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M arek Kozłowski

Czy dialektyka zachowuje swą poznawczą
ważność także poza filozofią?
Kilka uwag o wkładzie Cieszkowskiego
w poprawianie Heglowskiej filozofii dziejów

Zarówno w dokonanej przez Cieszkowskiego immanentnej krytyce filozofii
Hegla, jak i w jego próbie wykroczenia poza ograniczenia całej dotychczasowej
filozofii, rolę niekwestionowanego układu odniesienia spełnia dialektyka*. Jako
zestaw „powszechnych i nienaruszalnych” praw rozwoju, jako „ogólna idea
przewodnia dziejów, która w tym procesie z pewnością nie mniej jest konieczna
aniżeli prawa natury”1, dialektyka ma właśnie stać się metodą przekształcenia
abstrakcyjnej refieksyjności dotychczasowej filozofii, właściwej tej filozofii
kontemplatywności - w czyn, w ostateczne spełnienie rzeczywistości wcześniej
tylko przemyślanej. Terenem owego przekształcenia ma stać się natomiast
istotnie skorygowana Heglowska filozofia dziejów. O ile bowiem spekulatywne
opracowanie przez Hegla samych zasad dialektyki może być przyjęte bez
zastrzeżeń, o tyle zasady te „nie odbijają się z dostateczną jasnością w jego
filozofii dziejów”2. Cieszkowski stawia więc najpierw historiozofii Hegla zarzut
Referat wygłoszony na konferencji „U rabia A ugust Cieszkowski w kręgu niemieckiej
i polskiej tradycji filozoficznej” zorganizowanej przez Katedrę Filozofii UL i Fundację im.
A. Cieszkowskiego w Lodzi, 6-8 czerwca 1995 r.
' A. Cieszkowski, Prolegomena do historiozofii. Bóg i palingeneza oraz mniejsze prace
filozoficzne z lat 1838-1842, W arszawa 1972, s. 6, 11.
2 Ibidem , s. 4.
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formalny. Uważa on mianowicie, że Hegel nie zdołał spekulatywnie prze
zwyciężyć bezwładności nagromadzonego materiału historiograficznego i dlate
go zamiast „organicznej i idealnej całości dziejów” opracował jedynie ich część,
tj. zamkniętą w minionej historii przeszłość. Widocznym znakiem owego
niedostatku spekulatywności jest dla Cieszkowskiego tetrachotomiczny podział
Heglowskiej historiozofii, która przecież - zgodnie z uniwersalnymi prawami
dialektyki - „bezwarunkowo i absolutnie trychotomii spekulatywnej podlegać
musi”3. Zmiana sposobu podziału dziejów na epoki nie jest oczywiście zabie
giem czysto mechanicznym. Cieszkowskiemu chodzi bowiem nie tylko o nowe
uporządkowanie przeszłości, czyli o skorygowanie jej podziału na cztery epoki,
ale także, a nawet: przede wszystkim, o otwarcie perspektywy przyszłości i tym
samym włączenie tego wymiaru dziejów do ich „organicznej i idealnej całości”.
W ten sposób dzieje stają się domeną ducha absolutnego - tylko on bowiem
może uczynić otwartą, niespełnioną jeszcze przyszłość swym wymiarem we
wnętrznym, integralną częścią swej organicznej całości. W rezultacie, adekwat
ne ujęcie tak pojmowanych dziejów nie mieści się dłużej w granicach możliwości
filozofii; to raczej sama filozofia, nawet w jej najdoskonalszym, nadanym jej
przez Hegla kształcie, staje się zjawiskiem historycznym, a więc z zasady
niezdolnym do wyrażenia sensu dziejów jako całości. Musi ona zatem wraz ze
sztuką ustąpić innej dziedzinie ducha absolutnego - religii, albowiem „panowa
nie boże w dziejach powszechnych, kiedy dzieje te same nad wszystkim panują,
stanowi właśnie ostateczny wynik naszych badań, a zarazem jest ich założe
niem...”4. Filozofia może poznać co najwyżej istotę przyszłości oraz Boga,
a więc zaledwie konieczny warunek świadomej, obdarzonej teoretyczną samowiedzą ludzkiej praktyki, w której owa przyszłość spełni się jako urzeczywist
nienie bożej woli „tako na ziemi, jako w niebie”. „Nie lękajmy się przeto
wypowiedzieć, że filozofię odtąd stosować będziemy”5.
Tak więc filozofia, osiągnąwszy w dziele Hegla swój punkt kulminacyjny,
zostaje przez sam postęp zmuszona do wycofania się: „przestaje uchodzić za
najważniejsze centrum ducha, zaczyna się jej względna służebność”6. Najbliż
szym przeznaczeniem filozofii jest, zdaniem Cieszkowskiego, jej popularyzacja,
a więc także trywializacja: musi się ona „spłaszczyć w głąb”, „aby rozwijać
absolutnie dialektyczną prawdę nie tylko w rzeczywistości zastanej, ale i w przez
siebie stworzonej”7. Aby uzyskać zdolność kreowania nowej rzeczywistości
filozofia musi zatem z refleksyjnego aktu tworzącego ją filozofa stać się faktem,
musi mianowicie zostać sprowadzona do ustalonych już przez Hegla „po3 Ibidem, s. 7.
4 Ibidem , s. 48.
3 Ibidem , s. 88.
6 Ibidem , s. 88 89.
7 Ibidem, s. 89.
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wszechnych i nienaruszalnych” zasad dialektyki, czyli do metody, do stosowa
nia której wszyscy są powołani, a każdy, kto chce myśleć - wybrany. I dopiero
dzięki takiemu „spłaszczeniu w głąb” może filozofia stać się momentem
prawdziwego czynu, aktu już nie tylko myślowego, ale ustanawiającego
faktyczną jedność myśli i bytu. Tymczasem jednak, bezpośrednim efektem
owego spłaszczenia filozofii w celu jej upowszechnienia jest jej zdolność do
kreowania zaledwie formy przyszłej rzeczywistości: „Stąd łatwo pojąć ową do
monomanii w naszych czasach dochodzącą pasję wznoszenia systemów socjal
nych i budowania społeczeństwa a priori..”*. Natomiast dotarcie do treści,
która wypełniłaby formalne procedury łącząc się z nimi w organiczną całość,
będzie dopiero rezultatem „kierunku, w jakim pójdzie w przyszłości filozofia” .
Stąd też dopiero odnotowanie, że dla Cieszkowskiego kierunek ten prowadzi do
swego rodzaju teodycei, a treścią, która ma wchłonąć i ostatecznie spełnić
formalne procedury dialektyki, jest - najogólniej rzecz ujmując - program
reform społecznych i politycznych odnaleziony przezeń w tekście modlitwy
Ojcze nasz, otóż dopiero taka konstatacja pozwala uchwycić przynajmniej
w zarysie znaczenie całości przedsięwzięcia Cieszkowskiego i tym samym
zlokalizować źródło wzbudzanych przez owo przedsięwzięcie wątpliwości.
Rodzi je mianowicie od razu sposób, w jaki filozofia dziejów Hegla zostaje
skonfrontowana z formalnymi wymogami jego dialektyki. Trzeba bowiem
znajdować niemałe upodobanie w mechanicznym schematyzowaniu, by przy
znać, że sztywny podział trychotomiczny na tezę, antytezę i syntezę jest tym
właśnie dawno upragnionym zdolnym zdziałać cuda kamieniem mądrości,
którego odkryciem, jak chce Cieszkowski, była heglowska dialektyka. Sprowa
dzenie dialektyki do „powszechnej i nienaruszalnej” procedury, która „bez
warunkowo i absolutnie trychotomii spekulatywnej podlegać musi”, może
pomóc z pewnością w upowszechnianiu skarbów świeżo odkrytego przez Hegla
„kamienia mądrości”, jednakże czyni ono zarazem z dialektyki narzędzie zbyt
prymitywne, by przy jego pomocy rozumieć i osądzać heglowską filozofię
dziejów.
Kluczowa dla Cieszkowskiego i traktowana przez niego jako niemal
oczywista trychotomiczność dialektyki nie jest bynajmniej kwestią jednoznacz
ną. Jeśli bowiem za model dialektycznej procedury uznać wykład Heglowskiej
logiki, to przecież jest widoczne, że wprawdzie każda z trzech części owej logiki
reprezentuje kolejny etap rozwoju jej całości, jednakże nie znaczy to wcale, że
część trzecia i ostatnia wyczerpując sobą całą sekwencję rozwoju, traci już swój
status części i staje się bezpośrednim wcieleniem całości. Całość bowiem właśnie
o tyle, o ile jest - jak u Hegla - czymś więcej niż prostą sumą swych części, sama
tworzy względem nich „etap czwarty”, w którym dopiero cały proces jej
rozwoju ulega rozwiązaniu. Nie inaczej się zresztą przedstawia formalnie
8 Ibidem.
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trychotomiczna historiozofia Cieszkowskiego. Nie widać bowiem powodów,
dla których to właśnie „przyszłość”, której jeszcze niema, miałaby jako ostatnia
z trzech części jego koncepcji dziejów bezpośrednio spełniać ich całość.
Wiedziony samą logiką dialektycznej procedury, odwołuje się on więc przy
określaniu sensu całości dziejów do Boga, który - będąc „wszystkim i jeszcze
czymś więcej” - sam „stoi ponad historią”9, nawet jeśli została ona „prawid
łowo” podzielona na trzy epoki. W rezultacie, postawiony przez Cieszkow
skiego zarzut formalny, jakoby Heglowska filozofia dziejów nie spełniała
wymogów dialektycznej procedury, okazuje się nie do utrzymania. Nie pod
waża to oczywiście w niczym prawa Cieszkowskiego do sformułowania własnej,
innej niż Heglowska, historiozofii - tyle że jej roszczenia do bycia uznaną za
przezwyciężenie filozofii Hegla, a wraz z nią całej dotychczasowej filozofii, nie
znajdują dłużej uzasadnienia. Zamiast nauczycielem zastosowania dialektyki
w filozofii dziejów, Cieszkowski okazuje się więc wobec Hegla jedynie kon
kurentem, który w swym odwołaniu do Modlitwy Pańskiej łamie raczej drugie
przykazanie Dekalogu, niż wzbogaca życie duchowe o nową eschatologię
i rozwiązuje zagadkę przyszłości. Może on bowiem uważać, że o możności
poznania istoty przyszłości świadczy to, że „w możności rozumu leży poznanie
istoty Boga, wolności i nieśmiertelności”, jednakże nie wiadomo, w czym
miałoby to przewyższać pogląd Hegla, zgodnie z którym rozumowe poznanie
istoty Boga, wolności i nieśmiertelności możliwe jest właśnie o tyle, o ile
przyszłość przestaje być w ogóle istotnym problemem, tzn. o ile kwestia
historiozofii zostaje już rozwiązana w obrębie ducha obiektywnego tak, by
absolutnego wymiaru duchowości nie obciążać już, z konieczności arbitralnie,
historycznymi zadaniami w rodzaju promowania polskości czy słowiańszczyz
ny. Także zresztą dla Cieszkowskiego poznanie przyszłości jest co najwyżej
spekulatywnym uchwyceniem jej istoty10, które nie przesądza wprawdzie sposo
bu i tempa, w jakim owa poznana już istota zostanie zrealizowana, jednakże nie
może też pozostawiać wątpliwości, że w tak poznanej przyszłości nic istotnie
nowego zdarzyć się już nic może. Czy więc tworzący historię ludzie są jedynie
narzędziami „chytrego rozumu”, czy też „świadomymi i własnowolnymi”
realizatorami jego „powszechnych i nienaruszalnych” zasad, różnica dotyczy
jedynie sposobu, te g o ,,ja k ” oni plany owego rozumu spełniają - natomiast to,
„co” ma być w ich przeszłej czy przyszłej działalności spełnione, nie podlega
dyskusji. Co więcej, Cieszkowski zdaje się nie brać pod uwagę sytuacji, w której
chytrość uniwersalnego rozumu stanie się, właśnie wskutek spekulatywnego
poznania samej tylko istoty przyszłości, chytrością poszczególnych jednostek
przedstawiających swe partykularne i arbitralne poczynania jako spełniające
wolę bożą czyny. Zamiast rzeczowych analiz faktycznie funkcjonujących
9 Ibidem, s. 48.
10 Ibidem , s. 9-10.
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instytucji etyczności, Cieszkowski przedstawia więc głównie wzniosłe deklaracje
i pobożne życzenia, oczekiwania, że jednostki staną się jednocześnie „artystami,
uczonymi i ludźmi publicznymi” przenikniętymi świadomością wspólnego
- narodowego i ogólnoludzkiego Celu.
Trudno więc w końcu nie odnieść wrażenia, że Cieszkowski wypracowuje
w swej historiozofii miejsce dla „przyszłości” nie przez wykroczenie poza
filozofię Hegla, lecz przez jej „spłaszczenie w głąb”, przez zanegowanie jej
autonomii i uczynienie z niej przedmiotu zewnętrznych zastosowań. Żywione
przezeń przekonanie, że Hegel wprawdzie wynalazł dialektykę, ale niewłaściwie
ją zastosował w filozofii dziejów, i że on, Cieszkowski, zastosuje ją lepiej, chybia
zatem w rozumieniu zarówno filozofii Hegla, jak i samej dialektyki. Sądzę
bowiem, że nie ma tu zastosowania przytoczona przez autora Prolegomenów do
historiozofii analogia, wedle której przekracza on filozofię Hegla tak, jak Hegel
przekroczył filozofię Kanta: „u Hegla bowiem sprawa niepoznawalności
przyszłych czasów odgrywa tę samą rolę, co na krytycznym stanowisku Kanta
sprawa niedostępności absolutu w ogóle [...]. Równie przeto jak późniejsza
filozofia w dziedzinie czystej spekulacji odważyła się przełamać to ograniczenie
Kanta, tak dziś znowu zadaniem filozofii dziejów jest przekroczenie analogicz
nego przesądu Hegla” 11. Zadanie to powinno zostać wykonane tym bardziej, że
0 ile wspomniane ograniczenie było u Kanta jeszcze niezbędnym „wynikiem
obranego stanowiska i systemu”, o tyle przekonanie o niepoznawalności
przyszłości jest u Hegla już tylko obcą i rażącą naleciałością12. Wiadomo, że
uznając prawomocność poznania naukowego tylko w granicach możliwego
doświadczenia, K ant odmówił zarazem poznawczej prawomocności wszelkim
spekulacjom wybiegającym poza owe granice w celu uchwycenia metafizycznej
całości. Wiadomo też, że Ilegel otworzył drogę do wcześniej „niedostępnego
absolutu” wykraczając poza poznanie w tym tylko sensie naukowe, że modelo
wane przez matematykę i przyrodoznawstwo, i tym samym czyniąc owo
poznanie spekulatywnym, co także samej spekulacji umysłowej dawało po
znawczą prawomocność. Jednakże dokonana przez niego synteza naukowego
poznania i umysłowej spekulacji, synteza, która daje w wyniku udostępniającą
absolut „naukę w ogóle”, czyli właśnie dialektykę, jest prawomocna jedynie
w granicach filozofii. Innymi słowy, za pomocą dialektyki można uchwycić
1 przedstawić absolutny wymiar duchowości właśnie o tyle, i tylko o tyle, o ile
jego właściwym i ostatecznym ujęciem jest filozofia. Dialektyka nie m a więc
ważności poznawczej poza filozofią i kiedy Cieszkowski usiłuje za jej pomocą
filozofię przekroczyć, wtedy też popełnia takie samo nadużycie, jakie popełniali
zdemaskowani przez Kanta przedstawiciele „racjonalnej” kosmologii, psycho
logii i teologii usiłując z kolei przekroczyć granicę możliwego doświadczenia
11 Ibidem , s. 8.
12 Ibidem.
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przy użyciu metod, które poza jego granicami tracą swą poznawczą prawomoc
ność. Jeśli więc w swej włączonej do problematyki ducha absolutnego, a więc już
postheglowskiej historiozofii, Cieszkowski degraduje filozofię do roli duchowe
go wyrazu epoki drugiej (naturę pierwszej określa sztuka), właśnie się kończącej
i bynajmniej nie ostatniej, to w przedstawieniu epoki przyszłości - trzeciej
i ostatniej, której naturę określa nie tyle religia po prostu, ile czyn w swej
ostatniej instancji religijny, otóż w przedstawieniu tej trzeciej epoki dialektyka,
wyprowadzona już poza filozofię i przekształcona w bezpośredni element
czynu, musi stać się czymś pośrednim między „gorącą linią” łączącą z Duchem
Świętym, i brzytwą w ręku dziecka. Rzecz jasna, w przypadku Cieszkowskiego,
który ekonomią czy polityką interesował się na własny rachunek, a w działalno
ści publicznej skupiał się przede wszystkim na popieraniu pism i towarzystw
naukowych, ów groźny wariant wykorzystania dialektyki do cynicznego uspra
wiedliwiania dowolnych przedsięwzięć nie mógł mieć miejsca. Jego czyn
właściwy bowiem, a więc jego twórcza działalność przełamująca zastaną
rzeczywistość faktów, jest czynem głównie, by tak rzec, literacko-modlitewnym,
a więc takim, który - poza uciążliwościami lektury - żadnych bezpośrednich
szkód spowodować nie może. Jednakże półtora wieku po ukazaniu się Prolego
menów wiadomo już, że bezpośrednie stosowanie dialektyki w praktyce gos
podarczej, wymiarze sprawiedliwości, czy w ogóle w funkcjonowaniu instytucji
życia zbiorowego w celu uczynienia ich narzędziami realizacji jakiejś wyspekulowanej wizji całości - otóż teraz już wiadomo, że owo praktyczne
stosowanie „spłaszczonej w głąb”, strywializowanej, postfilozoficznej dialek
tyki może stać się źródłem problemów przerastających swą skalą wyobrażenia
Cieszkowskiego o czynie jako środku urzeczywistnienia wieńczącej dzieje
„epoki socjalności”. *
W rezultacie, za godny uwagi wkład Cieszkowskiego w poprawianie
Heglowskiej filozofii dziejów uznać można tylko tę, stosunkowo niewielką,
część jego spostrzeżeń, uwag i propozycji, która może zostać zaadaptowana
w obrębie filozoficznego systemu Hegla jako jego immanentna korektura.
Chodzi więc przede wszystkim o to, by dyskusję nad historiozofią utrzymać na
poziomie „ducha obiektywnego”, a także o to, by zachować tctrachotomiczny
podział dziejów na epoki, tzn. uznać, że epoka czwarta i ostatnia, w odróżnieniu
od poprzedzającej ją trychotomicznie podzielonej przeszłości, przedstawiała
sobą właśnie tę - nicsprowadzalną do prostej sumy swych trzech części
- spełniającą się całość dziejów, w której teraźniejszość może zostać odczytana
jako rozwiązanie zagadki przyszłości, rozwiązanie otwierające dopiero moż
liwość prawomocnego poznawczo rozważania natury ducha absolutnego.
Wbrew pozorom, nawet tak dalece restrykcyjne podejście do dzieła Cieszkows
kiego pozwala odnaleźć w nim myśli, które rzucają nowe światło na rozstrzyg
nięcia dokonane w Heglowskiej historiozofii, nie zmieniając przy tym z koniecz
ności i od razu statusu jej całości. Zwłaszcza sposób, w jaki Cieszkowski
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postrzega swą współczesność, utrudnia zdecydowanie zamknięcie jej w ramach
„świata chrześcijańsko-germańskiego”, który u Hegla odgrywa rolę zwień
czenia dziejów, spełnienia ich właśnie jako domykającej się całości. Chrze
ścijaństwo, które w swym dotychczasowym instytucjonalnym, doktrynalnym
i liturgicznym kształcie może uobecnić wolność jedynie w świadomości swych
wyznawców, nie tworzy bowiem wraz z „germańskością” (jako systemem
instytucji życia zbiorowego owo chrześcijańskie, głównie „świadomościowe”
przesłanie wolności urzeczywistniającym) takiej całości, jaka - zdaniem Cie
szkowskiego - mogłaby uchodzić za spełnienie całości dziejów. Chociaż
więc trudno nie zgodzić się z Cieszkowskim, że syndrom chrześcijańsko-germański przedstawia sobą raczej długie pożegnanie z feudalnym Śre
dniowieczem niż prospektywny obraz teraźniejszości, to jednak słuszna krytyka
dokonanej w Wykładach z filozofii dziejów diagnozy współczesności nie musi
zaraz prowadzić do wykraczania poza teoretyczne założenia historiozofii
Hegla, czy tym bardziej poza filozofię w ogóle. Innymi słowy, można,
z całą pewnością można (a nawet należy) skorygować przedstawiony w He
glowskiej historiozofii obraz dziejów, jednakże niekoniecznie przez dopisanie
zupełnie nowego rozdziału o „przyszłości”, i tym samym przekształcenie
go w bałamutną teodyceę, w której wola boża uobecnia się bezpośrednio
w wolnym czynie jednostek budujących z premedytacją instytucje swej „socjalności” . Nie wszystko bowiem w przedstawionym przez Hegla syndromie
chrześcijańsko-germańskim jest reminiscencją przeszłości.
I tak Hegel wzbogaca ów syndrom importowanym elementem „angielsko-francuskim”: nowożytne społeczeństwo obywatelskie, bo o nie tu chodzi,
jest przecież centralnym, antytetycznym członem owego syndromu i przez to
także głównym źródłem jego dynamiki. Co także ważne w perspektywie
koncepcji czynu, owo społeczeństwo (w odróżnieniu od instytucji tradycyjnych,
które się zwykle tylko kultywuje) jest powołane do istnienia umową, a więc
świadomymi aktami woli jednostek, które się w nim zrzeszają. 1 chociaż twórcza
aktywność poszczególnych członków społeczeństwa obywatelskiego grozi utra
tą wewnętrznej kontroli nad rozwojem jego całości, to jednak instytucje
pozostałe (państwo), sprawując tę kontrolę niejako z zewnątrz, zapewniają
zarazem harmonijne funkcjonowanie systemu jako całości. Rzecz jasna, har
monia osiągana w wyniku brutalnego zderzenia inercyjnego tradycjonalizmu
instytucji przeszłości (państwo, rodzina) z żywiołową ekspansją nowożytnego
społeczeństwa obywatelskiego nie bardzo przystaje do obrazu królestwa bożego
na ziemi. Spełnia się ona bowiem niejako ponad głowami poszczególnych
jednostek, a w każdym razie poza zasięgiem ich indywidualnych wpływów. Dla
Cieszkowskiego jest to już wystarczającym powodem, by całą Heglowską
koncepcję etyczności uznać za wyraz pogodzenia się z alienacją instytucji życia
zbiorowego, właściwą kończącej się właśnie cpoce chrześcijańsko-germańskiej.
W rezultacie, ostateczne zniesienie tej alienacji może się dokonać - jego zdaniem
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- dopiero w przyszłości jako nowej, odrębnej i zarazem naprawdę ostatniej
epoce dziejów powszechnych, epoce, w której już nie ułomna i chwiejna
równowaga w systemie instytucji życia zbiorowego, ale wewnętrzna harmonia
królestwa bożego na ziemi staje się środowiskiem etyczności prawdziwej
(zwanej także w polskich pismach Cieszkowskiego socjalnością), bo prze
kształcającej jednostki w świadomych twórców zarówno swych instytucji,
jak i historii.
Jednakże, postulat uczynienia z jednostek świadomych twórców swych
instytucji i historii sprawia, że włączanie do chrześcijańsko-germańskiej prze
szłości (wraz z innymi instytucjami etyczności) także nowożytnego społeczeńst
wa obywatelskiego - może budzić zastrzeżenia. Jako wynik związanej z poli
tycznymi rewolucjami nowożytności pasji „budowania społeczeństwa a priorf'
jest ono bowiem nie tylko czynnikiem rozkładu starego ładu chrześcijańsko-germańskiego, ale także konstruktywnym czynem - tworzeniem zaprojek
towanego wcześniej własnego ładu instytucjonalnego, a więc działalnością,
która ma cechować właśnie odkrytą przez Cieszkowskiego epokę przyszłości.
I chociaż różnica pomiędzy zamiarami jednostek i rzeczywistymi skutkami ich
czynów pokazuje, jak wiele żywiołowości i chaosu zawiera jeszcze w sobie ich
zbiorowa aktywność, i jak dalece wyniki tej aktywności ulegają wyobcowaniu,
to jednak nawet wraz ze wszystkimi swymi wadami i ograniczeniami nowożytne
społeczeństwo obywatelskie jest w obrębie „świata chrześcijańsko-germańskicgo” nową, względnie heteronomiczną instytucją, która musiała by zatem
przejąć wiodącą rolę w czwartej, ostatniej epoce - wewnętrznie zmoder
nizowanej pod wpływem dzieła Cieszkowskiego - Heglowskiej filozofii dziejów.
Tak więc, to właśnie społeczeństwo obywatelskie miałoby wyznaczać standard
etyczności określający kierunek przemian tradycyjnego państwa i rodziny. To
także ono musiałoby się stać instytucjonalnym korelatem zaprojektowanej
przez Cieszkowskiego reformy dotychczasowej religijności, reformy, która
- przezwyciężając skostniałe już i niedość zaspokajające religijne potrzeby
jednostek chrześcijaństwo - czyniłaby zarazem religię bezpośrednim wsparciem
instytucjotwórczej ludzkiej aktywności. Wtedy bowiem zakodowana zarówno
w pochodzeniu, jak i w samej zasadzie funkcjonowania społeczeństwa obywate
lskiego pasja do projektowania i budowania nowych instytucji znajdowałaby
w nowej, postchrześcijańskiej religii czynu swą ostateczną podstawę i uświęce
nie. Ta symbioza religii i etyczności nie mogłaby jednak prowadzić, jak
u Cieszkowskiego, do ich całkowitego utożsamienia. Ani etyczność nie ma więc
wtedy możliwości stania się bezpośrednim uobecnieniem królestwa bożego na
ziemi, ani potrzeba religijna nic traci swej specyfiki i nie staje się środkiem
promowania interesów politycznych, narodowych itp. Dla Hegla, który bez
wątpienia docenił rolę absolutnej religii w ugruntowaniu obiektywnego porząd
ku etyczności, było bowiem jasne, że może ona spełnić swą rolę źródła i zaplecza
etyczności tylko wtedy, gdy się z nią bezpośrednio nie utożsamia.

Czy dialcktyka zachowuje swą poznawczą ważność.
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Przyznaję od razu, że tego rodzaju przesuwanie akcentów w obrębie filozofii
Hegla tylko w niewielkim stopniu oddaje zamysł Cieszkowskiego, który
- zamiast do poprawiania Hegla - zmierzał raczej do przezwyciężenia jego
filozofii i zastąpienia jej własną filozofią postfilozoficzną. Oddaje ono jednak
z pewnością moją niechęć do uznania wyników usiłowań autora Prolegomenów
za zadowalające. Przyjmuję oczywiście do wiadomości, że w klimacie intelek
tualnych poszukiwań w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku
rehabilitacja myślenia utopijnego i uczynienie filozofii narzędziem realizacji
wyspekulowanych wizji przyszłości nie jest niczym nadzwyczajnym. Także
przekroczenie filozoficznego systemu Hegla musiało się wtedy wydawać warun
kiem otworzenia przed filozofią nowych perspektyw rozwoju. I jeśli dodać, że
ówczesna sytuacja Polski utrudniała znacznie rozważanie kwestii historiozoficz
nych czy narodowych w atmosferze bezinteresownej kontemplacji, to właśnie
filozoficzny czyn Cieszkowskiego zasługuje nie tylko na zrozumienie, ale także
na uznanie. To ostatnie należy się Cieszkowskiemu zwłaszcza za erudycję, która
- w połączeniu z niezwykłą inwencją - ułatwia mu omijanie pułapek czekają
cych zwykle zarówno na tych, którzy chcieli pokonać Hegla jego własną bronią,
jak i na tych, którzy swe intelektualne powołanie odkryli w projektowaniu
społeczeństwa przyszłości. A jednak obecnie, kiedy dopiero co upadł również
„naukowy” i zbudowany jak najbardziej zgodnie z prawami dialektyki projekt
świetlanej przyszłości, przypominaniu koncepcji zawierającej założenia budowy
królestwa bożego na ziemi towarzyszyć może uczucie pewnego rozdrażnienia,
które nie sprzyja z pewnością docenieniu wysiłków autora żywiącego względem
ludzkości i historii tak wzniosłe zamiary. Czerpiąc inspiracje z francuskich
utopistów i filozofii Hegla, Cieszkowski sytuuje się bowiem w bezpośredniej
bliskości tej orientacji myślowej, której późniejszy rozwój określił przemożnie
Karol Marks i jego epigoni. I chociaż to nie portretami Cieszkowskiego
przyozdabiano pochody i akademijne sale, i to nie Ojcze nasz był przedmiotem
rozważań na Wieczorowych Uniwersytetach, to jednak także jego pomysł, by
ludzi uczynić świadomymi budowniczymi społeczeństwa przyszłości może dziś
budzić pewne zniecierpliwienie. Takich skojarzeń nie budzi natomiast prze
zwyciężany przez Cieszkowskiego Hegel, który nie ukrywa wcale, że jego
świetnie wyważony wewnętrznie i zdystansowany od modlitewnych uniesień
filozoficzny system jest i m a być tylko filozofią. Nawet przypisywana Heglowi
słabość do ówczesnych Prus musi wydawać się dyskretną - zwłaszcza w ze
stawieniu z megalomanią i mesjanizmem naszych wieszczów' narodowej sprawy.
Stąd też wyrażone w dziele Cieszkowskiego aspiracje do przezwyciężenia
filozofii Hegla i filozofii w ogóle przy pomocy na nowo odczytanej Modlitwy
Pańskiej muszą dziś pozostać raczej dokumentem minionej epoki niż nadal
otwartą ofertą intelektualną.
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Does Dialectic Ketain Its Cognitive Validity AIso Beyond the ReaLm of Philosophy?
S o m e R einarks Concerning C ieszkow ski^ Contrihution to Correction
of H egePs Philosophy of H istory
Sum m ary
A nalyzing C ieszkow skie sta n d p o in t, the au th o r o f this p ap er arrives at the conclusion
th at his form al charge th a t H egePs philosophy o f history does n o t meet the d em ands o f
dialectic p rocedure is untenable. A s a result, C ieszk o w sk ie only n o tab le co n trib u tio n to
the correction o f H egePs philosophy o f h isto ry seems to be th a t relatively smali p a rt o f
his observations, com m ents and p ro p o sals w hich can be adapted within H egePs
philosophical system as its im m an en t correction.

