przed konfliktową 
rzeczywistością, miejsce, gdzie spełnia się idylla. „Domowe wzory” pielęgnować

9 K. Brodziński, L isty o literaturze polskiej, w: Pisma estetyczno-kry tyczne, t. 1, Wrocław  
1964, s. 83.

10 K. Brodziński, Na czym  narodowość zależy, w: Pisma, t. 7, Poznań 1874, s. 272.
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ma każdy członek stanu szlacheckiego, względnie każdy czujący się spadkobiercą 
kultury wyrosłej ze słowiańsko-sarmackich korzeni, oddanej zaspokajaniu 
zasadniczych, codziennych potrzeb wspólnoty1.

Za znamienny rys kultury szlacheckiej w Polsce bywa uznawane umiłowanie 
wolności. Brodziński przyjmuje wobec wolności jako zalety społecznej postawę 
ambiwalentną: chciałby, aby sposób postępowania nie był narzucany z zewnątrz, 
i lęka się anarchii społeczno-moralnej, którą nadużywanie wolności może 
sprowadzić. Warunkiem uprawiania cnót domowych czyni więc jedynie 
niepodporządkowanie ludzi — nosicieli owych cnót — siłom społecznym dą
żącym za wszelką cenę do panowania nad innymi. Dopiero niczym nie 
usprawiedliwiona nierówność — wynik takiego podporządkowania — oburza 
au to ra12. Z tego punktu widzenia mają rację ci, którzy za cel utopii, 
społecznej Brodzińskiego uważają nie tyle „naród wolny” , co „naród 
zamożny i moralnie wykształcony” , uodporniony na obserwowane z zanie
pokojeniem zjawisko erozji m oralności13. Nie do kobiet należy w zalecanym 
przezeń modelu życia troska o materialny dostatek (to rola skrzętnych 
gospodarzy); urozmaicić mają powszednią egzystencję, nadać jej istotne dla 
jednostki i społeczności znaczenie, będąc strażniczkami tradycji rozbudzić 
„uśpioną narodowość” . Abstrahowanie w wychowaniu nowych pokoleń od 
warunków geograficznych i związanych z nimi historycznych determinant, 
prowadzi do nieudanej transplantacji obcych wzorów, do podejmowania 
działań podkopujących zarówno biologiczne fundamenty, jak i pozabiologiczne 
racje istnienia danej zbiorowości, historyczno-metafizyczną egzystencję naro
d u 14. *

Mogłoby powstać wrażenie, że myślicielowi akcentującemu powyższe 
wartości zależy głównie na zachowaniu narodowego, a tym samym mo
ralnego status quo. Nie jest tak w tej mierze, w jakiej jego programowi 
przyświeca nadzieja na odegranie przez Polaków roli podobnej do tej, jaką 
przed wiekami pełnili Grecy wobec „barbarzyńców” , na swój sposób cywilizując 
antyczny świat. Własnemu narodowi przypisał przecież przodownictwo w sze
rzeniu nie niewolniczej, ale i nieagresywnej postaw y15. Próbował przeciw
stawić sobie tym samym dwie wizje kultury: heroiczną i nieheroiczną, za 
którą się opowiedział. Wierzył, podobny w tym do stoików, że idylla 
możliwa jest wszędzie, dopóki zdolni jesteśmy w swojej duszy opanować

11 O dążeniu do demokratyzacji proponowanego wzoru pisze A . W itkowska we W stępie do: 
K. Brodziński, W ybór pism, Wrocław 1966, s. LXXVI.

12 K. Brodziński, Pisma, t. 7, s. 276— 277.
13 A. Bełcikowski, Kazim ierz Brodziński, w: Z e studiów nad literaturą polską, Warszawa 

1886, s. 457.
14 K. Brodziński, O klasy czności i romarityczności tudzież o duchu poezji polskiej, w: 

Wybór pism , s. 209— 339.
15 K. Brodziński, Pisma estetyczno-krytyczne, t. 2, Wrocław 1964, s. 23.
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okrucieństwo świata, a najbliższemu otoczeniu nadać kształt bezpiecznego 
siedliska ludzi o skromnych wymaganiach i ufnym wejrzeniu. Dwie wersje 
miał jego etyczny apel. Do każdego z osobna wołał: kreujmy w sobie
i wokół siebie świat pełen arkadyjskiego ładu, azyl dla zbłąkanych w krwa
wym morzu historii. Sterników życia społecznego nawoływał, by w świa
domości narodu utrwalali obraz niwy ojczystej pielęgnowanej przez wszyst
kich — wartość tego, co stanowi o oryginalności kultury narodowej. W zamian 
obiecywał „wyspę szczęścia” w powodzi bezprawia, pozoru i fałszu16. 
Kreował historię tak, by nadziejom tym sprzyjała.

N A R O D Y  C Z Y N N E  I BIERNE

Naturalne doskonalenie się wspólnoty ludzkiej w dziejach — dowodzi 
Brodziński — dokonuje się za sprawą zbiorowości narodowych, pośród których 
rozróżnia narody czynne i bierne w historii. Kryterium podziału stanowi 
dlań stopień dojrzałości wewnętrznej osiągniętej przez daną zbiorowość. 
Stara się przypomnieć tezę, że osiągnięcie pełni rozwoju i oddziaływania 
nie jest uwarunkowane siłą polityczną, militarną czy materialną narodu, 
a wytyczeniem własnej drogi, rozpoznaniem przyrody, miłością piękna oraz 
świadomą pracą nad integrującymi zbiorowość naczelnymi zasadami m oral
nymi, że duchowa prężność gwarantuje historyczny sukces, którym jest 
prymat intelektualno-moralno-estetyczny. Pomniejszenie wagi państwowej 
organizacji bytu narodowego przez Brodzińskiego wynika przede wszystkim 
z perspektywy, z jakiej koncepcję swoją formułuje, perspektywy „sprawy 
polskiej” . Historii, wedle polskiego myśliciela, nie tworzą zbiorowości rządzone 
despotycznie, żyjące w zdeformowanej przez samowładcę rzeczywistości. 
Działania tych narodów są z punktu widzenia ostatecznego celu czymś 
akcydentalnym. Każdy naród może być podmiotem dziejów, będąc jakby 
indywidualizacją dążeń ludzkości w określonym przedziale czasowym, przyczy
niając się do postępu w uetycznieniu życia społecznego.

Nasycenie treściami etycznymi obecne jest w różnym stopniu w życiu 
poszczególnych narodów, zauważa Brodziński. Oceniając znane sobie społecz
ności europejskie, nie czyni tego całkiem bezstronnie. W jego pracach 
powtarzanie obiegowych ocen idzie w parze z sięganiem po opinie uznanych 
autorytetów, np. Herdera. Próbuje stworzyć spójny pogląd na historię, 
wyjaśnić miejsce, jakie w świadomości następców zajęli Grecy, Rzymianie, 
Żydzi etc., zinterpretować katastrofy historyczne, wytłumaczyć trwanie pew
nych wątków kulturowych przy nieobecności innych.

Pośród ewentualnych kandydatów do historycznego pierwszeństwa najwięcej

16 K. Brodziński, W iersz pisany w Alpach, w: Wybór pism , s. 126— 131.
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szans daje Brodziński Grekom. W sympatii do ich kultury wyczuwa się 
pewien nurt podskórny, nie do końca, jak sądzę, uświadamiany przez 
badaczy. Peany na cześć Greków mają zawsze rozmaite źródła, ale na po
czątku XIX w. posiadają także określony sens moralno-polityczny. Grecy 
są wszak obrońcami szańców kultury europejskiej przed wrogim jej systemem 
społeczno-kulturowym, podnoszą się z dna wielowiekowego upadku, stają się 
symbolem nieugiętości. Są dla cywilizacji zachodnioeuropejskiej uosobieniem 
ludzi niezmieszczaniałych, nie ulegających prywacie, dalekich od samozado
wolenia arystokratycznego sybaryty czy zniewolonego przez nakaz pracy
i oszczędności wytwórcy. Tęsknota za prawdziwym herosem skojarzona 
z imionami antycznych bohaterów wspomaga też mit ludu, który ostoi się 
mimo wszelkich przeciwności losu, krwią swą zasili zmurszałe kolumny 
starego świata. Narody, które dążą do odzyskania niepodległości, widzą 
w Grekach swoich pobratymców. Przykład Greków pozwala im usprawiedliwić 
własną historyczną klęskę. Racjonalizujące -przekonanie, że przegrane są 
często udziałem lepszych, wzmaga idealizację starożytnych Greków — jeden 
z symptomów ucieczki przed ponurą rzeczywistością w zmityzowaną dawność. 
Współcześni Brodzińskiemu znajdują pocieszenie w tęsknocie za nią, choć nie 
zawsze umieją harmonijnie pogodzić jej zalety z wartościami współczesnej 
im epoki. Trudno np., nie będąc reprezentantem narodu kontynuującego 
wprost antyczne tradycje, pogodzić inną przeszłość, styl myślenia, obyczajo
wość własnego społeczeństwa, skądinąd cenioną, z jednoczesną gloryfikacją 
tego, co wobec niej zewnętrzne, a uznawane przez wielu humanistów za 
uniwersalny wzór.

W tej sytuacji znalazł się Brodziński, kiedy cnoty starożytnych przypisać 
chciał dawnym Polakom, mit śródziemnomorski połączyć z idealizacją 
nieśródziemnomorskiego narodu. Jego fascynacja kulturą grecką wyrosła 
pierwotnie z upodobań okresu, w którym odbywał się jego start literacki. 
Pod wpływem wypadków dziejowych tzw. klasycyzm postanisławowski sięgał 
szerzej niż twórcy czasów przedrozbiorowych po szaty antyczne dla metaforycz
nego wyrażenia patosu chwili. Kumulacja wielu nowych zjawisk w stosunkowo 
krótkim czasie powodowała, że jeszcze bardziej, w sensie psychicznym, 
rosła wówczas odległość między początkami cywilizacji a jej aktualnym 
kształtem, co sprzyjało rozważaniu kultury greckiej jak gdyby poza czasem, 
jako stałego punktu odniesienia dla zmiennych wartości współczesnego świata. 
Wraz ze wzrostem niepokoju, jaki budziły wciąż zachodzące zmiany, pojawiała 
się tęsknota za niepowrotnym ładem, podbarwiona nadzieją, że mimo wszystko 
precedens grecki nie pozostanie nie zrealizowanym przenigdy ideałem moralnym. 
Usiłując znieść napięcie między światem powinności humanistycznych a świa
tem danym, tu i teraz, interesujący nas twórca konstruował obraz społeczności, 
w której „naprawdę” można było „żyć spokojnie i szczęśliwie wedle przezna
czenia” .
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Stosunek Brodzińskiego do Greków najlepiej ilustruje złośliwa, acz nie 
pozbawiona racji uwaga J. B. Ostrowskiego: ,,Czy cywilizacja grecka wyczerpała 
przeznaczenie ludzkości?” 17. Istotnie, w pracach poety nie spotykamy 
ani jednej uwagi krytycznej o mieszkańcach Hellady, co nie znaczy, że ich 
historia en bloc podoba się myślicielowi. Bliższy jest mu Grek epoki 
homeryckiej niż czasów Aleksandra Wielkiego, twórca epopei, obrońca grodu, 
sławy przodków tudzież własnego honoru niż pan świata, zdobywca coraz 
to nowych obszarów, poszukiwacz przygód. Autor O klasyczności i romantycz- 
ności nazywa Greków „narodem poetyckim” 18, tzn. godnym poezji, tworzącym 
poezję, którego życie jest poezją. Sugeruje, że poezja wcieliła się w ich życie 
po raz pierwszy, potrafili nawiązać głęboki kontakt z naturą, rozwinąć 
naturalne predyspozycje psychospołeczne, ale i stworzyć organiczną społeczną 
całość, bez jakiej nie powstałyby ani bogata mitologia, ani epopeje Homera
i Hezjoda, utrwalające ich niezwykłą umiejętność niepoddawania się złemu 
losowi.

W aluzjach do historii greckiej Brodziński nie podnosi wątków niezgod
nych z własną wizją człowieczeństwa. Jego Grecy nie są więc żądni wrażeń, 
ciekawi świata, pozbawieni handlowych skrupułów, dionizyjscy. To cudowne 
dzieci natury, które bez trudu osiągają wartości klasyczne: umiar, roz
tropność, tężyznę duchową i fizyczną, wszechstronność; tworzą egzystencję 
wolną od zahamowań, płodną i aktywną. Bodziński wielbi w nich ludzi 
rozsądnych, zrównoważonych, miłujących wolność i ojczyznę19; naród, który 
pozostał „dzieciństwem ludzkości” , siłę zaś czerpał z samego siebie, z dążenia 
do perfekcji w podejmowanych przedsięwzięciach. Chciałby, by podobnie 
jak Grecja Słowiańszczyzna, a w szczególności Polska, pomimo swego 
położenia politycznego promieniowała na cały kontynent. W „zarażeniu” 
się duchem cywilizacji greckiej widzi „odtrutkę” na przerost materializmu, 
oderwanie od natury, dysharmonijność życia społecznego. (Inspirację takiej 
postawy mogła stanowić wydana w 1815 r. praca S. Kostki Potockiego
O sztuce u dawnych, czyli Winkelman polski.) Nie rozważa ani szans, ani 
skutków ewentualnej adaptacji antycznych wzorców obyczajowo-moralnych. 
Jako utopista, nie obraca Się w sferze realności historycznej. Z uporem 
tropi nie tak znów liczne ślady nasiąknięcia światem greckich wyobrażeń. 
Nie absorbują go dzieje polityczne Greków, mąciłyby one legendę Hellady: 
krainy słońca, wiecznego ładu, spokoju i szczęścia, miejsca, w którym wyraziło 
się wszystko, co nieprześcignione.

Brodziński, podobnie jak Herder, świadom jest tego, że rozwój kultury

17 J. B. Ostrowski, Co są praw idlal, „Dziennik Powszechny Krajowy” , nr 130 z 12 V 1830; 
przedruk w: K. Brodziński, Pisma estetyczno-krytyczne, Warszawa 1934 (opr. A. Łucki).

18 K. Brodziński, Pisma estetyczno-krytyczne, t. 1, Wrocław 1964, s. 6.
19 K. Brodziński, O egzaltacji i entuzjazmie, w: Pisma, estetyczno-krytyczne, t. 1, W rocław  

1964, s. 176— 177.
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w Europie nie doprowadził do utrwalenia się greckiej kalokagatii, człowie
czeństwo ery nowożytnej rozwijało się pod wpływem kultur realizujących 
inne wartości. Nie ma odwagi wygłosić krytycznego sądu mistrza: „Nawet 
Grekom wewnętrzna ich niezgoda, a w niektórych prowincjach i miastach 
zbytek zaszkodziły bardziej niż miecz nieprzyjaciela” 29. Przychyla się natomiast 
do opinii: „Kultura Greków przypadła właśnie na taki okres młodzieńczej 
radości i z możliwych w tym okresie sztuk zrobili wszystko, co się 
tylko dało zrobić; siłą rzeczy więc osiągnęli efekty, których możliwość 
teraz, w naszym wieku chorób i zbytniego napięcia, z trudnością możemy 
pojąć” 21. Nie będąc zapamiętałym filohellenem, postuluje uczenie się w dzie
dzinie formy artystycznej i sprawności umysłowej od autorów starożytnych, 
zastrzegając wszakże, by naśladownictwo Greków nie prowadziło do zatracenia 
cech narodowych.

Herder cenił organizacyjno-polityczne uzdolnienia plemion greckich, za 
najważniejszy z dokonanych przez nich przewrotów uważał przeistoczenie 
się królestw w republiki, narodziny myśli politycznej, podczas gdy Brodzińskie
go nie fascynowały w ogóle cnoty demokratyczne, współudział w sprawowaniu 
władzy nie był jego ideałem. W osobowości, którą kreował, pragnął widzieć 
przede wszystkim człowieka, nie obywatela. Zalecał bycie wiernym nie 
państwu, a narodowi. Wyróżniał trzy formy organizacji życia społecznego: 
stan naturalny, despotyzm, wolne prawodawstwo, z którymi wiązał rodzaj 
uprawianego piśmiennictwa, twierdząc m.in., że „w narodach przez prawa 
wolnych, jak u Greków i Rzymian, jest literatura nie swobodną, lecz 
wolną, pewnymi prawidłami rozumu i gustu ograniczoną” 22.

Jako zwolennik takiej literatury, Brodziński akceptuje w przeszłości 
historycznej to wszystko, w czym udział pierwiastka rozumowego przyczynia 
się do udoskonalenia form bycia i wyrażania się człowieka w świecie, nie 
dominując nad całością jego powołania. Rozum bowiem nie wyczerpuje 
duchowości ani jej nie przekracza. W jak zgubnych celach może być użyty, 
przekonuje pisarza historia Rzymu. Gdyby cesarstwo kontynuowało grecki 
model życia, patriarchalne cnoty, nie pogrążyło się w walkach i zbytku, 
nie doszłoby — sądzi — do jego upadku. Tymczasem Rzymianie zatracili 
miarę, zbarbaryzowali się, raz po raz dając świadectwo narodowemu egoizmo
wi. Nie pełnili misji kulturotwórczej wobec narodów podbitych, choć przejęli 
wiele z ich kultury, nie we wszystkim więc mogą być wzorem dla Po
laków 23.

Kolejne miejsce na sporządzonej przez Brodzińskiego liście narodów

20 J. G .' Herder, M yśli o filozofii dziejów, t. 2, Warszawa 1962, s. 262.
21 Ibidem, s. 129.
22 K. Brodziński, O dążeniu polskiej literatury, w: Pisma, t. 6, s. 297— 298.
23 K. Brodziński, M yśli o dążeniu polskiej literatury, w: Pisma estetyczno-krytyczne, t. 1, 

W rocław 1964, s. 107— 108.
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kulturotwórczych zajmują Izraelici. Interesowali pisarza ze względu na specy
ficzną osobowość narodową, a zwłaszcza na rolę, jaką odegrali w tzw. 
historii świętej. W oczach Brodzińskiego byli narodem najbardziej nieszczęśli
wym, pozbawionym całkowicie ojczyzny, przywiązanym do swej wspólnoty 
tak silnie, jak żaden z narodów, ludem o niespożytej moralnej sile wszcze
pionej przez Boga. Grecy wywyższali człowieka, twierdził, Żydzi — Boga, 
w czym tkwi źródło boskich i ludzkich praw. Rzymianie nie podzielili 
ich idei do końca, zniszczyli oba ludy, ale ulegli ich kulturze. „Taka jest 
siła moralna chociażby najsłabszych ludów przeciw surowej, fizycznej tylko 
potędze, która się na niczym boskim nie opiera” 24 — konkluduje pisarz. 
Opinię tę implikuje, oczywiście, sytuacja zbiorowości, z którą się identyfikował. 
Wskazuje zaś ona na funkcję przypisaną religii i religijności w formowaniu 
się charakteru narodowego. Nie wątpiąc w alegoryczny sens dziejów ludu 
Mojżeszowego, Brodziński uniknął, nawiasem mówiąc, pomniejszania znaczenia 
pozostałych współtwórców kultury antycznej25.

Wedle jego wizji historii przejście od jednej do drugiej epoki dziejów 
dokonało się za sprawą pierwszych chrześcijan. Gdy mitologia zaprzęgnięta 
w służbę polityki zatracała walory moralne, głosiciele słowa Chrystusowego 
wypełnili powstałą pustkę, „szerzyli obiecane królestwo wiary i pobracili 
narody” . Brodziński, zapominając o uniwersalistyczno-unifikacyjnej funkcji 
ich dążeń, o tym, że miejsce nie istniejącej wprawdzie, lecz zakładanej 
solidarności zajęły potem długotrwałe walki w celu zniweczenia jakichkolwiek 
kulturowych odrębności, idealizuje pierwszych wyznawców i męczenników. 
Ceni dokonaną w zaraniu chrześcijaństwa zmianę obyczajowości: autentyczne 
partnerstwo kobiety, jej podniesienie do rangi człowieka. Niestety, „średnie 
wieki zepsuły tę harmonię, gdy rycerze w płci pięknej nie już równą sobie 
istotę, ale coś nadziemskiego chcieli upatrzyć” 26. Tendencja ta najsilniej 
wystąpiła we Francji, która nie może być — zdaniem autora — wzorcem 
ni w relacjach między płciami, ni w szerszych kontaktach społecznych. 
Pod wpływem reminiscencji 1789 r. kraj ten jawi się mu jako ojczyzna 
nietolerancji, anarchii, rewolucyjnych żywiołów, nad którymi trudno zapanować. 
Nie żywi sympatii i dla Niemców, na czym zaważyły opinia Herdera oraz 
polskie doświadczenia historyczne. Związki między ludźmi i między zbioro- 
wościami oparte na prawie silniejszego nie budzą aprobaty poety w porównaniu 
z modelem współżycia, jaki — w jego oczach — realizowany był i może być 
nadal przez Słowian.

24 K. Brodzińskiego nieznane pisma prozą, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty 
w Polsce” , t. XII: 1910, s. 142.

25 K. Brodziński, Pisma, t. 6, s. 143 (Kurs esietyki).
26 K. Brodziński, Pisma estetyczno-krytyczne, t. 1, Wrocław 1964, s. 285.
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K ONCEPCJA SŁOW IAŃSKA

Poświęcimy teorii słowiańskiej Brodzińskiego nieco więcej uwagi, po
nieważ — jak się zdaje — stanowi ona punkt ciężkości w przedlistopadowych 
sporach poety z romantykami. Programowe dzieła romantyków „znosiły” 
hołubioną przezeń strukturę świata. W maju 1830 r. polemiści potraktowali 
teoretyka słowiańskiej sielanki jak narodowego apostatę, odrzuciwszy zarówno 
zasady estetyczne, jak i „pojednawczy” obraz przeszłości^ i przyszłości Sło
wian, grupy etnicznej, na której temat w Europie przełomu XVIII i XIX w. 
krążyło wiele sprzecznych sądów, związanych ze swoistą modą na Słowiań
szczyznę, szerzącą się m.in. z pobudek politycznych. W orbicie zainteresowań 
oświeconej Europy mieszkańcy terenów na wschód od Łaby znaleźli się jako 
ewentualny obszar kulturowej ekspansji, organizacyjno-politycznych lub gospo
darczych zmian, eksperymentów społecznych itp. Nie podejmowano syste
matycznych studiów nad przeszłością i teraźniejszością Słowian, ale w osiemna
stowiecznych koncepcjach historiozoficznych zarysowały się zręby rozwijanego 
na ziemiach słowiańskich od początków XIX stulecia słowianofilstwa2'.

Sytuacja historyczna i kulturalna poszczególnych narodów determinowała 
poczynania śledzących najodleglejszą przeszłość „szczepu słowiańskiego” . Jedni 
miłośnicy Słowiańszczyzny dążyli do syntezy losów słowiańskich, drudzy do 
wyjaśnienia ich odrębności, inni do rekonstrukcji autentycznych zabytków 
językowych (tworzono też, jak wiemy, falsyfikaty), jeszcze inni skupiali 
wysiłek na dowodzeniu wyższości Słowian w stosunku do cywilizacji Zachodu, 
na nadawaniu sensu ich tragicznej częstokroć historii. Usprawiedliwiano więc 
teraźniejszość, rekompensowano marzeniami płaską rzeczywistość, szukano 
dla idealnych projektów oparcia w tendencyjnie interpretowanych faktach, 
broniąc się przed totalnym zwątpieniem.

Zainteresowanie rodowodem słowiańskim w Polsce miało bezpośrednie 
źródło w publikacjach autorów zachodnich, głównie niemieckich, o wyraźnych 
podtekstach politycznych. Chodziło w nim m.in. o prostowanie wrogich 
sądów, powrót do źródeł jako moralnej podstawy współczesnych roszczeń, 
współtworzenie odrodzenia narodowego. Słowianom przypisywano wysoki po
ziom kultury społecznej w okresie przedchrześcijańskim, sugerując, że spadko
biercami dawnych cnót są ci, którzy począwszy od epoki pierwotnych 
wspólnot (gmin) w najmniejszym stopniu ulegali wpływom kultur obcych28.

Wczesne prace Brodzińskiego powstawały na gruncie nastrojów słowiano- 
filskich, w atmosferze nadziei na stopniowe łagodzenie ograniczeń rozwoju

27 Terminem posługujemy się dla oznaczenia wszelkich przejawów zainteresowania oraz 
inspirowania się hipotetycznie odtwarzanym modelem życia dawnych Słowian.

28 Por. M. H. Serejski. Naród a państwo w polskiej myśli historycznej, Warszawa 1977, 
s. 87— 88. '
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kulturalnego, na uzyskanie rozległej autonomii w obrębie carskiego imperium. 
W latach bezpośrednio po kongresie wiedeńskim pojawiały się też koncepcje 
zjednoczenia Słowian pod berłem cara. Ich polityczną implikacją było 
upatrywanie w Aleksandrze I władcy ucieleśniającego marzenia o cywiliza
cyjnym pierwszeństwie (Słowianie przodować wszak mieli w zgodnym, 
pokojowym współżyciu, czystości obyczajów itp.) ludów pogardzanych przez 
dumną ze swych technicznych przewag zachodnią Europę. Brodziński uległ 
legendzie sprawiedliwego, oświeconego monarchy, głoszonej przez historyków 
rosyjskich (np. Karamzina), podtrzymywanej przez niektóre koła statystów 
w Polsce. Nie dostrzegł sprzeczności między liberalnym ustrojem Królestwa 
Kongresowego i absolutystycznym mocarstwem nawet w okresie ograniczenia 
w Polsce swobód konstytucyjnych.

Przedtem w rozprawie O klasyczności i romantyczności (1818) wystąpił 
jako rzecznik jedności narodów słowiańskich, piewca ich starożytnej świetności
i współczesnej, nie odkrytej dotąd szansy, przekonany o tym, że Opatrzność, 
charyzmatyczny władca tudzież niezaprzeczalne zalety narodu, który dokonał 
już wielkich czynów, pozwolą na spełnienie się plastycznie zarysowanej wizji 
Słowian zbratanych, na zawsze przeciwstawionych „dziwnemu światu” Europy 
Zachodniej29. Już wtedy był współtwórcą narodowej mitologii, powracającym 
do sarmackiej idei przedmurza chrześcijaństwa, oskarżającym Europę o poświę
cenie w imię własnych interesów kraju, którego demokratyczne swobody 
zagrażały despotyzmowi państw ościennych. Z innymi dzielił wiarę w cywi
lizacyjną misję Polaków w stosunku do Rosjan, w możliwość jej realizacji 
właśnie dzięki panowaniu Aleksandra I.

Przesłanki takiej postawy są — jak sądzę — następujące: za czasów Rze
czypospolitej Obojga Narodów wchodzący w skład państwa polskiego Słowianie 
wschodni byli obiektem licznych „cywilizacyjnych” przedsięwzięć. Stosunkowo 
łatwo było ideę kulturalnego posłannictwa Polaków rozszerzyć na „barba
rzyński” jakoby naród rosyjski. Mimo reform Piotra Wielkiego i Katarzyny
II Rosjanie wydawali się bliżsi ludom mongolskim niż jakiemukolwiek 
z narodów oświeconej Europy. O ich psychice sądzono, że nie jest przeorana 
tak gruntownie, jak osobowość wychowanków szkół Komisji Edukacji N a
rodowej. Megalomanii narodowej Rosjan, zrozumiałej po roku 1812, mniej 
lub bardziej świadomie przeciwstawiano — dla równowagi — megalomanię 
narodową Polaków30. Była to swoista forma samoobrony, dla której 
argumenty czerpano z bogatego repertuaru tradycji sarmackiej, dyskontującej 
przewagi narodu szlacheckiego w czasach, gdy Polska była jednym z naj
większych państw Europy. Niższość cywilizacyjną Rosjan wiązano z byciem

29 K  Brodziński, Pisma estetyczno-krytyczne, t. 1, Wrocław 1964, s. 71.
-,0 Na poczucie wyższości w stosunku do Rosjan — Azjatów wskazuje np. T. Łepkowski w: 

Polska —  narodziny nowoczesnego narodu, Warszawa 1967, s. 450.
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poza obrębem oddziaływań zachodniego, bardziej „otwartego” chrześcijaństwa, 
przypisując Cerkwi szerzenie niewolniczej moralności i obskurantyzmu, polityce 
władz państwowych — utrwalanie przepaści między wąską grupą arystokracji
i urzędników carskich a resztą społeczeństwa. Jedyna droga do „naprawy” 
Rosji — zakładano — wiedzie przez zmianę postawy monarchy, który wy
korzysta polski przykład, co gwarantowałoby nie tylko pomyślną egzystencję 
samych Polaków, ale i spełnienie ich powołania. Przewidywano, że zalety 
przodków i żyjących zaowocują zajęciem przez Polaków wśród ludów słowiań
skich miejsca uprzywilejowanego (co byłoby rekompensatą za faktyczne 
porażki), należnego za całokształt wysiłków w walce z tyranią. „Sen
0 potędze, który nie mógł się urzeczywistnić nawet w części, powracał 
w utopijnych pomysłach wydobycia najwartościowszych cech struktury du
chowej narodu nie tyle po to, by przywrócić dawną enklawę wolności 
w Europie, ile w celu rozpoczęcia wielkiego dzieła przeobrażenia świadomości 
społecznej oraz stosunków między narodami w skali światowej. U myślicieli 
typu Brodzińskiego idea zadzierzgnięcia więzów między narodami słowiań
skimi pełniła też funkcję instrumentalną. Należy przypuszczać, iż sądzono, 
że głoszenie jej ułatwi zdobycie zaufania monarchy, który potraktuje Królestwo 
jako „doświadczalny poligon” dla reform trudniejszych do przeprowadzenia 
w Rosji ze względu na niższy poziom rozwoju społecznego, brak poparcia 
klas posiadających, słabość władzy wykonawczej na rozległym terytorium 31.

Z powyższych względów Brodziński oscylował w sądach o Słowianach 
pomiędzy próbą określenia ich miejsca w zaraniu dziejów społeczności 
europejskiej, tak by wydało się ono znaczące, poszukiwaniem wyjaśnienia, 
dlaczego w przeciwieństwie do ludów romańskich czy germańskich nie oddzia
łali silnie na pozostałe narody, oraz pragnieniem obdarzenia ich, a przede 
wszystkim Polaków, doniosłą rolą we współczesnej historii Europy. Ówczesna 
wiedza historyczna, a także aktualne położenie większości narodów słowiań
skich nie sprzyjały zamiarom autora. Oparcia szukać mógł prędzej w zabiegach 
interpretacyjnych lub konstrukcjach historiozoficznych, w których, wychodząc 
z pozahistorycznych przesłanek, wyznaczano Słowianom szczególne miejsce 
w usensownionej wizji dziejów. Ideał moralny, wymierzony przeciw zachwianej 
równowadze egzystencji indywidualnej i zbiorowej, w odniesieniu do Słowian 
raz jeszcze stawał się miarą krytycznego osądu, wyrazem nadziei, że ziści 
się to wszystko, ku czemu nie wiedzie skomplikowana teraźniejszość, nie 
dająca nawet iluzorycznej perspektywy transcendencji. „Starożytnych celem 
była ojczyzna i wiara, pod władzą papieżów była celem wiara, była pewność: 
kara lub nagroda w przyszłym życiu, nie było niepokoju w sercu. Reformacja
1 filozofia, i rewolucja, monarchiczne czy militarne rządy to wszystko

31 Kwestię oczekiwań Brodzińskiego wobec Rosjan porusza K .^rabażin  w: Kazimir 
Brodzińskij i jego  litieraturnaja diejatielnost' (1791— 1835). Kijiw 1891, s. 336.
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zwaliły, cóż na to miejsce? niepewność, niepokój, nie ma celu, jedności” 32 — 
konstatuje w jednym ze swych artykułów Brodziński.

Zakładał on, że protoplaści dzisiejszych Słowian tak potrzebny sens 
ludzkiej aktywności posiedli, że upowszechnienie etosu słowiańskiego uzdrowi 
chorą Europę. Sugerował, że nazwę Słowianie nadały naszym przodkom 
ludy okoliczne, że wyraża, podobnie do imion osobowych, życzenie plemion 
tak siebie określających względnie posiada tajemniczy, kto wie, czy nie boski, 
rodowód (skojarzenie biblijnego „na początku było Słowo” z pochodzeniem 
nazwy „Słowianie” od „słowa” , z zapowiedzią spełnienia). Chętnie też 
posługiwał się terminem „Sławianie” , który przejął, zdaniem M. Szyjkowskiego, 
od autorów czeskich (z ich poglądami zetknął się u progu lat dwudziestych 
oraz podczas wizyty w Pradze i Karlsbadzie w 1824 r .)33. Prawdopodobnie 
łacińskie odpowiedniki nazwy Słowian i form pochodnych utwierdzały zwolen
ników „sławiańskości” w przekonaniu, że mają rację. Dodatkowym wzmocnie
niem, dla Brodzińskiego przynajmniej, było marzenie o czekającej jego naród 
sławie, splecione z wiarą, że wyrasta ona nie z orężnych czynów, a z umi
łowania pokoju, z dobrosąsiedzkiego stosunku do obcych, przywiązania do 
natury i miejsca urodzenia. Postulował wszakże tworzenie siły duchowej 
społeczeństwa, podporządkowując swój obraz Słowian mocno rozbudowanym 
oczekiwaniom. Równolegle posługiwał się też nazwą „Słowianie” , np. kiedy 
chciał podkreślić, że ludy słowiańskie rozumiały wagę autentycznej duchowej 
komunikacji z wszechświatem, jakiej zaprzeczeniem byłoby porozumiewanie się 
implantowaną z zewnątrz mową: „ S ł o w i a n i e  byli jedynym ludem w Euro
pie, który w czasie rozkrzewienia wiary w Chrystusa w czasach nieoświecenia 
najuporczywiej za utrzymaniem swego języka obstawał, jakby przeczuwał jego 
bogactwo, odrębność i to, czym się kiedyś stać może dalsze wykształ
cenie” 34.

Zbiorowość Słowian, według Brodzińskiego, tworzą rolnicy. W kontakcie 
z przyrodą biorą początek ich walory: umiłowanie tradycji, gościnność, 
dzielność, intymna więź z żywicielką-ziemią, wytrwałość, umiejętność cieszenia 
się każdym dobrze przeżytym dniem, przyjazny stosunek do obcych. Zacho
wanie reliktów wspólnoty plemiennej determinuje organiczność słowiańskiego 
stylu życia, współczesnym natomiast umożliwia rekonstrukcję dawnych wzor
ców, przywrócenie gminowładztwa, w którym historycy i etnografowie 
początków XIX w. (m.in. Lelewel) dostrzegali najsilniejszy atut moralnej 
przewagi Słowian nad „konfliktowymi” ludami Wschodu i Zachodu. W sło
wiańskiej naturalności (tzn. łagodności) i dziewiczości widzi Brodziński 
antidotum zarówno na zachodni chłodny racjonalizm, jak i na wschodnie

32 K. Brodzińskiego nieznane pisma prozą , s. 444.
33 M. Szyjkowski, Brodziński w Czechach, „Slavia Ocćidentalis” , t. XIV: 1935, s. 15.
34 K. Brodzińskiego nieznane pisma prozą, s. 392.
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barbarzyństwo. Wierzy, że prostota czyni „idealnego” Słowianina odpornym 
na zepsucie cywilizacji, prowincjonalny styl życia zabezpiecza go przed nad
użyciem przywilejów władzy, dążeniami hegemonistycznymi.

Słowianie z utopii Brodzińskiego żyją jak w patriarchalnej rodzinie. 
Stabilność, wyraźna przewaga cnót domowo-rodzinnych koreluje z ich apoli
tycznością. Samowystarczalność gospodarcza prowadzi do zasklepienia się 
raczej we własnym kręgu, preferowania konsumpcyjnego na swój sposób 
trybu egzystencji. Pole aktywności Słowianina, mieszkańca wiejskiej osady, 
jest ograniczone, ograniczenie to jest świadomym wyborem czystości obyczajów, 
rozumności, „skromnego ogródka” , by zyskać pocieszenie pośród mroków 
życia35. Brodziński nie tylko dołącza się do pokaźnego chóru apologetów 
Słowiańszczyzny (powtarzając np. sądy W. Surowieckiego, Z. Dołęgi-Choda- 
kowskiego, I. B. Rakowieckiego), aie staje się rychło jego reprezentatywnym 
solistą. Do niego głównie odnoszą się krytyczne uwagi J. S. Bandtkiego, 
który idylliczną wizję Słowian nazwał „teorią barankową” , twórcom jej 
zarzucił naiwność i sentymentalizm, negując patriarchalną niewinność narodów 
słowiańskich36.

Brodzińki nie przywoływał opinii wyłącznie autorów polskich. Podzielał 
historiozoficzny optymizm Herdera w stosunku do Słowian (tłumaczył 
w 1820 r. fgo  słynny Slavenkapitel), z afektacją pisząc w Listach o polskiej 

literaturze: „Może, cnotliwy cieniu! czytasz już karty wyroku, że poczciwy, 
ceniony przez ciebie naród będzie kiedyś miał szczęście rozedrzeć na zawsze 
księgę krzywd poniesionych, których przez to tylko doznawać musiał, 
że pierwej miał sobie wlaną od natury miłość wolności i pokoju, nim 
prawdziwe oświecenie wzbudziło ją w innych chrześcijańskich narodach” 37. 
Powyższe zdanie wyjaśnia, dlaczego nieposzlakowani moralnie skazani byli na 
przegraną w konfrontacji ze znacznie mniej szlachetnymi. Pierwszym sam 
kontakt z przyrodą wystarczył do przyjęcia wobec wszystkiego, co żyje, 
postawy nieagresywnej, drudzy dopracowali się wyższej hierarchii wartości 
drogą intelektualnego wysiłku. Czy więc ich „umiłowanie wolności i pokoju” 
jest równie cenne i pewne, czy nie jawi się jako zaszczepione w sposób 
nienaturalny, bez gwarancji trwałości i spontaniczności wyborów? Brodzińki 
jednoznacznie odpowiadał na to pytanie.

„Estetyzacja” obrazu Słowian wiodła go ku porównywaniu ich cech 
z wyidealizowanymi Grekami. Podstawę duchowej bliskości widział w równie 
starożytnym pochodzeniu (praprzodkami Słowian mieli być Indowie względnie

35 K. Brodziński, O idylli pod względem moralnym , w: Pisma estetyczno-krytyczne, t. ł ,  
Wrocław 1964, s. 251— 256.

36 J. S. Bandtkie, Dzieje narodu polskiego, t. 3, Wrocław 1835, s. 70— 71, 89, 97.
37 K. Brodziński, Listy o polskiej literaturze. List drugi, w: Pisma estetyczno-krytyczne, 

t. 1, Wrocław 1964, s. 85.
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Trakowie), licznych analogiach między słowiańską a grecką mitologią. W pró
bach odtworzenia mitologii słowiańskiej nie wyszedł notabene poza imiona 
rzekomych, legendarnych bóstw słowiańskich (brakowało choćby ułamkowych, 
ale potwierdzonych historycznie przekazów, chroniących przed interpretacyjną 
dowolnością). Nie będąc profesjonalnym słowianoznawcą, przychylał się do 
bezkrytycznych często opinii autorów, którzy mieli się za reprezentantów 
nauki. Nie korygował też sądu o Słowianach w miarę upływu lat, choć 
zdał sobie sprawę z trudności w przywróceniu utraconej jedności Słowiań
szczyzny po doświadczeniach powstania listopadowego, kiedy winą za wzajemną 
wrogość obarczył rządzących, najeźdźców zaprzedających ludy w niewolę 
satrapów lub wartości materialnych.

Kilka lat wcześniej wierzył mocno, iż „lud słowiański w ogólności 
rolniczy i mężny, ani dziki, ani przez cywilizacją zepsuty, przywiązany do 
obrzędów, a nade wszystko szanujący cnoty rodzinne; który po większej 
części jeszcze się w stanach nie rozróżnił, u którego dialekt ludu nie jest jak 
w innych narodach dialektem gminu: lud taki obfituje jak dawni Greki 
w prawdziwą poezją. Smak jego równie jak u Greków nie zmienia się 
wcale” 38. Poglądy te legły u podstaw idei słowiańskiej Hellady, stworzenia 
trzeciego, po greckim i chrześcijańskim, „poetycznego świata” .

Słowianie, którzy zachowali dotąd etniczną tożsamość, żyją jednak zagrożeni 
bezosobowym duchem uprzemysławianego i zurbanizowanego społeczeństwa. 
Nadejść może moment, w którym słowiańska obyczajowość i świadomość 
stanie się już tylko reliktem przeszłości, w szczątkowej formie^zachowanym 
przez niepiśmiennych dobrych prostaczków. Tymczasem — twierdzi pisarz — 
zwycięstwo słowiańskiego państwa, Rosji, nad armią Napoleona świadczy
o ukrytej potędze narodów słowiańskich, zdolnych obronić ład swego indy
widualnego i społecznego istnienia. Wiarę w ocalenie „słowiańskości” wzbudza 
też ruch, jaki od początku XIX w. ogarnął elitę intelektualną narodów 
słowiańskich. Dzięki ich aktywności współcześni Słowianie mogą „zastąpić” 
do pewnego stopnia samodzielność polityczną manifestowaniem kulturowej 
autonomii. Poprzez aktualizację retrospektywnego ideału, wydoskonalenie 
się w posiadanych własnościach — marzył Brodziński — osiągną to, co inni 
zatracili, nie podporządkowując się zniewalającej sile kultur ekspansywniejszych, 
wspieranych też administracyjnie.

Przywrócenie stanu pierwotnego najbardziej realne wydawało mu się 
w Polsce, gdzie kontynuację tego stanowiła republika szlachecka. Potomkowie 
starożytnych Sarmatów nie byli w jego oczach ludźmi bez wad, przytłumili 
np. swobodny rozwój tworczości ludowej (nie jest ona tak bujna — 
przyznawał — jak u Słowian południowych), ale cenili nieograniczoną wolność, 
życie na łonie natury, prywatność szczęścia rodzinnego, rozwijali sztukę

38 K. Brodziński, Pisma estetyczno-krytyczne , Warszawa 1934, s. 51— 52.
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mowy (języka) wzorując się na antycznych mistrzach, odrzucali cudzo
ziemszczyznę, wielbili cnoty przodków, nie będąc bynajmniej ksenofobami, 
tworzyli zatem zbiorowość otwartą, zdrową, pełną harmonii i klasycznego 
ładu. Dla Brodzińskiego stali się w końcu jakby kwintesencją słowiańskości. 
Tę narodową megalomanię wzmocniła projektowana wizja przeszłości, pre
destynująca jakoby Polaków do roli wyrazu, a nawet sumienia Słowiań
szczyzny39. To, co było w historii Polski błędem politycznym, w moralnej 
ocenie pisarza urastało do rangi zasługi; np. szlachecki brak troski o przyszłość 
kraju i troskę wyłącznie o chwilę bieżącą usprawiedliwiał wiarą w nie
śmiertelność ojczyzny, poświadczoną bezwarunkowym poświęceniem w jej 
obronie 40.

Idealizacja Polaków stanowiła trwały komponent jego rozważań, także
i wtedy, gdy idąc szlakiem wytyczonym przez znanych myślicieli europejskich 
dowodził, iż charakter i los Polaków zdeterminowane są także przez czynnik 
geograficzny: „Uczucia Polaków ich ziemi odpowiadać się zdają. Ich ziemia 
nie ma wulkanów, tak jak ich serce wielkich namiętności. Więcej wesoła 
niżeli ponuro-wzniosła, żywi synów więcej skłonnych do wesołości i uczuć 
łagodnych niżeli do burzliwych namiętności i marzeń posępnych. Nawzajem 
uboga w miękkie złoto, płodna jest w żelazo, godło męstwa i pracy rolniczej. 
Niezbyt obfita, chroni od wschodniej miękkości, wdzięczna pracy rolnika, 
nie nabawia go egoizmem kupiectwa” 41. Opinia ta, opublikowana w ro
ku 1827, wywołała polemikę. Anonimowy autor artykułu Czy obudzanie 
uczuć spokojnych i łagodnych* ma być jedynym poezji dążeniem? (nie roz
strzygnięto, czy był nim Mochnacki) odrzucił niealternatywną wizję świata, 
zapewniając, że „w całym układzie fizycznym i moralnym świata nie masz 
rzeczy, która by nie miała swego kontrastu” , przedstawianie przeto jedynie 
uczuć łagodnych jest okaleczeniem natury42. Brodziński polemizował z nim 
w pierwszej wersji rozprawy O egzaltacji i entuzjazmie, broniąc konsekwentnie 
przekonania, że wszelkie gwałtowne zjawiska są w świecie czymś przy
padłościowym, intensywne emocje należy więc traktować raczej jako świadectwo 
ludzkiej niedoskonałości niż jako psychospołeczną, a tym bardziej moralną 
normę.

Polska przyszłości była w wyobraźni myśliciela krainą rozległą, pracowitą, 
rozpamiętującą dni klęski i chwały. W idealnej koegzystencji żyli w niej 
mieszkańcy miast powiększający zasobność „wiejskich chatek” , szlachta 
kultywująca rodzime obyczaje i lud, który nie wpadł w zgubne nałogi, 
codzienny trud umilając stateczną rozrywką. Brodziński uważał, że gros

39 K. Brodzińskiego nieznane pisma prozą, s. 387, 437.
40 Ibidem , s. 450.
41 K. Brodziński, Pisma estetyczno-krytyczne, t. 2, Wrocław 1964, s. 22.
42 Por. Walka romantyków z  klasykami, opr. S. Kawyn, Wrocław 1963, s. 369.
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polskiego społeczeństwa prowadzi podobny tryb życia, a przepaść między 
ludem a szlachtą jest raczej kwestią obcych wpływów niż konsekwencją 
głęboko zakorzenionego rozwarstwienia. Dostrzegając moralną i polityczną 
szkodliwość zbytku i niezgody, podtrzymywał jednak mit szlacheckiego dworku 
jako ostoi cnót narodowych, zminiaturyzowanej Arkadii. Do tradycji sarmackiej 
autor Dworu w Lipinach, antycypacji Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza, 
odwoływał się także, chcąc zaznaczyć, że ojczyzna jego wniosła istotny wkład 
do kultury moralnej Europy. Pragnął wskrzeszenia Polski republikańskiej, 
zdemokratyzowanej na skutek zlania się pierwiastka szlacheckiego i pra
słowiańskiego. W postaci luźnej federacji lokalnych wspólnot stanowiłaby 
ona w przyszłości wzór dla innych narodów słowiańskich. Słowiańszczyzna 
zjednoczyłaby się — marzył — bez rozlewu krwi, w imię haseł ogólnoludzkich
i narodowych. W sojuszu z innymi Słowianami widział drogę do odzyskania 
niepodległości, stąd nadzieje pochopnie wiązane z osobą Aleksandra I, które 
spowodowały posądzenie autora o rusofilizm.

W wykładach paryskich, gdzie Mickiewicz nie wydał na Brodzińskiego 
tak surowego wyroku, jak w III części Dziadów , nazwał go „Słowianinem 
naddunajskim” . Podkreślił przez to chęć upodobnienia do siebie wszystkich 
Słowian (co stanowiłoby gwarancję pełnego porozumienia) i wskazał na nie- 
współmierność marzeń o południowej krainie łagodnej szczęśliwości do sytuacji 
nad Wisłą. Mit słowiański Brodzińskiego okazał się w świetle doświadczenia 
historycznego nieudaną próbą racjonalizacji „sprawy polskiej” , która przybrała 
postać utopii społecznej i egzystencjalnej. Spośród wielu wątków słowiańskich 
występujących wówczas wybrał te, które uzasadniały sielskość jako postawę 
światopoglądową wynikłą z rozczarowania do tzw. wielkiego świata, z potrzeby 
ocalenia wiary w życie, którego symbolicznym oparciem jest dom, rodzina, 
akceptacja przez bliskich. Gdy sytuacja historyczna wykluczała właściwie 
wzór dobrego i „mądrego życiem” sielanina, „śpiewak Wiesława" wyczaro
wywał iluzję chwil, kiedy „prości i dobrzy jak wenedyjscy praojcowie, 
kochający tę ziemię jak szlacheccy kraju praojcowie, pracowici jak skrzętne 
ludu dzieci i polerowni w naukach jak synowie Europy — wkroczą Polacy 
w świetne dni przyszłości Słowian zwiastowane im przez Herdera” 43. Za 
ucieczkę od historii zapłacił cenę niezrozumienia u potencjalnych nawet 
sojuszników, ideową samotnością, konfliktem z twórczymi siłami narodu, 
romantyczną, rewolucyjną młodzieżą.

EWOLUCJA POGLĄDÓW  BRODZIŃSKIEGO PO POWSTANIU LISTOPADOWYM

W dotychczasowych rozważaniach pomijaliśmy te wątki myśli Brodzińskie
go, które rozwinęły się w pełni dopiero w okresie popowstaniowym, korespondu

4J A. Witkowska, Słowianie, my lubim sielanki, Warszawa 1972, s. 96.
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jąc z mitem słowiańskim czy klasycyzującą utopią, ale i wnosząc do utrwalonego 
już stanowiska nowe treści. Na ostatecznym kształcie obu, tzn. programu 
organicznikowskiego i mesianizmu, zaważyły doświadczenia lat 1832— 1834, 
potęgujące tym bardziej poczucie beznadziejności, im bardziej wzmagał się 
terror carski, a emigracyjne wysiłki rozpalenia raz jeszcze zarzewia rewolucji 
przynosiły kolejne represje i ofiary. Zanim do tego doszło, organicznikostwo 
i mesjanizm Brodzińskiego funkcjonowały na prawach „dopełnienia” , swoistego 
uwspółcześnienia ideałów, które wydać się mogły aż nazbyt zakorzenione 
w tradycyjnych formach kultury. Związek między nimi w świadomości 
pisarza przed listopadem 1830 r. był słaby, natomiast po powstaniu postulat 
pracy organicznej stał się jedną z dróg realizacji mesjanistycznej wiary 
w owocność duchowego i fizycznego trudu człowieka.

Przedtem, w latach dwudziestych, pośród norm, do których przestrzegania 
nawoływał Brodziński, obok zalet słowiańskich oraz cnót ^prawdziwego 
chrześcijanina” : miłosierdzia, sprawiedliwości, litości, wdzięczności itp. zna
lazły się: „rządne używanie czasu” , sumienne wypełnianie obowiązków, 
solidność, pracowitość44, typowe dla etosu mieszczańskiego, obce kulturze 
czasu wolnego, za jaką uchodzi kultura szlachecka. Ich pojawienie się 
wyjaśnić można, wziąwszy pod uwagę przemiany gospodarczo-społeczne w K ró
lestwie, obecną wcześniej u Brodzińskiego afirmacją zajęć rolniczych, połączoną 
z przypisaniem każdemu, choćby najskromniejszemu, wytwórcy rangi współ
uczestnika wielkiego procesu materialno-duchowego doskonalenia świata. To 
wówczas doszło do wzmożenia troski pisarza o ogólny rozwój Polski, do 
entuzjastycznego niemal powitania programu Franklina45. Z ducha frankli- 
nizmu wywodzi się działalność w „Magazynie Powszechnym” . Odczytana 
jednak w kontekście polistopadowej twórczości Brodzińskiego, nie służy 
wyłącznie partykularnemu zadaniu podźwignięcia kraju. Przedtem pozostawała 
w świadomej opozycji do romantycznej odnowy, do „egzaltacji i entuzjazmu” , 
teraz wyrasta nie tyle z wyboru, co z milczącej, wymuszonej przez sytuację 
polityczną zgody na rzeczywistość, z bolesnego poszukiwania w niej lepszej 
strony medalu. W żmudnej pracy nad moralną i materialną odnową „or
ganizmu narodowego” widzi myśliciel dla tych, którzy nie poszli na emigrację, 
ratunek przed całkowitą apatią, duchowym zaprzaństwem. Jeśli nie możemy 
widzieć ojczyzny wolnej — przekonuje — postarajmy się uczynić ją  zasobną 
w ludzi o otwartych głowach i obywatelskim stosunku do wspólnego dobra, 
pełnych szacunku dla ludzkiej pracy, utrzymujących ład publiczny trudny do 
zachowania bez obywatelskich swobód.

44 K. Brodziński, Pisma, t. 1, s. 298, 299, 306.
45 Według A. Witkowskiej (Kazim ierz Brodziński, Warszawa 1968, s. 236) troskę o rozwój 

społeczno-gospodarczy Polski wzmocniła u Brodzińskiego podróż szwajcarska (1824 r.). Por. 
też: K. Brodziński, Pisma estetyczno-krytyczne, t. 2, Wrocław 1964, s. 122.
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Droga do tego celu wiedzie przez uprawę ojczystej niwy, budowę 
pomyślności całego kraju, przemyślenie wielorakiego sensu dawnego sposobu 
bytowania. Dlatego Posłanie do braci wygnańców podkreśla ponownie wyjątko
we znaczenie rolnictwa dla Polski i cywilizacji, zarówno w historycznym, 
jak i eschatologicznym wymiarze; sakralizuje trud „bożego kmiecia” inaczej, 
głębiej, niż zostało to dokonane na kanwie sentymentalno-naturalistycznej 
wizji świata. Czytamy tam m.in.: „Rolnictwo jest jedynym zajęciem człowieka, 
które sam Bóg mu wskazał, ono przetrwa wszystkie przemysły ludzkie, 
ono ocali zawsze przyrodzony rozum i cnoty, ono wszelki lud od ostatecznego 
zepsucia ocali” 46. Myśl ta stanowi przesłankę postulatu stworzenia nowej 
Polski, z uniknięciem błędów innych narodów. Nowa Polska winna być, 
według Brodzińskiego, kontynuacją przedrozbiorowej, ale taką, w której nie 
zabraknie miejsca dla zapobiegliwych rzemieślników, ludzi szanujących środki 
wytwarzania %me niż życiodajna gleba. Działamy w coraz trudniejszych 
warunkach, przypomina poeta, z goryczą pisząc w liryku Elegia:

Czymże jest człowiek lackiego plemienia?
Wyrobnik w codziennej pracy.
Niewolnik, który tęskni do cienia,
Wyrobnik, który czeka swej płacy47.

Być może myśl „przełamania” owego stanu wzmocniła nadanie wysokiej 
rangi ideałom ongiś pogardzanym.

Przedsiębiorczość, oszczędzanie, nieszafowanie czasem, unikanie próż
niactwa, wiedza, poczucie obowiązku, rozwój zdolności wytwórczych, przestrze
ganie reguł współżycia społecznego przyczynią się — w zamyśle Brodzińskie
go — nie do samookreślenia się jednostek przez posiadanie i sukces indywidualny 
(co charakterystyczne było dla etosu purytańskiego), lecz do wzrostu ogólnej 
korzyści z indywidualnego wysiłku; zapobiegną moralnemu rozkładowi (za
spokajając potrzebę dziejowego powodzenia), uprawdopodobnią pokojowe 
posłannictwo Polaków. Odpowiedź na apokaliptyczne nastroje, wywołane 
brakiem sił, środków i celów, brzmi:

Czyń każdy w swoim kółku, co każe duch Boży,
A całość sama się złoży48.

Odnajdujemy w niej masjanistyczną wiarę, że światem steruje boska ekonomia, 
nie pozwalająca na marnowanie się jakiegokolwiek wysiłku. Ratunek przychodzi 
z nieba w postaci przykazania, które niosąc obietnicę nagrody, nakazuje 
pokorę, wytrwanie, akceptację doli i niedoli człowieka. Zarówno przez swój 
mozół, jak i zracjonalizowany trud zyskujemy — według pisarza — prawo 
pożywania owoców dziejowego rozwoju. Jeżeli jego kresem jest Królestwo

46 K. Brodziński, Posianie do braci wygnańców, Warszawa 1915 [ok.], s. 27.
47 K. Brodziński, Wybór pism , s. 14.
48 K. Brodziński, Dzieła, t. I: Poezje, Wrocław 1959, s. 262.
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Boże na ziemi, włączamy się do stworzenia tegoż. Celem naszego działania 
okazuje się budowa czegoś, co nas samych przerasta, a pozwala przeistoczyć 
kosmos, znikomość uczynić wielkością. Praca, dostępując w ten sposób 
unieśmiertelnienia, sprawia, że dookreślamy coś znacznie ważniejszego i trwalsze
go niż postęp: rzecz ostateczną. Ze „sposobu na życie” staje aię aktem 
niezniszczalnej duchowej kreacji.

Polistopadowy okres w twórczości Brodzińskiego charakteryzuje więc, 
gdy chodzi o program organicznikowski, wyraźna zmiana perspektywy. 
Akceptacja modelu franklinowskiego jest już nie tylko wykładnikiem patrio
tycznej postawy, swoistej „filozofii codzienności” , lecz nowej ideologii. 
W połączeniu z postulatem pracy nad tworzeniem wartości duchowych 
społeczeństwa w zmienionych warunkach gospodarczo-politycznych nabiera 
znamion nieobecnych w liberalno-organicznikowskiej myśli Królestwa Kon
gresowego49. Sprzężenie minimalistycznego, „przyziemnego” ideału z metafi
zyczną wiarą w erę szczęśliwości wiecznej, osiągniętej dzięki moralnej perfekcji, 
zawiesza dramatyzm historii, nie jest zgodą na spokojną niewolę, lecz 
jeszcze jednym spełnieniem marzeń sielanina.

Brodziński nie przygotowany był na wybuch powstania. Nie zaangażowany 
w działalność spiskową, zachowywał postawę lojalistyczną, godną autora 
wiernopoddańczej, urzędowej autobiografii z 1823 r. Rządy Mikołaja I 
i w.ks. Konstantego poddał krytyce dopiero w Mowie o narodowości Polaków, 
wygłoszonej 3 maja 1831 r. Politykę zaborców nazwał wówczas „gabinetowym 
jakobinizmem” , kongres wiedeński czwartym rozbiorem Polski, a Warszawę 
„jaskinią szpiegostwa” . Powstańców obdarzył misją walki przeciw „ciemności 
i jarzm u” . Patriotyczne uniesienie sprzyjało więc radykalizacji poglądów poety, 
surowej ocenie samodzierżawia i zwolenników organicznej pracy nad szczęściem 
ojczyzny 50. Pozbawiony jakichkolwiek złudzeń, stanął po stronie walczących, 
znalazł się wśród obrońców Warszawy i wśród poetów opłakujących prze
graną, w końcu uświęcił walkę, nadał jej sens daleko wybiegający poza 
teraźniejszość, mistyczny.

Zwrot w postawie pisarza przygotowały wydarzenia z lat bezpośrednio 
poprzedzających insurekcję oraz krystalizujące się niemal od zarania Polski 
porozbiorowej przeświadczenie o szczególnej sytuacji Polaków, ich specyficznej 
roli w dziejach świata. Położenie geopolityczne kraju i jego losy już w wiekach 
poprzednich przyczyniły się do snucia teorii przedmurza chrześcijańskiej 
Europy bądź pomostu między Wschodem a Zachodem. Nową wykładnię 
teorie te zyskały w obliczu narodowej klęski, odrodzenia religijnego i misty
cyzmu u schyłku Epoki Światła, historycznej nawałnicy czasów napoleońskich, 
narodzin mitu słowiańskiego. Wyznawcy prowidencjalizmu karmili rodaków

49 Np. Ekonomia dla mas F. Skarbka, projekty Staszica, Lubeckiego i in.
50 K. Brodziński, M owy i pisma patriotyczne, Kraków 1926, s. 86— 91.
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wiarą w zaowocowanie ciężkich doświadczeń, nadawali wartość każdemu 
zbrojnemu czynowi podjętemu w imię wolności, jako rękojmi rozwoju 
politycznego i moralnego. Echo ich poglądów osłabło w czasach względnej 
stabilizacji, gdy troska o byt fizyczny pochłaniała gros społecznej energii. 
Duchowym istnieniem narodu zaniepokojono się ponownie w latach wzmo
żonego ucisku, tułaczki, nieudanych prób wolnościowych, oczekiwania wielkich 
przemian.

Upadek powstania osłabił wyraźnie warstwy przywódcze narodu, a także 
odporność psychiczną całego społeczeństwa. Autor Wiesława nie mógł tych 
faktów nie dostrzegać. Konfrontacja dzielnych obrońców ojczyzny z najeźdźcami 
dowiodła, że janusowe oblicze historii nie jest bynajmniej wymysłem ro
mantyków, że racje moralne nie rozstrzygają o wynikach zmagań orężnych; 
nie wystarcza więc szczepić przekonanie o konieczności kontynuowania 
modelu życia pozbawionego wad industrialnego społeczeństwa, trzeba jeszcze 
rozbudzić wiarę, iż jest to działanie o najistotniejszym historycznym znacze
niu, jednocześnie obdarzyć je sakrą ponaddziejowego powołania, którego 
spełnienie wymaga swoistej niekoniunkturalnej strategii. Brodziński uważał, 
iż chodzi o to, by nie dać się zwieść hasłom jedności kultury europejskiej, 
różnym rachubom politycznym, by wytrwać w chrześcijańsko-słowiańskich 
cnotach, nie abstrahując od trendów moralnych współczesności. Osamotnienie 
powstańców w 1831 r. skłania go jeszcze bardziej do upatrywania w Polakach 
jedynego spadkobiercy ludów, co nade wszystko miłowały „pokojowe cnoty” . 
Do nich zwracał się w Posianiu do braci wygnańców, ale nie jako do 
„narodu czynu” w znaczeniu romantycznym. Za gwarancję, że Słowianie, 
a głównie Polacy, zdolni są przeciwstawić się teoretyczności Zachodu, 
uznał „czynną mądrość” , głęboką uczuciowość, brak ducha zaborczości, 
mocną religijność oraz silny związek z materią wszechświata, owocujące 
w doskonaleniu form życia51. Przestrzegał przed angażowaniem się w życie 
polityczne krajów, w których przebywają, przed zatraceniem się pośród 
innych52.

Sedno sprawy polskiej leży dla Brodzińskiego — autora Posłania w posta
wie moralnej, nacechowanej czystością, poświęceniem, głęboką wiarą, poczuciem 
szczególnej misji. Ocalenie idyllicznego ideału widzi w zwróceniu się z nadzieją 
ku Opatrzności, w zaprzestaniu sporów, restytuowaniu dawnych więzi między
ludzkich. „Narody, jako narody, są dotąd osobami bez serca. Kamień 
młyński, zysk tylko mielący, jest sercem ich. [...] Narody zatraciły czucie 
narodowości i, ciemiężone od królów, wzajem są ciemiężcami; a kiedy przez 
zabory król przestał być ojcem i lud jedną rodziną, wszelkie święte węzły

51 Por. Z. Klarnerówna. Slowianofilstwo m> literaturze polskiej lat 1800— 1848. Warszawa 
1926, s. 261.

52 K. Brodziński, Posianie..., s. 29—32.
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zerwane zostały: gaśnie miłość rodzinna i narodu, a bagnet i waga kupiecka 
jedynym są węzłem ich” — czytamy w ideowym testamencie pisarza53.

Idealizacja feudalnej przeszłości w duchu chrześcijańskiego patriarchalizmu 
w połączeniu z wyostrzoną krytyką wpływu kapitalistycznego sposobu pro
dukcji na stosunki międzyludzkie dowodzą, że Brodziński w zasadzie nie 
wyszedł w ocenie współczesności poza szlachecki horyzont intelektualno- 
-moralny. Zmiany, jakie doń wprowadził, były rezultatem niechęci oświeconego 
inteligenta do wszelkiego gwałtu, aprobaty sentymentalnego autora dla kiero
wania się uczuciami altruistycznymi, religijnym stosunkiem do braci w Chrystu
sie. Na rzeczywistość europejską patrzył pod koniec życia jak na ponury 
dramat, na nadchodzące lata jak na czas próby, w którym sielska natura 
Polaków zahartuje się i wzmocni, przeciwstawiona moralnej nicości strony 
przeciwnej. A przecież dawniej, nie akceptując procesów zapoczątkowanych' 
bądź utrwalonych przez rewolucję francuską, doceniał pozytywne niekiedy 
skutki moralne ideałów oświeceniowych (np. poszerzenie horyzontów homo 
sarmaticus) 54. Po kilkunastu latach nie szczędził mocnych słów Europie 
pogrążonej w moralnym niedowładzie, „neutralnej” . Nie wierzył w sens 
zbrojnej walki o niepodległość, kiedy wspólnota ludów walczących o wolność 
okazywała się iluzją, ale sądził, że niezakorzenione braterstwo znalazło swój 
odpowiednik w cierpieniu, będącym trwałym składnikiem historii i człowie
czeństwa.

Każde zaangażowanie w przebudowę struktury moralnej świata — twier
dził — niesie z sobą ból, trud, niepewność, konieczność uczestnictwa w od
wiecznej walce dobra ze złem. To, co z punktu widzenia bliskiej historycznej 
przyszłości wydawać się może bezsensem, ma swe uzasadnienie w Boskim 
planie świata, jeśli dzieje są obszarem realizacji wartości uniwersalnych, 
a nie tylko polem działania rozproszonych i zróżnicowanych grup ludzkich, 
z których każda kieruje się własnym i w zasadzie doraźnym interesem. 
Nie wątpiąc, że minimalizacja cierpienia jest ostatecznym celem historii, 
odsuwał ją jednak na plan dalszy. Wytrwanie w cierpieniu uznał za cnotę 
społeczną wszystkich ludzi godnych ukrzyżowanego Chrystusa. W ten sposób 
wikłał się w antynomię, która nie ma rozwiązania. Udźwignąć cierpienie 
można ostatecznie — jego zdaniem — poprzez pozbawione bodaj cienia buntu 
bezgraniczne znoszenie cierpienia. Pewna istotna bierność zewnętrzna jest 
odpowiedzią na skonstatowaną niemożność kierowania historią. Dotyczy ona 
głównie politycznej aktywności narodu. Idea wytrwania w cierpieniu oie prze
kreśla natomiast doniosłej roli pracy organicznej, poprzez którą jednostki 
i grupy, doskonaląc kształt cywilizacji, uczestniczą w przerastającym ich 
dziele. Nagroda, paradoksalnie, spotkać ma tych, co — nie zaniechawszy

5J Ibidem, s. 10— 11.
54 K. Brodziński, Pisma estetyczno-krytyczne, t. 1, Wrocław 1964, s. 200.
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codziennej krzątaniny — zdadzą się na Opatrzność i los, oczekując spełnie
nia się Boskich obietnic. Wola Absolutu jest więc instancją rozstrzygającą 
i usprawiedliwiającą taki, a nie inny obrót wydarzeń historycznych, dzieje 
zaś jawią się jako „misterium upadku i odkupienia” . Odmiennego znaczenia 
nabiera w związku z tym kategoria postępu. Polega on nadal na łagodzeniu 
sprzeczności, ale droga doń nie prowadzi wprost przez upowszechnienie 
ideału (czemu służy powszechne oświecenie), pełna jest nieprzewidzianych 
cierni i przeciwności, nie brak na niej czasowych oddaleń, spowodowanych 
klęskami skądinąd uzdrawiającymi zbiorowość.

Brodziński nie docenia zagrożenia moralnego, jakie niosą upadki. Osią- 
galność ideału mierzy zdolnością podźwignięcia się z nich, przeżywania 
wstrząsów, jakby nie osłabiały one w ogóle moralno-fizycznych sił wspólnoty. 
Pozwala mu na to wiara w zbawczą moc istoty, która zsyłając zasłużone 
i niezasłużone cierpienia, wyposaża jednocześnie w zdolność ich znoszenia, 
doświadczanie traktując jako sprawdzian przygotowania do osiągnięcia ideału, 
który realizuje się ostatecznie nie w życiu danego pokolenia bądź jednostki, 
a jako wysiłek wielu pokoleń. Pewnej pasywności w sferze przedmiotowego 
działania (według tej koncepcji) towarzyszą wiekowe starania o wyplenienie 
z, duszy człowieka, a tym samym stosunków międzyludzkich, wszystkiego, 
co niskie i podłe, o niepoddanie się okolicznościom zewnętrznym.

Ale skoro porządek aksjologiczny świata jest zadany, kwestią otwartą 
pozostaje współtworzenie wartości przez ludzi. Czy w oczach Brodzińskiego 
nie jest tak, że ludzie (czytaj: narody) nie „wypracowują” wartości, lecz 
przyjmują je, choćby dlatego, że potencjalnie tkwią one w naturze? Aktyw
ność ludzka polegałaby więc nie na „dorabianiu się” jakiejś wartości, a na 
kształtowaniu odpowiedniego do jej przyjęcia gruntu poprzez systematyczną 
uprawę własnego serca, czyli charakteru. Gdy „gleba” jest już przygotowana, 
„absorbuje” to, co „zsyła” jej Absolut. Naród staje się wtedy wzorem dla innych. 
Jego życie przebiega w Boskim i ludzkim planie. Pierwszy umożliwia przetrwanie, 
wzbudza ufność potrzebną w najtrudniejszych momentach, występujących 
w planie drugim. Bóg powierza wybranym narodom, tym, które doświadcza 
szczególnie, misję ocalenia wartości zapoznanych w toku przeróżnych zabiegów
o doczesne dobra. Historia takich narodów i historia święta są względem 
siebie paralelne. Narody wybrane przeżywają okresy świetności i niezrozu
mienia, bywają „wygnane z ziemskiego raju” jak biblijni rodzice, żyją 
w rozproszeniu jak lud Izraela, lecz ostatecznie triumfują, zyskując panowanie 
nad czasem nieosiągalne dla tych, których uwiódł czar materialnej potęgi. 
Nadejdzie dla nich czas wiecznej chwały, swym przykładem pociągną głuche 
na głos sumień „narody handlarskie” . Spełni się — sądzi Brodziński — 
biblijne proroctwo, poniżeni zostaną wywyższeni, a wywyższeni ukorzą się 
przed Boskim rozum em 55.

55 K. Brodziński, Posianie..., s. 19.



Refleksja historiozoficzna Kazimierza Brodzińskiego 49

Czy moment, w którym to nastąpi, będzie kresem historii? Czy stanie 
się to właściwie poza historią? Historiozofowie w czasach Brodzińskiego 
często wierzyli, że pewne konieczności rozwojowe przejawiają się w dziejach 
narodów przechodzących przez rozmaite stadia rozwoju od narodzin do upadku. 
Wiara ta podtrzymywała stanowisko poety w sprawie roli Polski przed 
powstaniem. Po nim historia Polski wydawać się mogła bardziej podobna do 
ruiny starożytnego Rzymu. W świetle polistopadowych realiów młodość 
cywilizacyjna Słowian przestała być bezspornym argumentem historiozoficznego 
optymizmu. Zachód coraz dalej szedł swoją nienaturalną, jak się wydawało 
Brodzińskiemu, drogą. Tymczasem irracjonalna idea zmartwychpowstania 
pozwalała pogodzić się z teraźniejszością, w powodzi nieszczęścia zauważyć 
obietnicę sprawiedliwego finału, historyczną niemoc zamienić w potęgę 
moralną, której gwarantem stawał się byt transcendentny. Dlatego ocze
kiwanie na zmianę losu miesza się w rozważaniach kończącego swe życie 
pisarza z ponownym, bardziej zresztą dramatycznym poszukiwaniem azylu. 
Tak w życiu osobniczym, jak i zbiorowym azyl jest możliwy w planie 
intelektualnym, którego nie imają się okrutne prawa ludzkiej historii. 
Wystarczy przyjąć za pewnik, że czuwająca nad światem Opatrzność zawsze 
przywraca zachwianą równowagę, że byt moralny narodu jest wieczny, 
a męczeństwo ma swój historyczny kres. Myślenie o historii prowadzi więc 
do wniosku, że kryją się w niej tajemnice przeznaczenia. Narody, będące 
ich dyspozytariuszami, tym bardziej winny dokumentować wierność sprawie 
szczęśliwej ludzkości, im bardziej wyjątkowa jest ich sytuacja. Przełomowość 
czasu teraźniejszego, oglądaną z perspektywy zbawienia, odczytuje Brodziński 
w połowie lat trzydziestych w sposób umożliwiający raz jeszcze pogodzenie 
się z rzeczywistością, niewolne jednak od eskapistycznej motywacji56.

Dążenie do oswojenia się z losem poprzez „wymuszenie na historii 
szczęśliwego finału” zdominowało dziewiętnastowieczny mesjanizm57. Po
między biegunowymi propozycjami Hoene-Wrońskiego i Towiańskiego, „filo
zofów narodowych” , romantycznych wieszczów mesjanizm Brodzińskiego 
należy do stosunkowo mało znanych. Przyczyniła się do tego na pewno 
popularność Mickiewiczowskich Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego. Po
sianie porównywali z nimi wszyscy polemiści Brodzińskiego, mniej uwagi 
zwracając na ewolucję jego mesjanistycznej eschatologii, samowiedzy histo
rycznej. Mesjanizm pisarza nie miał tak rozległego „zaplecza intelektualnego” , 
jak Mickiewiczowski. Uformował się w umyśle kogoś, kto znał przede 
wszystkim autorów polskich, kto szukał najpierw nadziei, później pocieszenia 
w Biblii, kto nie opuszczając ojczyzny czuł się wydziedziczonym z niej

Ibidem, s. 25, 27—28.
57 A. Sikora, Dwie postawy mesjanizmu, w: Problemy polskiego romantyzmu, Seria I, 

Wrocław 1971, s. 211.
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jak emigrant. Uzależniony był także od chiliastycznych nastrojów epoki, 
jej specyficznej, „religijnej” atmosfery.

Już w roku 1815 scharakteryzował Brodziński swych ziomków znanymi 
słowami: „Strudzon strażą Europy, wreszcie Polak zasnął. Upadł, kaganiec 
światła północy zagasnął” . W publicystyce lat dwudziestych, w twórczości 
poetyckiej powracał do motywu wyjątkowości narodu polskiego, nie twierdził 
jednak, że jest to naród zobowiązany do wypełnienia misji, nad którą 
pieczę sprawowałyby siły nadprzyrodzone. Pełen ładu świat wielbiciela oświe
ceniowych mistrzów nie potrzebował boskiej interwencji. Zło, cierpienie były 
w nim przemijającą przypadłością, rezultatem odwrócenia się od natury, 
zakłóceniem wiecznego porządku moralnego. Kosmos i historia nie wystawiały 
człowieka na ostateczną próbę, nie wymagały heroicznego samozaparcia, 
poświęcenia, ofiary, ponieważ nie zakładały w sobie mnożenia przeszkód, 
których pokonywanie stanowiłoby niezbywalny element ludzkiego losu. 
Zdrowie moralne zapewnić miały proste zabiegi wokół własnego gospodarstwa, 
troska o stan współplemieńców. Wzorowość doskonałego społeczeństwa sama 
przez się gwarantowała historyczny triumf. Kierunek rozwoju cywilizacji 
był przecież zgodny z nieco tylko — jak sądził poeta — zmodyfikowaną 
tradycją narodu.

Z tego punktu widzenia A. Witkowska zalicza Brodzińskiego do wyznawców 
„religii dawności” , jakimi byli polscy badacze Słowiańszczyzny z początków 
XIX w.58 Mit słowiański dostarczył im uzasadnień dla historiozoficznego 
optymizmu. Zwrot od „religii dawności” i idyllizmu dokonany podczas 
powstania listopadowego oznaczał istotną dla myśli Brodzińskiego zmianę 
perspektywy: od zapatrzenia w przeszłość, hołubienia niejako jej nieskazitel
nego kształtu do spojrzenia w głąb rzeczywistości, zastanowienia się nad 
przyszłością pod wpływem kolejnego narodowego nieszczęścia. Reorientację 
umożliwił sposób widzenia przeszłości i jej kontynuacji. W obrazie Słowian 
u Brodzińskiego podkreślone zostały cechy, które zaważyły na historycznych 
losach narodów słowiańskich. Stały się one przyczyną nieszczęść, ale z racji 
swego charakteru predestynują nosicieli do roli niewinnych ofiar, a przez to 
zbawców ludzkości. Na gruncie mesjanistycznej koncepcji dziejów słowiańskość 
zyskiwała nieobecną dawniej funkcję narzędzia soteriologicznego planu Opa
trzności. Jeśliby nawet z punktu widzenia niektórych rysów XIX w. 
cywilizacja słowiańska wydawała się anachronizmem, jej wartości nie dało się 
podważyć ze względu na zagwarantowany rodowi ludzkiemu cel finalny. 
Mesjanistyczna platforma refleksji nad historią wymagała więc tylko stosunkowo 
nieznacznej modyfikacji wcześniej głoszonej teorii. Zaostrzyła natomiast ocenę 
ludów niesłowiańskich, wpływu narzuconych narodom form rządu, oficjalnej 
mentalności na moralność zbiorową.

58 A. Witkowska, Słanianie, my lubim sielanki, s. 12— 13.
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Nadal marzył Brodziński o świecie bez wojen, ale nie wyobrażał go 
sobie jako rzeczywistości ustanowionej po prostu wolą narodów miłujących 
pokój. W wydarzeniach XIX w, nie widział historycznej anomalii, polem 
odniesienia dla nich uczynił biblijny przekaz o narodzinach chrześcijaństwa, 
eksponował graniczny charakter epoki. Sądził, że walki, w tym także 
bratobójcze, są konieczną ceną królestwa sprawiedliwości. Radził pamiętać
o nich, ale nie wszczynać, zbroić się nie tyle w oręż, co w hart ducha. 
Przygotowywał naród do apostolstwa wolności i do męczeństwa. Szukał 
moralnej racji kryzysu, triumfu przemocy, zbrodni. Zło historyczne miało — 
według niego — źródło w sprzecznościach, np. religii i filozofii, polityki i na
rodowości. Bóg dopuszczał je jako okazję do dobra, także zdziałanego 
ludzką ręką; tym wytłumaczyć się dają takie historyczne fenomeny, jak 
panowanie Katarzyny II czy Nerona. Sens upadku widział w oczyszczeniu 
serc i umysłów na przyjęcie Mesjasza. Ze cezurę dziejową uznał rozbiory, 
gwałt dokonany na żywym ciele narodu przez Święte Przymierze, hańbiący 
zachodnią Europę obojętny stosunek do przedśmiertnego zrywu, pow stania59. 
Odtąd „czas zobojętnienia” , moralnego i religijnego indyferentyzmu stał się 
czasem oczekiwania na kolejny sąd boży.

W koncepcji zasłużonej kary i nagrody tkwiło — dla Brodzińskiego — 
tak potrzebne pokonanym wyzwolenie od poczucia krzywdy, upokorzenia, 
chęci zemsty. Będąc „Kopernikiem w świecie moralnym” — mówił poeta 
rodakom — nie możemy wyciągać destrukcyjnych wniosków z narodowego 
nieszczęścia, liczyć na cudzą pomoc, wdzięczność czy współczucie, których 
przejawy tylko chwilowo „osładzają” życie duchowych bojowników świętej 
sprawy. Sytuacja emigrantów polistopadowych różni się wprawdzie od sytuacji 
legionistów, użytych jako narzędzie zniewalania niewinnych narodów, mimo 
to ich entuzjastyczne powitanie na szlaku wygnańczej wędrówki nie daje 
gwarancji, że Europa przyjmie ciężar odpowiedzialności za to, co się stało, 
przejdzie moralną metamorfozę60. Tylko wybranych stać na szlachetność. 
Nieodzowni dla świata, pełni miłości ku Bogu i ojczyźnie, braterskich uczuć 
dla wszystkich, są jakby wyrzutem sumienia, natchnieniem sprawiedliwszego 
jutra. Walka o prawo do istnienia „europejskiej szlachty” — Polaków wynika 
nie z przesłanek jednostkowych, a ogólnoludzkich. Ich dążenie do niepodległości 
potwierdza sens bytu, czy warto byłoby bowiem zakładać ostateczne zwy
cięstwo dobra, gdyby nieosiągalne było ono w przypadku kraju wiernego 
elementarnym normom moralnym, ewangelicznemu chrześcijaństwu?61

Niepodległość Polski jest w oczach Brodzińskiego wręcz poręką wiary 
w zapanowanie chrześcijańskich zasad moralnych poza sferą życia prywatnego.

59 K. Brodziński, Posianie..., s. 16.
60 Ibidem, s. 7—8.
61 Ibidem, s. 10.
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Uetycznienie polityki dokona się — według jego koncepcji — wówczas, gdy 
ludzkość połączy więź, jakiej pierwowzorem była unia Polski z Litwą; żaden 
naród nie będzie odtąd „narzędziem cudzej dumy lub chciwości” . Ponieważ 
jednak na Zachodzie utrwalił się prymat wyrachowanego egoizmu, los tułaczy, 
jak na razie, jest losem Chrystusowym, na każdym kroku spotkać ich 
mogą upokorzenia i zawiść. Misji swej nie powinni rozmieniać na drobne, 
pamiętając, że ,,polska wojna” , jako sprawa „być albo nie być” ludzkiego 
świata, wymaga bezwzględnego podporządkowania sobie wszelkich czynów. 
„Odartym z wszystkiego, tylko nam dusza i krew w ciele została. Tę polską 
duszę i krew dla Polski chowajmy, bo każdy nowy dzień nauczy, że Polski 
dla całej ludzkości potrzeba i że dlatego Bóg natchnął nas niewyczerpaną 
ku niej miłością. Nie przez cnoty i krew naszą, ale przez Polskę zasłużymy się 
światu” 62. W zdaniach tych wyraźnemu przeformułowaniu uległo hasło „walki 
za waszą i naszą wolność” . Brodziński, przekonany, iż chorobą chwili jest 
„zatrata poczucia i zrozumienia wolności” , odrzuca, w przeciwieństwie do 
Mickiewicza, romantyczną myśl, że obrona wolności toczy się wszędzie, 
gdziekolwiek ktokolwiek cierpi ucisk i chronić pragnie ludzką godność.

Mowa o narodowości Polaków głosiła, że misją dziejową Polski jest 
ocalenie wolności przed despotyzmem, z całą mocą dowodząc: „Nasza 
niepodległość zbawienna jest dla wszystkich ludów, a nasza wolność żadnym 
tronom niestraszna” 63. Obecnego w niej rozdzielenia sfery polityki od sfery 
życjn moralnego nie spotykamy w Posianiu. W zawartej tu wizji przyszłości 
władza monarsza zostaje zachowana pod warunkiem dobrowolności, pa- 
triarchalnej pieczy nad poddanymi, pojednania z rzecząpospolitą. Porozumienie 
rządzących z rządzonymi rozciąga się na wszystkie ludy. Twórczy dialog 
pomiędzy narodami dotyczy zarówno współpracy ekonomicznej („[...] i nie 
będzie kraju, gdzie w jednym mało ludzi do orania pól błogosławionych, 
a w drugim za wiele dla pożywania skąpszych jej owoców. I będzie unia, 
wynikająca z potrzeb wzajemnych rolniczego ludu z przemyślnym, ludnego 
z nieludnym, a wszystkie w obliczu prawa narodów równe będą, jak obywatel 
równy jest w obliczu prawa obywatelskiego” 64), jak i wartości przeciwsta
wianych dotąd sobie: religijnych, naukowych, „rycerskich” . Rodzinne więzy 
połączą skłócone społeczeństwa. Nastąpi pełna integracja ludzkiej zbiorowości. 
Adorację dóbr materialnych zastąpi sublimacja potrzeb, ewangeliczna prostota.

By dokonała się moralna transformacja świata — sądzi Brodziński — 
konieczne jest przekształcenie „giełdy bez Boga” (to określenie Krasińskiego 
wyjątkowo pasuje do wizji niesłowiańskiej Europy w Posianiu) w autentyczną 
wspólnotę religijną, w Kościół wyznawców humanistycznych ideałów65.

b2 Ibidem, s. 22.
63 K. Brodziński, M owy i pism a patriotyczne, s. 92.
64 K. Brodziński, Posianie..., s. 13.
65 Ibidem, s. 12.
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Dokonane za sprawą polskiej martyrologii zmartwychwstanie Dobra będzie 
właściwie kresem historii. W koncepcji mesjanistycznej ludzkość osiągnie więc 
zbawienie nie tyle w kontakcie z przyrodą jako ładem przeciwstawnym 
historycznej przypadkowości, co poprzez swoiste „zapasy” z historycznymi 
przeciwnościami losu, co jest skądinąd nieodzownym warunkiem moralnego 
doskonalenia. Dziejowe perypetie Polaków są dla pisarza przykładem 
zaplanowanych przez Boga zmagań; raz prowadzą do triumfu, innym razem 
kończą się bezgranicznym, ale nie nieskończonym cierpieniem. Jakie wnioski 
wyciąga stąd dla postawy rodaków wobec współczesności?

Skoro podejmowane w dobrej wierze działania spotykały się z fałszywą 
oceną (np. udział w wojnach napoleońskich), nie spełnionymi obietnicami 
(vide postawa Aleksandra I), torpedującymi poczynaniami zaborców, należy — 
zdaniem myśliciela — wykazać daleko idącą ostrożność, konsolidować szeregi, 
oczekiwać charyzmatycznego przywódcy. Rozproszenie Polaków nie musi 
oznaczać ich duchowego rozbicia, skromność połączyć można z poczuciem 
własnej wartości, pokorę ze spodziewaną łaską66. Mickiewicz, obawiając się 
przekształcenia patriotycznego protestu w zwykłą emigrację polityczną, pod
nieść chciał poziom etyczny środowiska emigracyjnego tak, by przygotować 
je na „wojnę powszechną ludów” , której nadejścia oczekiwał. Szansę 
wyzwolenia widział w międzynarodowej akcji, która zaprowadziłaby wygnańców 
na pola bitewne ojczyzny, pod narodowe sztandary6 . Brodziński nie przyjął 
tej idei Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego. Mniej krytycznie patrzył na 
potomków dawnej szlachty. Wzywał do przyjęcia w jej szeregi każdego, 
komu drogie są „wiara, wolność i niepodległość narodowa” . Tak powstałe 
zastępy „szlachetnych serc” przejmą — jak myślał — inicjatywę świadomego 
„zastosowania” wolności w świecie, który wyłoni się z dziejowego potopu, 
ręką Boga sprowadzonego na znękaną ludzkość68.

W świetle figuralnego wykładu zamykającego Posłanie znaną polemikę 
historyków literatury wokół ostatecznego sensu ideowego testamentu Bro
dzińskiego odczytać należy jako wyraz w równej mierze interpretacji Posiania 
przez pryzmat Ksiąg, co i indywidualnych preferencji uczestników dyskusji. 
Padły w niej ostre i nie zawsze uzasadnione zarzuty; mesjanizm Bro
dzińskiego obdarzono mianem „biernego, zaściankowego i ekskluzywnego” , 
„raczej kwietystycznego” (S. Pigoń69) bądź wręcz „dekadenckiego” (I. Chrza

66 Ibidem, s. 23— 24.
67 A. Mickiewicz, Księgi narodu i pielgrzym stwa polskiego, w: Dzieła, t. VI, Warszawa

1955, s. 58—60.
68 K. Brodziński, Posianie..., s. 38.
69 S. Pigoń, O „Księgach narodu i pielgrzym stwa polskiego" Adama M ickiewicza, Kraków 

1911, s. 81. Opinię Pigonia powtórzyła A. Witkowska we Wstępie do: K. Brodziński, Wybór 
pism. s. CXXVI. Podobny sąd w pracy M. Janion i M. Żmigrodzkiej Romantyzm i historia. 
Warszawa 1978, s. 459.
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nowski °). Niewątpliwie Posianie do braci wygnańców nie zawiera treści 
rewolucyjnych, protest przeciwko historycznemu złu ogranicza w znacznej 
mierze do moralnej odrazy, pełne jest rozczarowania do potencjalnych 
choćby sojuszników. Mimo swoistego polonocentryzmu mesjanizm Brodzińskie
go nie przedkłada jednak interesu narodowego nad dobro ogólnoludzkie. 
Prawo każdego narodu do samostanowienia czyni funkcją i rękojmią zarazem 
uniwersalnych praw ludzkich. Uprawdopodobnia nadejście pełnego i autentycz
nego wyzwolenia, przekroczenia ram czasu teraźniejszego, czasowości w ogóle.

W literaturze lat trzydziestych tragiczne Postanie Brodzińskiego zajmuje 
stanowisko podobne pod pewnymi względami do tego, jakie w okresie 
przedlistopadowym zajęła poetycka powieść Malczewskiego. Oba utwory 
powstały bezpośrednio przed śmiercią autorów, w głębokiej depresji. Prze
pojone są poczuciem klęski i rezygnacji, akcentują pierwiastek cierpienia 
w historii, dają mu metafizyczną wykładnię. Brodziński uniknąć pragnie 
fatalizmu charakterystycznego dla Malczewskiego, czemu służy rozbudowana 
mesjanistyczna eschatologia. W M arii nieznane fatum ciąży nad losem jednostki 
i zbiorowości, u Brodzińskiego los narodu otoczony jest tajemnicą, którą 
prześwietla boski umysł, dlatego pożądanym wyzwoleniem nie wydaje się 
śmierć, a wiara, psychiczny opór przeciw poczuciu klęski i osamotnienia. 
Podnosząc własną wartość i jej ogólnoludzkie znaczenie, wychodzimy z za
czarowanego kręgu winy i kary, w dziejowym cyklu, zamkniętym szczęśliwym 
finałem, osiągamy poczucie spełnienia. Nie tyle krzepi ono czy sprzyja 
ponawianiu niepodległościowych wysiłków, co żyć pozwala z poczuciem 
sensu, nie ulec nastrojom abnegacji. Stanowi więc swoistą terapię w położeniu 
subiektywnie odbieranym jako niezmiernie tragiczne '.

Podobnie wytłumaczyć można wspólne Brodzińskiemu i Mickiewiczowi 
traktowanie byłych powstańców jako nosicieli najszlachetniejszych ideałów 
ludzkości. (Mickiewicz zdawał sobie sprawę, że jest to bardziej życzeniem 
niż faktem. Stopniowo odchodził od idei mesjanizmu wyłącznie narodowego.) 
Przekonanie to nie służy moralnej deprecjacji „żywiołów obcych” , nie ich 
kosztem mieliby umacniać swą wartość Polacy. „Dowartościowanie” narodu 
uznają mesjaniści za niezbędne, by zdolny był podźwignąć ciężar odkupienia, 
by nie pozwolił się „wymazać z liczby narodów” . W idei misji spełnione 
zostaje tym samym najgorętsze pragnienie myślicieli-patriotów, przewodników 
po bezdrożach bolesnego świata.

Dla Brodzińskiego nie ulega wątpliwości, że ojczyzna jego, dotknięta 
niezasłużonym, a wielkim nieszczęściem, niczym biblijny Hiob, otrzymała 
z rąk Boga mandat, którego wypełnienie uchroni ludzkość od moralnej

0 I. Chrzanowski, Optymizm  i pesym izm  polski, Warszawa 1971, s. 196.
71 Zwrócił na to uwagę I. Chrzanowski (op. cit., s. 187), pisząc, że mesjanizm Bro

dzińskiego „był nie owocem niewiary w czyn narodowy, tylko jego moralną asekuracją 
na wypadek niepowodzenia” .



Refleksja historiozoficzna Kazimierza Brodzińskiego 55

degradacji. Naród, opuszczony nawet przez namiestnika Chrystusowego, po
przez wierność, trud moralny, intuicyjne wczytywanie się w sens wyroków 
dziejowych pokona wrogów wolności, miłości braterskiej, boskiego przymierza. 
Odporność każdego z członków zbiorowości, jej wewnętrzna siła, akt woli — 
są w tej koncepcji ostatnią instancją rozstrzygającą o tym, co stanie się 
z przyszłością. Dzięki nim niebezpieczeństwo zagłady przeistacza się w zapo
wiedź trwałego triumfu. Nad czym właściwie: historią, samym sobą, bu
rzycielami porządku fizyczno-moralnego czy też wyłącznie nad zwykłą ludzką 
bezradnością?

l5 E A  BRODZIŃSKIEGO A KRYSTALIZACJA ROM ANTYCZNEGO AKTYW IZM U

Niezależnie od intencji Brodzińskiego, myśl jego w epoce przedlistopadowej 
wpisywała się w pewien program polityczny, zdecydowanie odrzucany przez 
romantyków pokroju Mochnackiego. Naraził się na zarzut „fałszowania ducha 
Polski” , ponieważ wizję oświeconych poprzedników modyfikował w sposób, 
który nie mógł nikogo zadowolić. Pozbawiwszy oświeconych arbitrów prawa 
wyrokowania o wartości życia jednostek i celach społecznych, odwołał 
się do równie zawodnej oczywistości serca, do rozwagi płynącej z doświad
czenia, jakiego dostarcza stały kontakt z przyrodą, egzystencja głęboko 
zakorzeniona w danym miejscu i środowisku. Proponowany model życia 
wydal się zbyt jednostronny nawet wielbicielom spokojnego wiejskiego byto
wania. Jego demokratyczny z założenia charakter wchodził w kolizję z zie
miańskim, generalnie rzecz biorąc, kształtem. Romantycznych maksymalistów 
raziło pokrewieństwo idei „szczęścia w ograniczeniu” ze szlachecką medio- 
critatis. Autor Wiesława — w opinii swych oponentów — ograniczał podmio
towość ludzką poprzez konieczność przystosowania się do prawidłowości 
przyrody lub realizowania planów dziejowych, wyznaczających wspólnotom 
narodowym ponadhistoryczne zadania. Indywidualność narodu oparł na cechach 
plemiennych, w gruncie rzeczy traktowanych ahistorycznie. Z nich wyprowadził 
pasywny w sferze praktycznego (tzn. politycznego) działania charakter jego 
misji.

Odnosi się wrażenie, że społeczeństwo, jakie przedstawia, składa się 
z podobnych do siebie egzemplarzy; zapewnia im spokój domowego ogniska 
i sprawne funkcjonowanie w ramach całości, z tym jednak zastrzeżeniem, 
że całości społecznej nie konstytuują zindywidualizowane postawy, typy 
psychiczne, rodzaje uzdolnień etc. Harmonia społeczna przekreśla — w tej 
wizji — polifonię w imię wartości takich, jak: solidarność, bezkonfliktowość, 
przejrzystość stosunków międzyludzkich. Wspomniane własności uzyskiwane 
są przez mniej lub bardziej rozwiniętą totalizację życia społecznego. Przy 
tym utopia Brodzińskiego jak najdalsza jest od idei reglamentowania zacho
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wań obywateli przez państwo, prymatu wspólnoty narodowej jako siły 
materialnej nad jednostkami.

Poeta-mediator chciałby społeczeństwo zreprywatyzować, ukameralnić. 
Dlatego m.in. punkt ciężkości życia społecznego przenosi z miasta na wieś, 
z dużych ośrodków na izolowaną po części prowincję, co jest w świetle 
innych cech jego koncepcji wyraźnym odhistorycznieniem bytu społecznego. 
Jeśli nie unieważnieniem rozwoju w ogóle, to wydatnym zwolnieniem jego 
tempa. W idyllicznym wzorze Brodzińskiego brak np. miejsca dla ideowych 
przywódców społeczeństwa w nielokalnej, historycznej skali; między najmniej
szymi grupami społecznymi a wspólnotą narodową powstaje socjologiczna 
próżnia. Egzystencjalna, moralna i społeczna sielskość nabiera w nim dwu 
znaczeń: po pierwsze— jest antytezą form życia powstałych w historii, 
grożących „wynaturzeniem” ; po drugie — jest typem kultury przeciwstawnym 
upowszechniającemu się na Zachodzie. Z tego punktu widzenia wagi nabierają 
mity skonstruowane przez myśliciela: grecki i słowiański, stanowiący jego 
rekapitulację, odmianę i przeciwwagę zarazem, będący swoistą próbą ocalenia 
apollińskiego ideału kultury śródziemnomorskiej, która wiodła z północy 
na południe, od idei zjednoczonej Słowiańszczyzny (tu ocierając się o pansla- 
wistyczną rafę) ku wierze w ogólnoludzkie powołanie Polaków.

Podobnie jak autor dzieła O poezji naiwnej i sentymentalnej Brodziński 
tęskni za pierwotnym, nie zbrukanym wypaczeniami kultury człowieczeństwem, 
admirując jednocześnie tę jego postać, która zapośredniczona jest przez 
określony stopień cywilizacji, tzn. nie pozbawiona pierwiastka refleksyjnego 
Ideałem czyni więc taki świadomy „powrót do źródeł” , czyli biologicznych 
podstaw życia, który uwzględnia całokształt dorobku cywilizacyjnego i ocenia 
go z punktu widzenia ostatecznego celu, podstawowych zasad ludzkości. 
Koncepcje zawieszenia historii albo jej mistycznego finału, odrzucenie tragizmu, 
obrona przed negacją, lęk przed światem — czynią człowieka bezbronnym '. 
Gotowość do znoszenia zbiorowego bądź indywidualnego losu wyznacza — 
zauważmy — pewien nieprzekraczalny stan świadomości, nic dziwnego więc, 
że jest np. w oczach Mochnackiego istotną barierą na drodze do histo
rycznej transformacji. Buntownicy, ideolodzy czynu nie mogą jej aprobować.

Brodziński popada w sprzeczność, broniąc konkretnego społeczeństwa 
przed racjonalistycznym uniwersalizmem, podkreślając autonomiczną wartość 
wspólnoty narodowej, a zarazem widząc ją  w charakterze jedynego nosiciela 
wartości uniwersalnych. Konsekwencją utożsamiania narodowości z plemien- 
nością, obserwowanego u autora, jest nie tylko jednostronny obraz in
dywidualności narodu, ale i stworzenie mu jakby zastępczego świata,

72 Por. F. Schiller, Listy o estetycznym  wychowaniu człowieka i inne rozprawy, Warszawa 
1972, s. 379.

73 Por. A. Witkowska. Wstęp do: K. Brodziński, Wybór pism, s. XCVI.
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kontynuowane także w mesjanistycznej eschatologii. Brodziński, czyniący 
z zabarwionego ludowością idyllizrau filozofię narodową, tęskniący za 
patriarchalną wspólnotą, w której można by odpocząć po trudach borykania 
się z oporną materią historii, doczekał się następców, na co trafnie 
wskazuje A. W itkowska74, w tym mircie literatury krajowej, który M. Żmi
grodzka nazwała polskim biedermeierem, a który łączył w sobie kompro- 
misowość, niechęć do wielkiej, rozgrywającej się w huku dział historii, 
z postawą nacechowaną sentymentalno-organicystycznym stosunkiem do 
pracy, dydaktyzmem, umiłowaniem tradycji, wszystkiego, co bliskie sercu 
wrażliwego i poczciwego zarazem szlachcica i mieszczanina.

Tymczasem obawa przed zamienieni życia w troszczenie się o podtrzy
manie egzystencji dla niej samej, przed zawężeniem moralnej i poznawczej 
perspektywy, usunięciem pytania o przyszłość, towarzyszyła polemice M o
chnackiego z wytrwałym zwolennikiem um iarkowania75. Brodziński w prze
ciwieństwie do niego reprezentował wobec rzeczywistości postawę defensywną 
(ugodową), nie tyle usuwającą, co odsuwającą niesione przez nią cierpienie. 
Dotkliwie odczuwając tkwiące w rzeczywistości zło, ograniczyć je chciał 
poprzez umoralnienie świata, odebranie znaczenia temu obszarowi historii, 
w którym jednostce odnaleźć się najtrudniej. Dążył do tego, aby tzw. 
szary człowiek poczuł się dobrze, zadomowił w nie ogarniętej dotąd dzie
dzinie. Unieważnił więc jakby w planie wartości Historię. Pod wpływem 
powstania zrewidował swe poglądy, głosząc ideę znoszenia cierpienia dla 
jego zbawczych wartości. Uświęcił niedolę Polaków. W ten sposób zaakcepto
wał właściwie zło, któremu przedtem zaprzeczał.

W idyllizmie Brodziński zagubił godność człowieka wobec historii. 
Ograniczył zakres historycznego dziania się do aktywności skoncentrowanej 
na naturalnym środowisku człowieka, małych grupach społecznych, kształto
waniu osobowego wnętrza. „Znaturalizował” historię, każąc jej posuwać się 
drobnymi kroczkami ku inkarnacji idełu gotowego już, oczekującego tylko 
na spełnienie. Doświadczenia lat trzydziestych zmusiły admiratora „idylli pod 
względem moralnym” do odnalezienia nowego rozwiązania — mesjanistycznej 
wykładni dziejów własnego narodu. I w niej zapewnił etyce prymat nad 
historią. Skapitulował wobec współczesności, w bezczasie umieszczając wizję 
życia wolnego od dramatów. Trudno uznać jego postawę za całkowicie 
historycy styczną. Zarówno słowianofilizm, jak mesjanizm Brodzińskiego były 
zanadto statyczne, bezbronne wobec złożonej sytuacji, „rustykalne” . Nie 
proponowały walki o „uznanie się” w historii, w znaczeniu, jakie nadał 
temu pojęciu twórca wizji alternatywnej, także zresztą niejednoznacznej,

4 Ibidem, s. CXXXIII—CXXXIV.
75 M. Mochnacki, Pisma rozmaite Kazimierza Brodzińskiego, w: idem, Pisma po raz 

pierwszy edycją książkową objęte, Lwów 1910, s. 254.
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Maurycy Mochnacki. Refleksja historiozoficzna Brodzińskiego stanowiła jed
nak — jak się wydaje — niezbędny etap dojrzewania romantycznych twórców 
do nowych, radykalnych i oryginalnych orientacji światopoglądowo-ideowych.

Justyna Kurczak

HISTORIOSOPHISCHE M EIN U N G EN  KAZIM IERZ BRODZIŃSKIS

Z u sa m m e n fa s su n g

Kazimierz Brodziński (1791— 1835), Literaturprofessor an der Warschauer Universität vor 
dem Novemberaufstand von 1830/31. war eine Schlüsselfigur des Streites der ..Klassiker” 
mit den „Romantikern” in Polen. Vf. beginnt mit der Schilderung seiner Auffassung des 
Verhältnisses von Menschen und N atur und von Menschen und Geschichte. Weitere Erwägungen 
sind der „slawischen Theorie” gewidmet, der Schlussteil — der Weiterentwicklung Brodzińskis 
Meinungen nach dem Novemberaufstand.

Der Schluss lautet, obwohl den Auffassungen des führenden polnischen Theoretikers der 
Romantik, Maurycy Mochnacki, entegegengesetzt, bildete dennoch Brodzińskis Konzeption eine 
wichtige Etappe in dem Reifen der romantischen Denker zu neuen, originellen und zugleich 
radikalen weltanschaulichen Ideen, die in der „polnischen Philosophie der Tat” und der 
grossen polnischen romantischen Dichtung (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński) zum Ausdruck 
kamen.


