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KONCEPCJE FILOZOFICZNE MESJANISTÓW POLSKICH
W PO ŁO W IE XIX WIEKU
WSTĘP

Mówiąc o mesjanizmie polskim połowy XIX wieku mam na myśli
nie tylko koncepcję przypisującą narodowi polskiemu posłannictwo zba
wienia ludzkości, ale i łączący się z tym przekonaniem pogląd, że filo
zofia polska jako filozofia narodu wybranego posiada swój charakter
specyficzny, jakościowo inny od filozofii narodów pozostałych. Przed
miotem tych rozważań nie są mesjanistyczne poglądy Mickiewicza czy
Słowackiego; nie zajm uję się też i mesjanizmem Towiańskiego ani na
wet Hoene-Wrońskiego: pierwszy w zasadzie sobie tylko, nie narodowi
polskiemu przypisywał posłannictwo „zbawienia”, drugi także nie w Pol
sce, ale w swej własnej filozofii dopatrywał się siły „soteriologicznej”.
Mesjanizm polski, czy mesjanizm narodowy był w tym okresie roz
woju filozofii polskiej reprezentowany przede wszystkim przez Trentowskiego, Libelta, Cieszkowskiego, Gołuchowskiego oraz poetyckiego
transponenta idei m esjanistycznych — Krasińskiego. Mimo często znacz
nych różnic między tymi pisarzami tworzyli oni dość zw artą grupę.
Wszyscy interesowali się problem atyką społeczną; wszyscy —■ pośrednio
lub bezpośrednio — głosili konieczność odgórnych reform dla zapobie
żenia rewolucji społecznej, wszyscy w mniejszym lub większym stopniu
szukali kontrargum entu przeciw obozowi postępowemu w nacjonaliz
mie — w „zasadzie narodowości”. Wszyscy wreszcie nawiązywali do
motywów idealizmu niemieckiego szczególnie do Hegla, starając się je
wszakże ogołocić z ich treści racjonalnej.
Politycznie ludzie ci (poza Libeltem) byli związani —- mniej lub
bardziej ściśle z obozem czartorysczyzny; reprezpntowali na płaszczyź6 A rchiw um Hilst. Fddoz.
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nie ideologicznej teorie społeczeństwa organicznego i nacjonalizmu
z orientacją „okcydentalną”, głoszonego m.in. przez paryski „Trzeci
M aj”.
W historiografii burżuazyjnej, ale także i m arksistowskiej, m esjaniści występują często pod nazwą „filozofów narodowych”. Nazwa ta
wydaje się z pozoru szczęśliwsza od mesjanizmu choćby już ze wzglę
du na jej integralny składnik „filozofowie”, dzięki czemu zawęża ona
zakres swych desygnatów, bo wyłącza — poetów. Merytorycznie rzecz
biorąc nie byłoby — można by wnosić — powodów do odrzucenia te r
minu „filozofia narodow a” w zastosowaniu do Gołuchowskiego, Trentowskiego, Cieszkowskiego czy Libelta. Myśliciele ci chcieli stworzyć „filo
zofię polską”, i „narodową”, a u wielu z nich, np. u Libelta, dążenie to
występowało silniej nawet, aniżeli mesjanistyczna wiara w soteriologiczne właściwości narodu polskiego. Niestety, jeżeli tradycja szlacheckoburżuazyjna przekazała nam nazwę mesjanizm nie troszcząc się o jej
precyzję, to ten sam los spotkał także „filozofię narodową”. Za pisarzy
„narodowych” nie uchodzili bowiem bynajm niej tylko mesjaniści typu
Trentowskiego, ale naw et ich przeciwnicy, pisarze katoliccy. Za „naro
dowe” uważał przecież swoje poglądy i Henryk Rzewuski1. Integralny
składnik nazwy „filozofowie” nie pomógł też bynajm niej w rozdzieleniu
myślicieli od poetów, a drugi jej składnik specyfikujący filozofów, jako
„narodowych”, stał się tylko powodem nowych nieporozumień. Jeśli
bowiem Rzewuski uważał swoje poglądy za „narodowe”, to czemuż dzi
wić się, że w zbiorze pt. P olska filozofia n a rodo w a obok „narodowców”
klasycznych, sensu stricto, a więc Gołuchowskiego, Cieszkowskiego,
Krasińskiego i Trentowskiego, figurują znowu pisarze katoliccy jak
Chołoniewski, Hołowiński, ba, naw et myśliciele, którzy nie tylko głosili
poglądy nic nie m ające wspólnego z mesjanizmem, ale należeli do zgoła
innego okresu historii folozofii polskiej jak Jan Śniadecki2. Termin
„filozofia narodowa” m usiałby posiadać nie lada walory jednoznaczności,
by posługiwać się nim wyłącznie i rezygnować z nazwy „mesjanizm”,
a tymczasem, jak okazuje się, walorów tych nie posiada. Nie rezygnując
więc zupełnie z tej nazwy, stosując ją tam, gdzie wymaga tego sam
przedm iot rozważań — w wypadkach, gdy zachodzi konieczność pod
kreślenia „narodowych” aspiracji mesjanistycznych w ich koncepcjach
1
Por. jego szkic F ilozofia n a r o d o w a
B e j l y , W iino 1841, s. 192—207.
'l Por. P o ls k a f i lo z o f ia n a r o d o w a wyd.
ków 1921.
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filozoficznych — nie rezygnujem y jednak i z nazwy „m esjanizm”. Jeśli
term in ten doszedł do nas obciążony niesłuszną tradycją, to czas go
z niej oczyścić3.
Terminu „idealizm” w zastosowaniu do pewnych kierunków filo
zofii polskiej pierwszej połowy XIX wieku użył Henryk Struve w swej
Historii logiki jako teorii poznania, ale nieszczęśliwie. A więc nie jest
nazwany idealistą Szaniawski (mowa o nim w rozdziale bez tytułu rze
czowego: O k res trzeci odrodzenia filozofii w Polsce ), ale „idealistam i”
okazują się myśliciele tak heterogeniczni jak Dembowski, Cieszkowski
i Ziemięcka. „Poprawiając” klasyfikację Struvego, trzeba by było do
łączyć do idealistów także Szaniawskiego i innych kantystów polskich
z początków XIX wieku, co z jednej strony byłoby kuszące ze względu
na udobitnienie antym aterialistycznego ostrza ich koncepcji, z drugiej
jednak strony, umieszczenie pisarzy dwu różnych okresów w jednym
obozie, odbierałoby „idealizmowi” polskiemu walor nazwy historycznej
grożąc znowu m esjanistom zawiśnięciem w historycznej próżni.

Filozofii mesjanistów polskich trzydziestych i czterdziestych lat XIX
stulecia nie zrodził bynajm niej, jak chcieli tego uczeni burżuazyjni,
„ból narodowy i rozczarowania najokropniejsze”.4 Siła napędowa roz
woju koncepcji m esjanistycznych była natury społecznej. Był nią lęk
przed przewrotem, który mógłby pozbawić szlachtę folwarczną jej
3 Poza „m esjanizm em ” i „filozofią narodow ą” m ogłyby w odniesieniu do m y
ślicieli typu Trentowskiego czy L ibelta w chodzić w grę dwa jeszcze 'terminy: pra
wica heglow ska i idealizm polski. F ilozofia niem iecka, przede w szystkim heglowska,
dała pisarzom tym niew ątpliw ie dużo podniet dla ich „narodow ych” koncepcji.
Obie nazw y są jednak nie do utrzymania. Term in „prawica heglow ska” jest mało
szczęśliw y, bo pom ijając już fakt, że m esjaniści, mim o w spom nianych przed chw ilą
zw iązków z heglizm em , m ieli w zasadzie tak silną aw ersję do „mędrca berliń
skiego, aw ersję tak zresztą uzasadnioną w ich „narodow ym ” m istycyzm ie, nie
liczy się on z polską specyfiką tej m odyfikacji idealizm u, jaką były koncepcje
Trentow skiego i podobnych m u pisarzy. „Idealizm polski” spełniałby nierównie
lepiej w ym agania poprawnej term inologii: niew ątpliw ie nie było takiego m esjanisty czy też „filozofa narodow ego”, który nie byłby idealistą. Ale znowu szko
puł. Term in ten nie zdobył sobie w tradycji praw obyw atelskich, a nie mając ich
m usiałby spełniać szczególne w ym agania precyzji term inologicznej, by warto było
kruszyć zań kopie.
4 Por. np. Straszew ski H i s t o r i a f i lo z o f ii w Polsce, Wyd. 1930, s. 40. Podobnie
zresztą w yjaśniało genezę m esjanizm u w ielu polskich historyków tego okresu.
W spraw ie źródeł społecznych m esjanistów por. książkę Bronisława Baczki P o g l ą d y
s p o ł e c z n o - p o l i t y c z n e i fi lo z o f ic z n e T o w a r z y s t w a D e m o k r a t y c z n e g o P o ls k ieg o , War
szawa 1955, s. 45—49.
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uprzywilejowanego stanowiska w społeczeństwie. Mesjanizm osiągnął
swoje apogeum w czterdziestych latach ub. wieku — w tedy to dopiero
powstały filozoficzne system y głównych jego przedstawicieli, Trentow skiego, Cieszkowskiego i Libelta. Sam fakt, że największy rozkwit tego
kierunku przypadł właśnie na lata czterdzieste, a więc na okres, w któ
rym narastał ruch rew olucyjny — a z niebezpieczeństwa rewolucji
zdawano sobie powszechnie sprawę również w obozie reakcji — nie jest
bynajm niej przypadkiem.
Osią krystalizacyjną poglądów polskich mesjanistów w połowie
XIX w. był — w zmistyfikowanej postaci — centralny problem spo
łeczny ówczesnej Polski: sprawa kryzysu ustroju feudalnego i rewolu
cyjnej walki z nim oraz nierozerwalnie z tym związana sprawa walki
o wyzwolenie narodowe. Kryzys ustroju feudalno-pańszczyźnianego i na
rastanie rewolucji agrarnej w ystąpiły u nas w w arunkach specyficz
nych, w w arunkach niewoli politycznej. F akt ten w yw arł niewątpliwie
decydujący wpływ na specyficzny charakter tej polskiej reakcyjnej
ideologii połowy XIX wieku.
Doniosłe znaczenie dla zrozumienia ideologicznej genealogii polskiej
myśli m esjanistycznej posiada fakt, że przedstawiciele jej dojrzewali
intelektualnie i snuli swe koncepcje w ramach spekulacji idealizmu
niemieckiego, przede wszystkim filozofii Hegla. Niemniej ani motyw
niewoli, motyw „cierpiętniczy”, ani heglowska kanwa nie mogą zatrzeć
społecznej genezy m esjanizmu; sprawa agrarna, histeryczny strach przed
rewolucją bezpośrednio — i pośrednio, w swej postaci wysublimowa
nej — towarzyszyły m esjanistom w ich filozoficznych rozważaniach.
Polski m esjanizm filozoficzny osiągnął wprawdzie swą postać dojrzałą
dopiero w latach czterdziestych XIX wieku, ale zasadnicze jego elemen
ty w ystąpiły już w pismach polskich pisarzy konserwatywnych począt
ków stulecia. Już J. K. Szaniawski, późniejszy cenzor, w itając radośnie
powstanie Księstwa Warszawskiego, a więc bynajm niej nie w cierpięt
niczym nastroju, żądał, aby „rozwijać coraz wyraźniej i dzielniej pier
wotne znamiona narodowości naszej, oswobadzając one z niszczącej rdzy,
którą je ciągle okrywa dwuwieczny wpływ zewnętrznego działania”0.
Tak często pow tarzany przez Szaniawskiego i Gołuchowskiego tru 
izm o niepowtarzalnym charakterze każdego narodu spełniał określoną
funkcję społeczną. Była nią walka z racjonalistyczną koncepcją ludz
kości, z laickimi doktrynam i prawa natury, umowy społeczne z wszel
5
J. K. Szaniaw ski, O n a t u r z e i p r z e z n a c z e n i u u r z ę d o w a ń , W arszawa 1808,
s. 72. N ieco bliższe uw agi o idealizm ie polskim początku X IX w ieku w moim
artykule R e a k c j a m e s j a n i s t y c z n a i k a t o l i c k a w P o ls ce p o ł o w y X I X w i e k u (Z h i 
sto r i i f i lo z o f ii p o l s k i e j , T. III, W arszawa 1957).
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kimi wreszcie próbami naukowego ujmowania historii, a co za tym idzie,
całkowita negacja możliwości przenoszenia doświadczeń jednego narodu
na drugi. „Rodzimość” i „niepowtarzalność” narodu odegrały swą rolę
także w latach czterdziestych. Wtedy chodziło ideologom konserwatyw
nym o zabezpieczenie społeczeństwa przed „szkodliwymi” wpływami
ideologii demokratyczno-rewolucyjnej, oskarżonej o czerpanie z wzorów
obcych — lewicy heglowskiej, Feuerbacha, francuskich socjalistów uto
pijnych. Mesjanistyczny kult narodu opierał się na przekonaniu, że
każdy naród jest koniecznym elementem ludzkości, że bez niego nie
istnieje „ogólna harm onia”, że „myśl boża” rozwija się wyłącznie przez
narody, posiadał bardzo wyraźne ostrze polemiczne wymierzone nie
tylko przeciw zaborcom, którzy odbierając narodowi polskiemu niepod
ległość tym samym dopuścili się jak głosili mesjaniści grzechu śm iertel
nego, bo pogwałcili myśl bożą, ale także przeciw patriotyzmowi obozu
postępowego.
Byłoby niewątpliwym wulgaryzowaniem dziejów zmagania się pol
skich pisarzy postępowych z ideologami reakcji twierdzić, że sprawa na
rodowa istniała tylko dla tych drugich, podczas gdy pierwsi poświęcili
wszystkie swe siły propagandzie haseł rewolucji społecznej abstrahując
od 'spraw y narodowej. Specyfika rozwoju polskiej filozofii tego okresu
polegała właśnie na tym, że problemy narodu istniały dla historiozofii
wszystkich obozów, tak dla demokratów, jak dla mesjanistów, a nawet
dla ruchu katolickiego. Hasła „narodowe”, a naw et mesjanistyczne,
można znaleźć i u przedstawicieli ideologii rewolucyjnej w brzmieniu
często podobnym formalnie do haseł, którym i szermowała reakcja. Je
żeli Trentowski polemizując z historiozofią heglowską, w której ramach
nie znalazło się miejsce dla narodów słowiańskich, pisał w Chowannie,
iż „jedynie głupiec śmiałby utrzymywać, że tak wiele milionów Sło
wian... nie ma własnego, wielkiego na ziemi posłannictwa”, jeżeli K ra
siński przypisywał Polsce w swej rozprawie O sta n o w isk u P olski z bo
ży ch i lu dzkich w z g lą d ó w rolę czynnika, bez którego ludzkość nie zre
alizuje swej „pełnej całości”, to podobne formalnie tw ierdzenia można
znaleźć i u przedstawicieli obozu postępowego. W M yślach o przyszłości
filozofii nie wahał się np. Dembowski powiedzieć, że narodem, który
zrealizuje „jednię czynu i m yśli”, może być tylko naród polski stw ier
dzając więc im plicite, że przyszłość świata należy do Polski6. Te i po
dobne sformułowania „m esjanistyczne” w ystępują zresztą dość często
w pismach przedstawicieli polskiej lewicy. W tym jednak rzecz, iż sens
ich jest nie tylko inny, aniżeli sens wypowiedzi mesjanistów, ale dia
m etralnie im przeciwstawny. Kwestia narodowa odgrywała zasadniczą
6 J. Dem bowski, P is m a , W arszawa 1955, s. 365 i nn.
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rolę w aktywności polskiego obozu postępowego, determinowała ją na
wet, nadając specyficzny charakter kwestii społecznej, która przełamy
wała się praw ie zawsze poprzez m e d iu m narodowe.
Dembowski i Kamieński nie dlatego byli demokratami, że w demo
kracji widzieli ratunek Polski. I także nie na odwrót — nie dlatego
chcieli Polski niepodległej, by walczyć w niej o swobody demokratyczne.
Chodzi o to, że taka interpretacja byłaby metafizycznym uproszczeniem
subiektywnego procesu kształtowania się ideologii rewolucyjnej i pa
triotycznej w umysłach działaczy polskiego obozu postępowego. Patrio
tyzm polskich pisarzy postępowych, przełam ując się poprzez panującą
wtedy, „m odną” filozofię, jaką był idealizm niemiecki, mógł nawet
niekiedy występować w postaci pseudomesjanistycznej. Kwestia naro
dowa istniała w horyzoncie zakreślonym przez problem społeczny i do
piero w ten sposób, tj. w tym horyzoncie, tak zdeterminowana, mogła
przełamać się w świadomości indywidualnego pisarza uzyskując znowu
zależnie od rozmaitych czynników m esjanistyczny lub niemesjanistyczny
wyraz.
Zasadniczy rozdźwięk między lewicą i prawicą polską w latach czter
dziestych nie na tym więc polegał, że podczas kiedy dla pierwszej istniała
wyłącznie problem atyka społeczna, to dla drugiej punktem wyjścia
i osnową całej filozoficznej problem atyki był naród. Pojęcie narodu
odgrywało w jednym i wT drugim wypadku rolę zasadniczą. Oba obozy
rozumiały je jednak na swój sposób — zupełnie różnie.
OGÓLNY CHARAKTER FILOZOFII NARODOWEJ

Z przeświadczeniem m esjanistów o jedyności i niepowtarzalności
każdego narodu łączyła się konsekwentnie teza o możliwości odrębnej
od innych, polskiej, „narodowej filozofii”. Postulując taką filozofię mogli
'oni powołać się na Hegla, który mówił przecież wyraźnie, że każda filo
zofia wyraża nie tylko swój czas ale i ducha narodu7.
System Hegla pozwalał przede wszystkim na spekulacje historiozo
ficzne — w sposób nierównie większy, aniżeli którykolwiek inny z nie
mieckich systemów idealistycznych. A właśnie owe spekulacje były
potrzebne m esjanistom dla zbudowania konstrukcji uzasadniającej szcze
gólną misję narodu polskiego. Bo wprawdzie także Fichte i Schelling
przywiązywali dużą wagę do filozofii historii, ale wykończony jej sy
stem dał dopiero „mędrzec berliński”. Hegel był twórcą koncepcji hi
7
„Filozofia jest pewną formą owej mnogości stron (ducha narodu T. K.) —
ale jaką? Jest ona u szczytu w yrosłym kw iatem , jest pojęciem postaci ducha
w ziętej w całości...” W s t ę p do h i sto r ii filo zofii, W arszawa 1924, s. 91.
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storiozoficznej, wedle której historia stanowi rozwój idei, a ponieważ
idea, „duch”, jest istotą „przysobową” (bei sich), a czysta „przysobowość” jest niezależnością od czynników obcych, a więc wolnością, za
tem historia jest historią wolności. Wolność ta może się realizować tylko
w państwach, ponieważ tylko w państwie człowiek może wolności uży
wać w prawdziwym znaczeniu tego słowa, bo wolność jest „chceniem
zasady ogólnej”, a więc praw i moralności. Państwo ogranicza samowładzę, czy samowolę jednostki (która nie jest wolnością prawdziwą,
ale wolnością anachroniczną), narzuca jej „wolę powszechną”, a właśnie
dążenie do zrealizowania woli powszechnej jest moralnością. Ergo, pań
stwo jest tworem moralnym. Historia jest historią państw. Proces „liberacji” przechodzi w koncepcji Hegla przez trzy stopnie zasadnicze:
Wschód — wolność realizuje się tylko u despoty, świat grecki i rzym 
ski — wolność realizuje się w arystokracji, świat chrześcijański — we
wszystkich. Historię przedstawia Hegel jako wielkie pobojowisko —
każdy naród wypełnia swe cele (zgodnie z „dyktatem ” idei absolutnej)
i po wypełnieniu ich, po wypełnieniu swego „posłannictwa”, przekazuje
swe „berło” drugiemu narodowi. Każdemu narodowi przypisywał Hegel
szczególnego „ducha” — „ducha narodu”. Rozumiał przezeń obiektywny
wyraz wyobrażenia, które każdy naród ma sam o sobie, a ponieważ histo
ria jest historią wolności, tzn. praw a i moralności (ściślej „obyczajowoś
ci”, lub moralności obiektywnej — Sittlichkeit), realizującej się w pań
stwie, zatem duch narodu jest właściwie identyczny z prawem i obycza
jowością narodu. W dziejach — pisał Hegel — duch ten, jako coś kon
kretnego, wyraża wszystkie strony świadomości i woli narodu, całej jego
rzeczywistości, jest wspólnym znamieniem jego religii, jego ustroju poli
tycznego, jego układu prawnego, jego obyczajów, a także jego nauki,
sztuki i zdolności technicznych”. Polska filozofia mesjanistyczna naw ią
zywała do koncepcji Hegla, widząc w niej uzasadnienie konieczności każ
dego narodu.
Na motywach historiozofii heglowskiej snuli też idealiści polscy swą
koncepcję „filozofii narodowej’ . Każda filozofia głosił Hegel — wyraża
określony szczebel rozwoju samodzielnej idei, ale, jeśli idea rozwijać się
może tylko poprzez narody, jeśli każdorazowym przejawem jej jest „duch
narodu”, w takim razie filozofia jest zawsze filozofią narodową. Każda
filozofia jest szczeblem w rozwoju prawdy, ale rozwój ten odbywa się
w czasie („Każda filozofia jest dzieckiem swego czasu”), ów czas nie jest
„pusty”, ale konkretny, wypełniony historią, która ze swej strony jest
historią wolności realizującej się poprzez narody państwa. Ale rys specy
ficzny polskiej filozofii narodowej polega na tym, że Trentowski czy Libelt
nie mogli po prostu przejąć heglowskiej interpretacji filozofii narodo
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wej — w jej ramach nigdy nie zdołaliby stworzyć swych koncepcji.
Trentowski szczycąc się w Chowannie, że filozofia jego jest „polską z gło
wy i piersi polskiej czerpniętą” s, Libelt stwierdzając w Filozofii i k r y 
ty ce , iż „filozofia nie tylko może być narodową, ale nie ma innej, tylko
narodowa7’9, mieli na pewno co innego na uwadze, niż Hegel i jeżeli od
niego zaczynamy charakterystykę poświęconą „filozofii narodow ej”, to
po to 'tylko, iż w zestawieniu z koncepcją wielkiego dialektyka tym do
bitniej w ystąpi specyfika doktryny m esjanistycznej.
Dla Hegla fakt, iż każda filozofia jest narodową, iż w każdej przeja
wia się „duch narodu”, bynajm niej nie neguje zasadniczej jednorodności
wszystkich systemów. Wszystkie one są szczeblami rozwoju torującego
sobie drogę rozumu. A ponieważ do istoty rozumu należy wolność, zatem
historia filozofii jest historią wolności — jest to zresztą oczywiste, bo
myśl i tylko myśl — uczył Hegel — może być wolną, a historia filozofii
jest historią myśli. Nie jest tu w tej chwili istotne to, że Hegel wbrew
własnej koncepcji „nieskończony” rozwój prowadzący do prawdy zatrzy
mał na własnej swej doktrynie. Ważne jest, że w swej wizji rozwoju
filozofii wyznaczył, aczkolwiek był idealistą, naw et m aterializmowi fran
cuskiemu pewną rolę w historii filozofii, choćby jako reakcji przeciw
jezuityzm ow i10. Ważny przede wszystkim jest fakt, że Hegel dzięki
specyficznemu ujęciu narodu i postępu, stwierdzając istnienie filozofii
narodowej, mówiąc, o rozwoju filozofii poprzez filozofie narodowe, nie
zamknął ich mimo to w narodowych partykularzach. Nie żądał „filo
zofii narodow ej” ale stwierdzał po prostu, że filozofia, podobnie jak
instytucje prawne itd., może rozwijać się tylko poprzez narody. Ale takie
ujęcie było właśnie najbardziej wrogie m esjanistom. Przejm ując od
Hegla jego kategorie, nadali im jednak sens zgoła od heglowskiego
różny. Postulat a stwierdzenie, to pojęcia różne. Mesjaniści nie tylko
stwierdzali, że każda filozofia posiada charakter narodowy, ale postulo
wali ten charakter, a postulując go osłabiali zresztą niejako im plicite
swe stwierdzenie. Filozofia polska ma być polska „z głowy i piersi”,
nie dlatego, ża każda filozofia jest narodowa w sensie heglowskim, ale
dlatego, że każdy naród posiada swoiste cechy, które powinny się zrea
lizować m.in. w filozofii.
8 C h o w a n n a , T. I, Poznań 1842, s. V.
9 F ilo z o fia i k r y t y k a , T. I, drugie w ydanie, Poznań 1874, s. 82.
10
Abstrahujem y tu od faktu, że H egel „uznaw ał” m aterializm XVIII wieku,
oczyw iście w ramach sw ego idealizm u. Por. heglow ską definicję historii filozofii:
„Historia filozofii przedstaw ia historię w alki w olnej m yśli z autorytetem religii
ludow ej, z kościołem , z tym w ogóle, co nazyw am y religią p ozytyw n ą”. Gesch ich te
d e r P h ilo s o p h ie , Erster Band, Leipzig 1944, s. 362.
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Cechami tymi miały być właściwości „duszy” narodowej, takie jak
relgijność, takie jak „szczególna” zdolność intuicji — cechy właśnie zda
niem mesjanistów przysługujące narodowi polskiemu. „Naród polski nie
cierpi romańskiego m aterializm u”, ale naród polski jest obcy także nie
mieckiemu idealizmowi — głosił Trentowski. „Filozofia narodowa” mia
ła być inną, odrębną od innych filozofią, ponieważ naród polski jest
istnością swoistą, całkowicie indywidualną. I na odwrót — ponieważ
taka filozofia istnieje, Trentowski był o tym przekonany, zatem naród
polski powinien być „wyosobniony” spośród innych. Zobaczymy w dal
szym ciągu rozważań poświęconych pojęciu „filozofii narodowej”, że
specyfika tej filozofii miała zdaniem mesjanistów polegać przede wszyst
kim na zdecydowanej wrogości wobec wszelkich form racjonalizmu —
a więc tak m aterialistycznego, jak i idealistycznego racjonalizmu — oraz
swoistej koncepcji „czynu”, rozwijanej w granicach zakreślonych przez
tendencje irracjonalistyczne. „Filozofia polska” miała przeciwstawiać się
tak materializmowi, jak idealizmowi wysuwając jako -zasadniczy kontrar
gument przeciw obu kierunkom swoistość „duszy polskiej”, obcej tak wo
bec filozofii „realistycznej” jak wobec spekulacji idealizmu niemieckiego.
Ale dowodząc swoistości absolutnej, którą miała być obdarzona filozofia
polska, mesjaniści tym samym negowali jednorodny, racjonalistyczny
charakter historii filozofii w sensie heglowskim. Historia filozofii nie
była dla nich już rozwojem myśli, ale raczej konglomeratem poglądów,
wyrażających swoiste cechy narodów względnie grup narodowych, spo
śród których szczególne miejsce zdobyły grupa romańska (reprezentu
jąca materializm), germańska (idealizm) i słowiańska, ściślej polska, m a
jąca być tam tych twórczą syntezą.
Zgodność zatem między „narodową” i heglowską koncepcją filozofii
była czysto pozorna. Dla Hegla każda filozofia była szczeblem rozwoju
prawdy, każda była więc konieczna. Trentowski mówił formalnie po
dobnie: „Wieczność odsłania się li w ciągle innych po sobie następują
cych czasach. Wieczne myślenie wylewa się w pojedynczych czasowych
myślach, którym i są nasze um iejętne kształty... Każdy tak zwany system
filozofii znikomy jest jedną myślą wielką w paśmie powszechnego m yś
lenia” 11. Ale w świetle całości poglądu na świat Trentowskiego okazuje
się, że podobieństwo to jest złudne. To „myślenie” bowiem, które w heg
lowskim ujęciu jest identyczne z rozumem, u Trentowskiego oznacza po
prostu m anifestację, wyraz „zdolności” narodowych, nic z myślą w jej
aspekcie racjonalnym nie m ający wspólnego. Idea rozwoju poprzez
szczeble, a więc to właśnie, co u Hegla ma uzasadnić jednorodność filo
11 M y ślin i, c z y l i c a ł o k s z t a ł t lo g ik i n a r o d o w e j . Poznań 1854, s. 317.
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zofii, uzasadnia u Trentowskiego, Libelta, Krasińskiego oraz — rzecz
interesująca — u pisarzy katolickich, niejednorodność filozofii, jej roz
bicie na poszczególne filozofie narodowe.
Postulat odrębnej filozofii narodowej łączył się u mesjanistów z tros
ką „socjalną”, tj. z obawą przed „niebezpiecznymi” kierunkam i europej
skimi, które przesiąkając na teren Polski mogły — zdaniem m esjani
stów — odegrać funkcję uzasadnienia ruchów społecznych. Zrozumiałą
na tle ogólnej sytuacji politycznej była łącząca wszystkich mesjanistów
nienawiść do m aterializmu. Gołuchowski w swym „Rozbiorze kwestii
włościańskiej” oskarżał wręcz m aterializm o uzasadnienie teorii komuni
stycznej, ponieważ m. in. neguje on religię, a więc ogranicza pragnienia
ludzkie do pragnień czysto ziemskich, Trentowski wręcz oskarżał w swych
W izeru nkach encyklopedystów francuskich o zgubny wpływ na Dembow
skiego12.
Ta niechęć do m aterializm u francuskiego i radykalnej francuskiej
myśli społecznej, kontynuująca zresztą postawę polskich idealistów po
czątku XIX stulecia, manifestowała się wielokrotnie. Rozum (francuski),
pisał Trentowski, „objął berło świata i podeptał wiarę... Wolter, Russo
i inni Encyklopedyści przeszłowieczni przygotowali sławną, okropną
przyszłością ciężarną i szczodrą już w ważne skutki rewolucję... Dziś
dojrzał zupełnie rozum romański, a ostatecznym jego dziełem są St. Simonizm, Socjalizm i Kom unizm ” 13. Od oskarżeń filozofii francuskiej
o płytkość — równoznaczność z materializmem — roi się niemal lite
ratu ra mesjanistyczna. Rzecz interesująca jednak, że nie tylko m ateria
lizm francuski budził w nich niechęć i grozę, ale w równym stopniu
budził ją niemiecki idealizm. Historiografia burżuazyjna nie przeceniała
bynajm niej wpływów niemieckiej filozofii idealistycznej na kształtowa
nie się koncepcji mesjanistycznych. Że wpływy te w olbrzymim stopniu
zaważyły na pewnych pomysłach myślicieli „narodowych”, to nie ulega
wątpliwości. W pismach mesjanistów nie brak też słów uwielbienia dla
niemieckiej spekulacji idealistycznej. „Dalejże — wołał Trentowski —
do uczenia się europejskiej, a mianowicie niemieckiej filozofii... Na m ą
drości człowieczeństwa najgenialniejszego i europejskiego duchowego
steru., osadzać się powinna filozofia narodowa” 14. Wezwanie Trentow12’„Zagrzmiano z Lipska, że przeszłow ieczni Encyklopedyści francuscy byli
najw iększym i filozofam i. Poczęto W oltera tłum aczyć po niem iecku ku użytkowi
ludu. To zwraca uw agę D em bow skiego na parysko-polskich demokratów. Nalazłszy
w nauce ich tenże sam radykalizm , zostaje w ściekłym demagogiem, idzie do Galicji
i przyprawuje chłopstw o do rżnięcia szlach ty”. W i z e r u n k i d u s z y n a r o d o w e j , Paryż
1347, s. 13.
13 M y ś l i n i , Poznań 1844, s. X X II—X X III.
14 C z y m o ż n a u c z y ć się fi lo z o f ii n a r o d o w e j od ludu. Rok 1845, zeszyt III, s. 31.
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skiego było skierowane przeciw Libeltowi, który zdaniem autora Chow a n n y , szukał źródeł filozofii narodowej w wierzeniach ludu. Ale i Libelt
przy całym swym kulcie „rodzimości” i „ludowości” całe życie przyzna
wał się do Hegla jako do swego nauczyciela. Podobnie uczniem „mędrca
berlińskiego” czuł się Cieszkowski, podobnie za ucznia — tym razem
Schellinga — uważał się Gołuchowski. Nawet Krasiński, pisarz z racji
swej literackiej przede wszystkim działalności, najm niej zainteresowany
w problematyce filozoficznej, nie szczędził Heglowi pochwał, uważając
jego logikę za „wzniosłą i dzielną”. A jednak mimo znacznych podo
bieństw między spekulacją idealistyczną niemiecką a koncepcjami m e
sjanistów, mimo żenującej chwilami zależności filozofów „narodowych”
od Hegla, mimo wyrazów entuzjazm u dla idealizmu niemieckiego ze
strony mesjanistów, „filozofia narodow a” rozwijała się mimo i wbrew
doktrynom niemieckim, mimo i w brew przede wszystkim Heglowi, któ
rego kult, nawet i formalnie, przechodzi z latami w niechęć i otw artą
wrogość. Filozofia niemiecka nie tyle grała w systemach mesjanistycznych rolę „formalnej kanw y”, wypełnionej swoistą treścią (rzecz zda
wałoby się w zasadzie niemożliwa: kto naśladuje formalnie, przejm uje
i meritum), ile służyła jako bodziec dla rozwijania konstrukcji miejscami
wypełnionej oderwanym i od kontekstów elementami heglizmu, ale
w swej istocie całkowicie Heglowi obcymi. Niemniej bez konfrontacji
z koncepcjami idealizmu niemieckiego, a w szczególności heglowskiego,
poglądy filozoficzne m esjanistów polskich pozostają niezrozumiałe. 1 to
bynajm niej nie dlatego, że przypom inały one konstrukcje heglowskie,
ale wręcz przeciwnie, dlatego, że je w istocie zwalczały, dlatego, że bez
rozumienia ogólnych linii rozwoju klasycznej filozofii niemieckiej nie
podobna zrozumieć powodów które skłaniały m esjanistów do brania „pod
obstrzał” tych czy innych punktów koncepcji idealizmu niemieckiego.
Filozoficzna doktryna mesjanistyczna miała także swój nader ważki
aspekt polemiczny. Rozwijając się jako doktryna społeczna atakowała,
rzecz prosta, polski obóz postępowy; ale to, co było ważkie w koncep
cjach filozoficznych tego ostatniego, było obok elementów francuskiego
socjalizmu (przede wszystkim St. Simona), twórczym przetworzeniem
dialektyki1 idealizmu niemieckiego, Hegla w szczególności.
Ale przetwarzanie dialektyki heglowskiej, przekształcanie jej, jak
u Dembowskiego, w oręż rewolucji, było, zdaniem mesjanistów, niemoż
liwe bez ewolucji prowadzącej do materializmu. Kto, jak Dembowski,
ukonkretnił heglowską wolność, rozwijającą się przez walkę przeci
wieństw, czyniąc z niej wolność od krzywdy społecznej, musiał w kon
sekwencji dojść do całkowicie obcego Heglowi pojęcia walki klas, do
konieczności rewolucji. Kto ogłaszał, jak Dembowski, lud za podmiot
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rozwoju historycznego, m usiał prędzej czy później dojść do ateizmu
i wreszcie do m aterializm u. Niechęć do racjonalizm u filozofii Hegla
sprzęgła się u mesjanistów z nienawiścią do m aterializm u. Jeden i drugi
kierunek — m aterializm i idealizm niemiecki — okazywały się dla
mesjanizmu równie niebezpieczne. Oba były dlań teoretycznym i aspek
tami praktycznego niebezpieczeństwa, które „uskrzydlało” wyobraźnię
pisarzy „narodowych”, zaostrzało ich inteligencję (dlaczegóż im tego nie
przyznać?), skierowując ich umysły na sprawy pozornie abstrakcyjne,
„oderwane od życia”.
Niemniej byłoby szkodliwym dla rozumienia rozwoju filozofii pol
skiej pierwszej połowy XIX stulecia twierdzić, że mesjanizm, ujmowany
w swym aspekcie filozoficznym, był po prostu reakcją na klasyczną filo
zofię niemiecką, reakcją na Hegla w szczególności. W rzeczywistości pro
ces kształtowania się stosunków mesjanistów do myślicieli niemieckich
był niezwykle skomplikowany. Wyrazom entuzjazm u dla Niemców towa
rzyszyły obelgi, kultowi — pogarda i nienawiść. Pam iętny rok 1846, rok
powstania galicyjskiego, do pewnego stopnia kończył okres uwielbienia
dla spekulacji niemieckiej, rozpoczynając gwałtowną ofenzywę krytyki
jej założeń. Ale właśnie — tylko „do pewnego stopnia”. W rzeczywistości
krytyka ta trw ała od samego początku, od lat trzydziestych, kiedy za
częły ukazywać się w Polsce pierwsze większe rozprawy o Heglu. I jeżeli
Trentowski pisał — przerażony „rzezią galicyjską” — że „Dembowski
poznawszy filozofię niemiecką dał sobie wydrzeć rozum polski” 15, jeżeli
v/ P r z e d b u r z y nazwał filozofię niemiecką „moralną dżum ą”, to przecież
już w Myślini, pisanej w 1843 r., stwierdzał „bankructwo filozofii heglow
skiej”16. Trentowski nie był bynajm niej wyjątkiem . Entuzjazm i niechęć
mieszały się w ocenach idealizmu niemieckiego u wszystkich m esjani
stów.
Mesjaniści sięgali nie tylko do systemu heglowskiego szukając uza
sadnień teoretycznych dla swych koncepcji. Sięgali — i to właśnie najskwapliwiej do heglowskiej m etody dialektycznej, próbując z jej pomocą
uzasadnić swą „soteriologię” narodową, wiarę w zbawienie ludzkości
przez naród polski. Tu oczywiście „recepcja” Hegla przez mesjanistów
wypaść musiała najgorzej. Wielka heglowska myśl o rozwoju poprzez
walkę przeciwieństw zmieniła się w rękach m esjanistów w czysto form al
ną żonglerkę „trychotom iczną” (teza, antyteza, synteza). Ponieważ jed
15 W i z e r u n k i d u s z y n a r o d o w e j , Paryż 1847, s. 13.
16 „Że H egel, którego spekulacja zaim ponowała ośw ieconem u człowieczeństwu...
sm utne to nader w ydarzenie, gdyż sław na u w szech lud ów Europy filozofia nie
miecka, stanąw szy na piram idow ym szczycie sw ego rozwoju, zrobiła bankructwo
i dow iodła uroczyście, że nie była nigdy zdolną poznać prawdziwego B oga”..
M y ś l i n i , wyd. cyt., s. XIV.
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nak ta właśnie „metoda” stanowi o specyfice większości polskich mesja
nistów, nie podobna o niej już w tych wstępnych uwagach nie wspomnieć.
„D ialektyka”, obok koncepcji „ducha narodu” i „postępu” historyczne
go, stanowiła niewątpliwie jedną z zasadniczych przyczyn entuzjazmu
mesjanistów dla Hegla. Inna sprawa, że dialektyka ta nie miała prócz
nazwy — nic wspólnego z Heglem.
Była to w zasadzie „dialektyka narodowa”. Podmiotami rozwoju hi
storycznego były dla mesjanistów nie państwa, ale narody. Narody, któ
rym można było przypisywać cechy swoiste, nie troszcząc się o jakąkol
wiek konfrontację ich z rzeczywistością. Jeśli np. Niemcy byli dla Trentowskiego narodem „spirytualistów zapatrzonych w rzeczy „cudzoziem
skie” (stąd wynikać miał idealizm filozofii niemieckiej), a Francuzi byli
„realistam i”, „nie oderwanymi od m aterializm u” (stąd realizm i częsta
„powierzchowność” myśli francuskiej), „dialektyka” nakazywała przepro
wadzić teraz „syntezę” obu członów „antytecznych”. „Syntezą” okazywał
się naród polski, obdarzony zdolnością która „znosiła” i „tezę” i „anty
tezę”.
Tak — w bardzo oczywiście ogólnym zarysie — wyglądały m otywy heg
lowskie, do których nawiązywali mesjaniiści. Tylko nawiązywali. W rze
czywistości bowiem na całokształt poglądów m esjanistycznych składał się
szereg koncepcji, pomysłów służących bezpośrednio klasie obszarników
i snutych nader często bez najmniejszej troski o ich wew nętrzną spójność.
Gdy był potrzebny Hegel, jak w wypadku „ducha narodu”, nawiązywano
do Hegla, gdy Hegla trzeba było „zoperować”, jak w wypadku niewygod
nej koncepcji narodu — państwa, „operowano” go zastępując miejsce
po wyciętym elemencie heglowskim „potrzebną” w danej chwili koncep
cją innego idealisty, lub własnym pomysłem. Niemniej Hegel oddziałał
potężnie na myśl polskich mesjanistów. Czerpano z niego nie tylko kon
cepcje, przede wszystkim historiozoficzne, estetyczne i inne, ale brano zeń
niekiedy żywcem całe ustępy, wmontowując je we własne rozważania.
Trentowski nie tylko na schematach fenomenologii osnuł w pewnym sen
sie swą „pedagogikę narodow ą”, ale występując np. z apologią wojny,
rzekomo potrzebnej każdemu narodowi, który bez niej zginie, sięgał —
nie cytując zresztą źródła — do arsenału heglowskiego. Filozofia Krem era
jest streszczeniem doktryny heglowskiej, dokonanym ze stanowiska ka
tolickiego. Zapożyczeniom tym bynajmniej nie towarzyszyła zawsze entu
zjastyczna postawa wobec autora Fenom enologii ducha.
Filozofia niemiecka odegrała dla mesjanistów podobną rolę, jak ta,
którą Engels w L u d w ik u Feuerbachu przypisał teologii w średniowieczu:
„W wiekach średnich teologia zaanektowała wszystkie inne formy ideo
logii, filozofię, politykę, prawo, czyniąc je poddziałami teologii... Wszelki
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ruch społeczny i polityczny zmuszony był tym samym do przybrania
postaci teologicznej” 17. W atmosferze intelektualnej Polski lat 30 i 40
nader często reakcyjne nurty filozoficzne przybierały swoistą „postać
teologiczną”, występowały w szatach herezji, odstępstwa od doktryn
idealizmu niemieckiego.

IRRACJONALIZM „FILOZOFII NARODOWEJ”

Stosunek m esjanistów do Hegla wyrażał dość adekwatnie przełom
w ocenie tego wielkiego dialektyka, jaki pod koniec trzydziestych lat
XIX wieku zaszedł w opinii kół reakcyjnych nie tylko w Polsce. Rozwój
szkoły heglowskiej na lewo stał się powodem nagłej „transform acji”
stosunku do Hegla, który w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku bar
dzo negatywnie oceniał przecież materializm i postępowość doktyrny
„Oświecenia” by potem samemu stać się w opinii konserwatywnej „ma
terialistą”, a nawet „kom unistą”. Hegel padł jakby ofiarą własnego historyzmu. Pisząc bowiem o problemie recepcji systemów filozoficznych
stwierdził wyraźnie, że prawdziwa recepcja jest niemożliwością. „Żyją
wrawdzie systemy filozoficzne Platona i Arystotelesa i inne — pisał
Hegel — wszystkie one żyły zawsze i żyją jako zasady po dziś dzień, ale
sama filozofia nie w ystępuje już dzisiaj w tej postaci, na tym szczeblu
rozwojowym, co filozofia Platona i Arystotelesa” 1s. Filozofia Hegla żyła
w czterdziestych latach może naw et intensywniej, aniżeli za życia „m ędr
ca berlińskiego” ale żyła inaczej, to jest, zwracano uwagę na inny jej
aspekt, aniżeli ten, który prawdopodobnie odpowiadał klasom rządzącym
m onarchii pruskiej. Ideologowie konserwatywni, przerażeni aktywnością
pisarzy lewicy heglowskiej, którzy atak na porządek feudalny w Niem
czech przeprowadzali na kanw ie krytyki religii, przerażeni koncepcjami
Feuerbacha, który wychodząc z lewicy heglowskiej doszedł do otwartego
ateizmu, m aterializmu i radykalizm u politycznego dostrzegali teraz w Heglu myśliciela niebezpiecznego dla ustroju. H. Leo, ortodoksyjny teolog
z Halle, wyraźnie wskazywał w swej broszurze Die H egelingen na lewicę
heglowską i Feuerbacha, jako na źródło buntu przeciw państwu feudalne
mu: „Możemy oczekiwać rewolucji, możemy oczekiwać rewolucji w P ru
sach ze strony zgrai młodoheglowskiej” 19. Zmobilizowani reakcyjni profe
sorowie uniwersytetów niemieckich występując przeciw propagandzie mło
doheglowskiej i Feuerbachowi, którego Istota ch rze ścija ń stw a (1841) wzbu
rzyła opinię kół konserwatywnych przede wszystkim swą koncepcją boga
17 Marks, Engels, D z ie ł a w y b r a n e , t. II, Warszawa 1949, s. 379.
18 W s t ę p d o h is t o r i i filo z o fii, W arszawa 1924, s. 80.
19 Cyt. za Cornu K a ń M a r x , Paryż 1934, s. 87.
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i innych przedmiotów kultu religijnego jako wytworów wyobraźni ludz
kiej, dostrzegali w racjonalizmie heglowskim główne ideologiczne źródło
„b u n tu ”. Rozpoczął się w Niemczech odwrót od racjonalizmu, nawet
w tej postaci, jaką nadał mu Hegel, tj, racjonalizmu idealistycznego, któ
ry nie mógł już wystarczać do walki z radykalizmem burżuazyjnym.
Hegel nie tylko bowiem nie uwzględniał „objawionego” charakteru religii ale nie stanowił też dostatecznego oparcia teoretycznego przeciw po
stulującym reform y prawne i państwowe radykałom burżuazyjnym . He
gel mistyfikował wprawdzie rozwój instytucji prawno-politycznych spro
wadzając go w swej Filozofii p ra w a do ewolucji pojęć, a więc redukując
rozwój rzeczywisty do czysto spirytualnego, niemniej koncepcje jego
mogły być — i były — odskocznią dla radykalnej burżuazji. Stąd nowy
zwrot ideologii reakcyjnej do irracjonalizmu, który miał dopomóc w teo
retycznym „uzasadnianiu” postulatów monarchy — obrony ładu feudal
nego. Zwrot ku irracjonalizmowi wyraził się m.in. w aktywności „szkoły
historycznej”, której jeden z reprezentantów Hugo wystąpił z postula
tem utrzymania w prawie elementów irracjonalnych jako zgodnych
z tradycją narodową, motywując swoje stanowisko za pomocą sceptycyz
mu Kanta. Niepoznawalność praw dy miała być argumentem na rzecz
irracjonalistycznego „uw asalniania” porządku społecznego20.
W roku 1841 król pruski Fryderyk Wilhelm IV wezwał przebyw ają
cego w Monachium sędziwego Schellinga na katedrę berlińską, aby prze
ciwdziałał „panteizmowi heglowskiemu — powiewowi smoka”; Schelling
miał objąć katedrę nie jako zwyczajny profesor, ale jako „nauczyciel
epoki, filozof w ybrany przez Boga”. Schelling zaczął cykl swych w ykła
dów od napaści na filozofię heglowską, oskarżając ją o niezdolność do
ujęcia i zrozumienia irracjonalnych elementów tkwiących w rzeczywi
stości, do zrozumienia religii21. Negatywna filozofia — głosił Schelling —
jaką jest heglizm, jest zdolna tylko do krytyki, ale nie do pozytywnego
20 Por. Marksa H i s t o r y c z n y m a n i f e s t h i s t o r y c z n e j s z k o ł y p r a w a (MEGA, I,
1, s. 254—259). „Hugo fałszyw ie interpretuje m istrza Kanta, twierdząc, że skoro
nie m ożem y poznać prawdy, pow inniśm y w konsekw encji uznać to, co niepraw 
dziw e”.
21 Berlińskie w ykłady Schellinga pow tarzały tylko w istocie głów ne m yśli w y 
pow iedziane już w jego m onachijskich w ykładach o historii filozofii w roku 1827.
Schelling tw ierdził już w tedy, że dalszy rozwój racjonalizm u (po K ancie i Fichtem)
może dać w rezultacie tylko m onstrualny epizod, bezpłodną i pustą grę; takim
epizodem ma być system Hegla. System ten jest natury tylko logicznej: „Hegel
jedynym przedmiotem sw ych badań uczynił pojęcie”, H egel neguje Boga, bo czyni
go „pojęciem, które stopniow o staje się ideą posiadającą sam ow iedzę”. Tak pojm o
wana religia może podobać się co najw yżej „przemysłowcom, kupcom i innym
członkom tej, być może, poza tym godnej szacunku k lasy”. (Por. F. W. J. Schelling,
Z u r G e s c h i c h t e d e r n e u e re n P h ilo s o p h ie , Darmstadt, 1953, s. 111, 112, 139).
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podjęcia najważniejszej, bo religijnej problem atyki. Berliński wykład
Schellinga — m anifest wojującego irracjonalizm u — mierzył bezpośred
nio w tych wszystkich zwolenników filozofii Hegla, którzy w jej racjo
nalizmie widzieli instrum ent walki z ustrojem feudalnym. Engels oma
wiając w swej rozprawie S chelling i O bja w ien ie charakter berlińskich
wykładów Schellinga podkreślił ich wyraźne tendencje irracjonalistyczne. „Wszelka filozofia — pisał — stawiała sobie dotąd za zadanie, by
ująć świat jako rozumny... To jest pomost do wielkich praktycznych
rezultatów nowszej filozofii. Skoro Schelling rezultatów tych nie uznaje,
było dlań rzeczą konsekwentną zanegować i rozumność świata... Tu właś
nie występuje pierwsza wielka przepaść między Schellingiem i wszyst
kimi innym i filozofami; tu jest pierwsza próba przeszmuglowania wiary
opartej na autorytecie, m istyki uczuć, gnostycznych fantazji do wolnej
dziedziny m yśli”22.
Engelsowska charakterystyka irracjonalizm u Schellinga zachowuje
swój pełny walor także wobec mesjanistycznych prób podważenia heg
lowskiego racjonalizmu. Engels mówiąc o „wielkich praktycznych, re
zultatach nowszej filozofii miał na myśli przede wszystkim ateizm
Feuerbacha23. Ateizm ten, podobnie jak młodoheglowska krytyka religii,
podobnie jak ruch młodoniemiecki (Engels nie wspomina zresztą o nim
w swej rozprawie koncentrując się na ostatnich wydarzeniach) były po
wodem, dlaczego ,,po śmierci Hegla zaczęła jego filozofia dopiero na
prawdę żyć”, dlaczego do ukrytego skarbu filozofii heglowskiej „otwo
rzyły się nowe w rota”. Ale „praktyczne rezultaty”, o których mówił
Engels przeraziły także reakcję polską; przeraził ją konsekwentny racjo
nalizm i humanizm Feuerbacha, przeraziła ją i lewica heglowska. Bano
się w Polsce racjonalizmu nie bez powodów. Nie chodziło o samego
Feuerbacha czy Straussa, chodziło po prostu o ogólną tendencję, o kieru
nek w którym zaczął rozwijać się racjonalizm heglowski, dotychczas
pozornie przynajm niej służbisty wobec wymogów pruskiej monarchii.
Nie bez przyczyny obawiano się, że nowa orientacja szkoły heglowskiej
znajdzie dla siebie odpowiedni teren do działania także w Polsce; stąd
tak charakterystyczne dla rodzimej reakcji tego okresu gorączkowe zain
teresowania wydarzeniami nie tylko politycznymi, ale i filozoficznymi
zachodzącymi za granicą. Poza tym — nie chodziło tylko o lęk przed
„złym w pływem ”, jaki na umysłowość polską mogły mieć radykalne kon
cepcje lewicy heglowskiej, Feuerbacha i socjalistów francuskich. Materialistyczne i racjonalistyczne tendencje polskiego obozu postępowego
22 S c h e l l i n g u n d die O f f e n b a r u n g , MEGA, cz. I, t. 2, s. 188.
„I tak feuerbachow ska krytyka chrześcijaństwa jest koniecznym uzupełnie
niem ugruntow anej przez H egla spekulatyw nej doktryny religijn ej” (Tamże, s. 225,)
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były też aż nadto wystarczającym powodem, by na racjonalizm samego
Hegla, który zamanifestował się tak niebezpiecznie w Niemczech, pa
trzeć w Polsce z nieufnością, tym bardziej, że lewica polska do Hegla
nawiązywała.
Zasadniczą rolę w rosnącej nieufności do Hegla grała sprawa religii.
Feuerbach i Strauss, pełniący rolę straszaków w pismach mesjanistycznych i katolickich stanowili poważny argum ent dla antyracjonalistycznej aktywności mesjanistów. Ów antyracjonalizm, specyficzna dla epoki
postać walki z materializmem, był osią organizacyjną koncepcji mesjanistycznych, które rozwijały się częstokroć w ramach bardzo zresztą
specyficznego „heglizm u”. Ale jeżeli „heglizowanie” mesjanistów sta
nowiło jakby ram y w których rozwijał się mesjanizm, to krytyka filozofii
Hegla wypełniała te ram y treścią stanowiącą o istocie „filozofii narodo
w ej”. K rytyka ta rozwijała się w znacznym stopniu wokół obrony religii.
Jest charakterystyczne, że tę obronę podjęli nie tylko mesjaniści z „pra
wego” skrzydła, ale i m esjaniści z „lewicy” jak Libelt. Trentowski pisał,
że tam gdzie teologia okazuje się bezsilna, filozofia działa cuda, w C y b e r 
n etyce dowodził, że duch „niem iecki” (miał na myśli klasyczną filozofię
niemiecką) „oślepł i nie widzi nic innego, prócz siebie samego”, że filo
zofia zniweczyła religię, bo' przedmiot jej kultu uczyniła wytworem
człowieka (Feuerbach), że „dzisiejsza tak zwana filozofia niemiecka nie
jest filozofią, ale libertyństw em najbezczelniejszym i radykalną polity
k ą”’24. Libelt podobnie oskarżał filozofię niemiecką o racjonalizm i panleizm, które prowadzą do jawnego ateizmu. Bóg i dusza — oskarżał He
gla — zostały zamienione w jego systemie w „myśli myślącego rozu
mu”. Praw dy religii — pisał w Filozofii i k r y t y c e — zostały podane w w ąt
pliwość; filozof stoi dziś wobec postulatu, który musi wypełnić: „jak
rozum rozumem pokonać”’25, tj. jak udowodnić zasadniczą błędność
założeń klasycznej filozofii niemieckiej, która przez fakt negacji boga
osobowego i nieśmiertelności indywidualnej duszy musi prowadzić i pro
wadzi do wniosków obcych narodowi polskiemu. Jak Trentowski, tak
Krasiński oskarżali idealizm niemiecki, Hegla w szczególności, o to, że
konsekwencje wynikające z jego systemu prowadzą do materializmu
i społecznego radykalizm u, podobnie i Libelt wiązał (zupełnie zresztą
słusznie) wielką ofenzywę racjonalizm u z postępowym nurtem społecz
nym. Bo właśnie w tedy — pisał — gdy „rozlatnia się świat ducha”, da
się zauważyć „niespokojne oczekiwanie ludów nowego objawienia, któ
rym ma być wyzwolenie ich nie tylko do równości praw, ale i do rów
2i „ S to s u n e k filo z o f ii do c y b e r n e t y k i , Poznań 1843, s. 124.
25 F ilo zofia i k r y t y k a , T. I, wyd. cyt. s. 3.
7 Archiwum Hdst, Fdloz.
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ności korzyści społecznych”26. W tym rzecz, na tym miało polegać zadanie
„filozofii narodow ej” według Libelta, by nie dopuścić do zespolenia się
obu prądów, społecznego i racjonalistycznego, by odseparować pierwszy
od drugiego, wcisnąć sprawę społeczną do „narodowego” partykularza,
podporządkowując ją całości „organizmu narodowego”. Hegel przecząc
osobowości boga przekreślił im plicite religię, Bruno Bauer otwarcie uczy
nił z Chrystusa w ytw ór fantazji ludu.
Religia znalazła się w niebezpieczeństwie, a wraz z nią zostało pod
kopane to wszystko, co składa się na treść narodu — instynkt, uczucie,
wyobrażenie, wszystko co wynika z „antyrozumowych pierwiastków”.
Ale rozum — pogromca „świętych uczuć” runie pod naporem sił ducha
narodu. Rozum bowiem — pisał Libelt — jest „Bogiem Izraela”, obcym
„zasadzie narodowości”. Bo czymże jest narodowość, jeśli nie bezpo
średnim stosunkiem ludu do Boga, polegającym na „instynkcie narodo
w ym ” 27. Państw a obwarowały się ustawami, ale rozum potrafi znaleźć
sobie nowe koryta, potrafi naw et — co gorsza — dotrzeć do samego łona
narodu i rozkładać go będąc niewidzialnym. Gdzież więc, jeżeli nie
w „antyrozum owych” pierw iastkach szukać zbawienia? Szukając ich
odwołuje się Libelt do Ludu, jako właściwego nosiciela narodowości, nie
szczędzi przy <tym gorzkich słów inteligencji: „W religii nienaruszone
jeszcze żyje Boga nauczycielstwo. Tą silną wiarą lud połączon jeszcze
z Bogiem i trzeba na uwięzi trzym ać oświeconą klasę, gdzie rozum wiarę
już podkopał”28. „Lud bowiem, nie warstwa oświecona był zawsze zlany
z duchem Boga”, lud więc, nie ona, posiada najlepsze wyczucie porządku
i praw, bo te istniały już „w mądrości przedwiecznej’'', w Bogu. Stąd
religia posiada — twierdził Libelt — zasadnicze znaczenie dla narodu —
zrywając z nią przestałby istnieć jako naród polski. Pogląd Libelta na
religijność, jako istotną cechę ludu rzuca oczywiście wystarczające świa
tło na „ludom anię” tego autora, pozwala na pełniejszą interpretację jego
demokratyzmu. Że w „ludom anii” Libelta tkw iły elem enty nacjonaliz
26 w przedm owie do drugiego w ydania, pisanej w 1874, a w ięc pod względnie
św ieżym w rażeniem K om uny udobitni L ibelt swój pogląd na racjonalizm heglowski
jako filozofię, głoszącą „sam ow ładztw o rozumu”, a w ięc „filozofię niszczącą, nie
budującą”. „Sam ow ładztw o rozumu... rozwiać się musi. Jego istota jest krytyczna,
rozdzielająca, rozbierająca... I nastały czasy upadku w szelkich potęg moralnych,
upadku religii, w iary, poszanow ania spraw iedliw ości, m iłości Boga i bliźniego...”
(s. XVIII). R acjonalizm heglow ski nie przezw ycięża m aterializm u, a tymczasem
m aterializm filozoficzny jest w inien w szystkim katastrofom . „Przyjrzyj się w krwa
w ych katastrofach rew olucji francuskiej, rozpatrz się w kom unistach i kom unistkach, z narzędziem m ordu w jednej ręce, w drugiej pochodnia płonąca do spale
nia..., a będziesz m iał niejakie w yobrażenie o panow aniu siły i m aterializm u”.
27 F i lo z o fia i k r y t y k a . . . wyd. c y t.., s. 74.
28 P o m y s ł y o w y c h o w a n i u lu du . P is m a p o m n i e j s z e , t. I, Poznań 1849, s. 202.
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mu burżuazyjnego, zwróconego przeciw nienawistnym mu reliktom feu
dalnym, przesądom szlacheckim i szlacheckiej pysze, to nie ulega wątpli
wości. Ale owa „ludomania zwracała się mniej przeciw szlacheckim te
oriom identyfikującym naród ze szlachtą, lub czyniącym ze szlachty
hegemona narodu (Trentowski, Krasiński), aniżeli przeciw polskiemu
obozowi postępowemu, przeciw idei rewolucji. Chodziło bowiem o w y
izolowanie Polski z ogólnoeuropejskiego procesu przemian społecznych,
0 wciśnięcie dram atu społecznego w ram y odrębnego ,organizmu naro
dowego”, by stając się kwestią rodzimą, polską utracił całą swoją do
niosłość; chodziło o to, by odebrać rewolucji jej ethos obiektywnej ko
nieczności rozwoju historycznego.
Jeśli Libelt, jako pisarz społeczny, oburzał się na egoizm szlachecki
1 postulował włączenie ludu do narodu jako konieczność, to w koncep
cjach filozoficznych szedł nie tylko za Trentowskim i Krasińskim, ale
i za pisarzami katolickimi. W tym rzecz, iż kwestii społecznej nie po
dobna odgraniczyć od światopoglądu filozoficznego; irracjonalizm Libelta
posiadał nie tylko wymowę światopoglądową ale wyrażał i postawę
społeczną.
Postulat Libelta, by „filozofię narodow ą” oprzeć na czynniku ludo
wości, by z ludu czerpać dla niej natchnienie, w ludowości widzieć jej
polską swoistość, był już im plicite zaw arty w jego awersji dla klas w y
kształconych: czy natchnień dla „filozofii narodow ej” szukać w inteli
gencji narodu — pytał Libelt. Nie. Czym bardziej człowiek jest w y
kształcony, tym bardziej zaciera się w nim „szczególność narodowa”.
Szczególność tę znaleźć można tylko u ludu, bo tylko on przechowuje
iskierkę narodowości, „pojęcia” które filozofia powinna tylko rozwinąć.
Libelt wymienia je w swej Filozofii i k r y ty c e . Dadzą się one streścić
w postulacie obrony irracjonalizm u narodowego. Owa ludowa filozofia
ma więc „uznać posłannictwo narodowe, identyczne z myślą bożą, reali
zujące się w narodzie, musi być religijną — uznać działanie świata nie
widomego na widomy; musi zerwać z racjonalizmem («somowładztwem
rozumu»); musi wyjść poza «szkołę», stać się popularną, rozwijać myśl
bożą, która tkwi w ludzie poprzez czyn” 20. Poglądy podobne do kon
cepcji Libelta wyznawał i wychwalany przez niego autor R z e c z y o G ó ra
lach Tatrzań skich (Seweryn Goszczyński). Znajdujem y w tej pracy myśli
głoszone przez Libelta — ujęte jeszcze tylko dobitniej, drastyczniej.
„Ludomania” doprowadzona zostaje aż do obrony przesądów ludowych,
„wiary gm inu”, m edycyny ludowej, bo wszystko ludowe wydaje się
święte, bo tylko lud, który jest „myślą Bożą”, reprezentuje ideę narodo
wą. Ale lud ten musi zachować swą prostą, przyrodzoną religijność:
29 F ilo z o fia i k r y t y k a , wyd. cyt., s. 87—90.

100

T, Kroński

jeśli ją straci — naród pada trupem ”. Obrona tej religijności ludowej,
obrona całego folkloru łącznie z przesądami jest dlatego obowiązkiem
stokroć ważniejszym, aniżeli 'troska o „dobry byt m aterialny, ani kw it
nący stan przemysłu, ani obfitość arcydzieł sztuki... ani nawet urządze
nia społeczeńskie i polityczne, odpowiadające mniej więcej panującym
wyobrażeniom postępu i duchowi czasu, bo wszystko to może ożywiać
i obracać na swoją korzyść duch przeciwny całkiem duchowi życia na
rodowego”30. Że nie o wysublimowaną i zmistykowaną rewolucyjność
tu chodzi, świadczy „uspakajające” twierdzenie autora, przypominają
cego ludowi wrodzone poczucie hierarchii. Naród nie może obejść się bez
pewnej hierarchii urzędów, ale „nie ma nigdzie silniejszego poczucia
hierarchii stworzenia, jak w piersiach ludu”31.
Wnioski, które Libelt wyciągnął z ludomanii swojej i autora R zeczy
streszczają się — gdy o aspekcie czysto filozoficznym mowa — w po
tępieniu filozofii niemieckiej. Filozofia niemiecka jest zła i szkodliwa,
ponieważ mówiąc o ideach rządzących światem zgubiła indywidualność
(narodową i ludzką) oraz religię. Filozofia niemiecka jest obca Polakom,
bo w polskim narodzie „górowało zawsze poczucie niewidomego świata
i było tak silne, tak zrosłe z duchem narodowym, że do refleksji nie
przyszło”32.
3° W y j ą t k i z R z e c z y o G ór ala c h T a ta r z a ń s k i c h , Rok 1844, z. IX, s. 13.
31 Tamże, s. 26.
32 F ilo z o fia i k r y t y k a , w yd. cyt., s. 92. A w ersję do intelek tu alistów i filozofii
dzielili z Libeltem i G oszczyńskim jako autorem R z e c z y także R zew uski i inni
przedstaw iciele „szkoły k atolick iej”. Filozofia „narodow a” Rzew uskiego to po prostu
prawdy m oralne i prawne narodu. Filozofia „narodow a” to podania, obrzędy, oby
czaje. W szystkie te praw dy dane b yły narodom od razu przez boga. Filozofia
w e w łaściw ym znaczeniu tego słow a jest „siłą ujem ną”, próbą podw ażenia zasad
narodowych, które ku ltyw uje w rzeczyw istości nie ona, ale literatura, w szczegól
ności poezja. Filozofia w e w łaściw ym rozum ieniu tego słow a m usi być fałszem , bo
zakłada istnienie ludzkości, a ludzkość nie istnieje, istnieją tylko narody rozdzie
lone przez boga. „Filozofia jest fabryką baniek m ydlanych” w łaśn ie dlatego, że
jest „logiczną”, że żyw iołem jej jest rozum, zaw sze obcy prawdzie, którą bóg
przekazuje narodom nie w rozum ow aniach logicznych, bo te nie będąc „narodowy
m i” nie kryją i nie mogą kryć w sobie jakiejkolw iek prawdy, ale za pośred
nictw em legend, obrzędów i poezji, która w yrastając z języka narodow ego i z naro
dowej kultury jest filozofią praw dziw ą. „Jest w narodach jakaś św ięta nieśw iado
mość, która przecie najw iększe rzeczy dotyka. A jeżeli niebezpieczną ciekaw ością
pobudzony kto zechce dociec przeznaczenia sw ojego rodu... niech się nie udaje do
sw oich filozofów , bo od nich się niczego nie dowie. N iech raczy się poradzić swoich
poetów, ci m oże przed nim jakąś część zasłony uchylą” ( L is t do M ic h ała G r a b o w s k i e 
go. „Tygodnik Petersburski” 1847, Nr 2). Biada narodowi, który pokładając „zbyteczną
ufność w rozum ie” wzgardzi sw ą religią i tradycją, bo w ów czas m usi upaść, w szystkie
jego osiągnięcia będą pozorne.

Koncepcja filozoficzna m esjanistów polskich

101

Poglądy Libelta i autora R z e c z y o Góralach wywołały gwałtowną
replikę Trentowskiego, który poświęcił „ludomanii” specjalną rozprawę:
C z y m ożna u czyć się filozofii n a ro d o w e j od ludu i jakie cech y mieć p o 
winna ta filozofia? Odpowiedź Trentowskiego brzmiała: Nie. Trentow

skiego oburzyła myśl o ludzie jako źródle polskiej filozofii. Lud miał
być przecież jego zdaniem tylko „m aterią”, „potencją” ,,od wieków
i na wieki”, która może zaktualizować się, stać się narodem tylko za
pośrednictwem „steru”, oświeconych w arstw narodu,, „Nie lud, ale ster
jest mądrości narodowej m istrzem ”33.
Od ludu nauczyć się można tylko demonomanii i guseł. Gdyby lud
miał uczyć filozofii w takim razie najlepiej byłoby — dowodził Tren
towski — zwrócić się o pomoc do dzikich narodów afrykańskich. ,,Da
lejże przeto do uczenia się europejskiej filozofii!”. Pozornie więc rozbrat
całkowity. Czy Trentowski opowie się za racjonalizmem tak negatywnie
przez Libelta potraktowanym ? Okazuje się w toku wypowiedzi autora
C h ow an ny, że żywi do rozumu nie mniejszą niechęć,-, jak Libelt. Naro
dowi polskiemu jest bowiem zdaniem Trentowskiego obcą czysta spe
kulacja, naród polski tęsknił zawsze za prawdami religii: „Świat religijny
jest przeto cechą i celem filozofii narodowej” 34. Rozum jest właści
wością narodów romańskich i prowadzi do materializmu, umysł —
właściwość Germanów — realizuje się w idealizmie; pierwszy ma swe
źródła w zmysłowości, w doświadczeniu, drugi — w czystej spekulacji.
Rozum jest praktyczny, umysł — teoretyczny. Rzecz w tym, że oba są
Zastanaw ia przede w szystkim w tych rozważaniach ich pew ne podobieństw o
z odpow iednim i koncepcjam i Libelta i autora R z e c z y o G ó r a la c h T a tr z a ń s k i c h .
Ten sam kult „rodzim ości” zw rócony przeciw „kosm opolitycznem u” racjonalizm o
wi, to sam o podkreślanie związku religii z patriotyzm em . Zbieżność poglądów nie
przypadkowa. Irracjonalizm cechow ał i katolickie i m esjanistyczne koncepcje. Irracjonalistyczny kult rodzim ości stanow ił tak dla niektórych m esjanistów , jak dla
„szkoły katolick iej” zasadnicze antidotum na propagandę rew olucyjną. O czywiście,
m iędzy Libeltem i autorem R z e c z y o gó rala c h z jednej strony, a pisarzam i ze
„szkoły k atolick iej” z drugiej, istniała jednak poważna różnica. L ibelt w ystępując
przeciw racjonalizm ow i i w ykształconej w arstw ie społeczeństw a polskiego i szu
kając źródeł filozofii narodow ej nie sięgał po prostu do przeszłości, ale sięgał do
podań i obyczajów ludow ych — do folkloru. Folklor m iał być dla Libelta, po
dobnie jak dla autora R z e c z y o g órala c h, ratunkiem przed rewolucją. W folklorze
w idział rękojm ię, że rozwój społeczny, m ający doprowadzić w m yśl jego życzeń do
absolutnej harm onii w szystkich klas społecznych, m ający zrealizować postulaty
organicznej koncepcji narodu zatrzym a się i nie doprowadzi do rew olucji. Istnieją
zatem różnice w akcentach społecznych obu doktryn filozoficzno-społecznych,
A jednak fakt, że oba pokłócone obozy, m esjaniści i „szkoła katolick a” znalazły
w irracjonalizm ie oręż do w alki z postępem zasługuje na uwagę.
33 Czy można.,., wyd. cyt., s. 9.
34 Tamże, s. 35.
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„półfałszami”, bo oba reprezentują tylko dwie strony rzeczywistości
nie ujm ując jej całej. Naród polski zawsze nienawidził romańskiego
materializmu. Naród polski nigdy bowiem nie tęsknił do dobrobytu.
I dzisiaj pisał Trentowski: ster (warstwy rządzące) chce nadać chłopom
ziemię (,,zrobić chłopka dziedzicem skiby”), ale okazuje się, że chłop
ziemi nie pragnie. M aterializm — dowodzi Trentowski — nie był zatem
i nie jest polską filozofią. Ale naród polski „nie cierpi również germań
skiego idealizm u”, który zbankrutował, bo zanegował istnienie boga
osobowego. Ale jeśli rozum jest tezą, a umysł antytezą, musi nastąpić
synteza: jest nią ,,mysł’’ — święty pierw iastek staropolski, który jedno
czy w sobie i rozum i umysł. „Mysł” upokarza i rozum i umysł, bo nie
jest tylko władzą poznania, ale i władzą uczucia i czynem, jest „okiem
bezpośrednim w świat boski”. Jeśli rozum — dowodził Trentowski
w M y ślini — jest właściwością jaźni empirycznej i jako taki może po
znawać w świecie tylko to, co „zewnętrzne”, m aterialne, a umysł jest
właściwością jaźni „m etafizycznej” i widzi tylko „wewnętrzność” świata,
to „m ysł” staropolski, jako cecha „jaźni transcendentalnej” widzi bez
pośrednio boskość świata i „karczuje dla Słowian plonno-duszne nowi
ny dla przyszłej um iejętnej chwały i idącej w naszych czasach za nią
tuż w tropy religijnej tudzież politycznej świetności” 35. Jeśli przed
miotem rozumu jest m ateria, a umysłu duch, to przedmiotem mysłu
jest — życie. To właśnie — mówił w Chowannie — polska filozofia.
„Kto tak pomyślał, ten ujrzał się wyższym nad realizm francuski i an
gielski, tudzież nad idealizm niem iecki36. Niechęć Trentowskiego do
rozumu i umysłu miała oczywiście swe podłoże polityczne”37. W W iz e 
runkach udobitni i wyjaśni właściwe przyczyny swej awersji. Rozum
i umysił dwie — jego zdaniem — diam etralnie różne drogi poznania,
wyrażające dwa różne tem peram enty narodowe prowadzą obie do tego
samego niebezpieczeństwa, do rewolucji. Że prowadzi do niej romański
rozum, świadczą o tym encyklopedyści francuscy oraz socjaliści, Ale
35 M y ślin i, wyd. cyt., s. XXVIII.
36 C h o w a n n a , T. II, wyd. cyt., s. 423.
37 Łatwo pom ów ić nas o w ulgaryzację, polegającą na zbyt politycznej „poto
czystej” interpretacji poglądów filozoficznych m esjanistów , niebraniu pod uwagę
jej czysto filozoficznej genezy i im m anentnego rozwoju. W tym rzecz jednak, iż
polska filozofia narodowa posiadała tak dalece polityczny charakter, jej kon
strukcje były często tak św iadom ie podporządkowane interesom klas rządzących,
że nie tylko nie zasługuje ona na „subtelniejsze” — obejście — badanie w aspekcie
im m anentnego rozwoju idei filozoficznych, ale bez „grubego” upolitycznienia in 
terpretacji niesposób jej koncepcji zrozumieć. „F ilozofia” ta służyła i ch ciała naj
zupełniej św iadom ie służyć „życiu”. Co w ięcej „filozofow ie narodow i” częstokroć
w yrażali w stręt do „czystej spekulacji” widząc w „praktycyzm ie” jeden z naczel
nych rysów filozofii polskiej.
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„niebezpiecznym” jest i umysł, reprezentow any przez idealizm niemiec
ki. To prawda, że przeciwstawia się on praktyce francuskiej, to prawda
że „Francuz i Niemiec znieść się nie mogą; jeden drugiego nienawidzi
praw ie”. A jednak rozum i umysł łączą się ze sobą: „Francuz wzdycha
za niemiecką teorią, a Niemiec za francuską praktyką”. Francuz docho
dzi do „komunistycznych teorii”,, które „nie przestały cuchnąć m ateria
lizmem”, a Niemiec „zajęty samą idealnością” poczyna tęsknić za ziemią
i kończy na materializmie. Przykładem Feuerbach, który wyszedł z He
gla, a naucza tego samego co francuscy encyklopedyści. A więc: „m ą
drość romańska i germańska noclegują na koniec w jednej karczmie
m aterializmu, oczywiście brudnej i zwierzęcej”3s. W ten sposób w reak
cyjnej szlacheckiej świadomości Trentowskiego odbił się obiektywny
proces scalania się socjalizmu francuskiego i klasycznej filozofii nie
mieckiej, wielokrotnie przez myślicieli epoki postulowany, a intuicyjnie
wyczuwany przez Feuerbacha: „Matką (filozofii) powinna być Francuzka,
ojcem Niemiec”, serce jest bowiem elementem francuskim, głowa —
niemieckim, „serce rewolucjonizuje, głowa reform uje”39.
Odpowiedzią na rozum i umysł jest właśnie „mysł”, otwierający
drogę do nowego, trzeciego świata, bo negujący racjonalizm Francuzów
i Niemców, narodów, które zgubiły wiarę, ukazuje możliwości „kró
lestwa bożego na ziemi”, opartego na „zasadzie narodowości”. Jeśli ro
zum i umysł prowadzą do rewolucji, to „m ysł” intuicja boskiego porząd
ku, a jednocześnie zdolność „czynu” pozwoli znieść przeciwieństwa spo
łeczne i uniemożliwi w ten sposób rewolucję. Na niezliczonych stronach
swych pism powoływał się Trentowski na swój „mysł polski”, m ający
ocalić świat przed „abstrakcjam i” rozumu i umysłu, prowadzącymi
ludzkość ku rewolucji, nigdzie nie dał jednak jego określenia. Miał być
mysł „mądrością rodzinną”, dzięki której naród polski zapanuje nad
światem, „okiem zarówno cielesnym, jak i duchowym” „natchnieniem
z niebios”, „uczuciem”, wreszcie „czynem i działaniem ”. We wszystkich
próbach określenia go przebija wszakże jedna wspólna myśl zasadnicza:
„m ysł” ma być zdolnością odrębną od rozumu i umysłu, zdolnością irra 
cjonalną, nie dającą się określić za pomocą jakichkolwiek formuł, zdol
nością poznawania tego, co idywidualne, narodowe i zarazem zdolnością
przysługującą tylko tem u właśnie indywidualnemu, niepowtarzalnemu
bytowi, którym m iał być naród polski. Miał przed uroszczeniami rozu
mu i umysłu ratować naród polski i zarazem to, co Trentowski uważał
za najbardziej dlań istotne -— religijność. Religijność tę (kult „tamecz38 W i z e r u n k i , wyd. cyt., s. 373.
39 V o r ld u fig e T h e s e n z u r R e f o r m d e r P h ilosop h ie . K l e i n e p h ilo so p h isc h e S c h r i f ten, Lipsk 1950, s. 69.
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ności”) i indywidualność narodu bierze pod opiekę ,,mysł”. Istnienie
jego dowodzi fałszu teorii francuskich i niemieckich, które zajm ują się
tylko „tutecznością, a więc nie czują boskości i dlatego konsekwentnie
brną ku rewolucji. W iara w rozum i umysł opiera się — zdaniem Tren
towskiego — na fałszywym przypuszczeniu, że człowiek i naród jest
albo ciałem, albo duchem. Jako ciało i jako duch — ta myśl tkwi i m 
plicite w rozważaniach Trentowskiego — i człowiek i naród muszą być
poddani ogólnym prawom (por. obronę ,,jaźni” u Cieszkowskiego w Bogu
i Palingenezie). Rzecz w tym jednak, że człowiek i naród są ,,jaźniam i”,
jednostkam i odbijającym i jaźń boską i jako takie nie tylko nie podlegają
„ideom abstrakcyjnym ”, które rządzą myślą, ani prawam i rządzącymi
ciałem ,a więc ani umysłowi, ani rozumowi, ale same determ inują jeden
i drugi. Ów „świat trzeci”, „świat boski”, którego panowanie ma wy
walczyć naród polski, ma być właśnie królestwem „jaźni” — buntem
przeciw uroszczeniu rozumu i umysłu. „Jaźń polska”, która zatrium fuje
nad umysłem i rozumem, tj. przezwycięzy racjonalizm romański i ger
mański, „jaźń”, której tajniki ukazuje specyficznie polska zdolność —
„mysł”, wywalczy także potęgę dla religii; gw arantem „jaźni” jest bo
wiem bóg osobowy, jaźń boska, którą jaźń ludzka i narodowa odbija.
Panowanie w świecie pierw iastka polskiego, który Trentowski charak
teryzuje jako „św ięto-bohaterski” będzie jednak możliwe wtedy dopie
ro, gdy racjonalizm legnie pokonany przez boski „m ysł”. Z chwilą,
kiedy to się stanie, rewolucja będzie uniemożliwiona raz na zawsze, jako
niezgodna z dążeniami „polskiej jaźni”, religijnej e x definitione i zno
szącej antynom ie społeczne.
Lud jako „potencjał” nie może być — zdaniem Trentowskiego —
źródłem „filozofii narodow ej”. Wystarczy, by kultywowało ją parę
jednostek, które posiadając szczególnie silną „jaźń”, („jaźniacy”), a więc
„intuicję narodow ą” i energię twórczą, zrozumieją dzięki „myślowi”
myśl bożą.
Poglądy Trentowskiego różniły się w istocie nader mało od „ludo
wych” koncepcji Libelta. Jeśli ten ostatni odwoływał się do ludu jako źró
dła polskiej filozofii, to tylko dlatego, że widział w nim oparcie przeciw
„samowładztwu rozum u”. Jego koncepcja ludu nie miała oczywiście nic
wspólnego z poglądem Dembowskiego, utożsamiającym naród z ludem.
Dembowskiego koncepcja ludu tożsamego z narodem nie tylko nie nego
wała racjonalizmu, ale przeciwnie — postulowała go jako jedyny mo
żliwy pogląd na świat. Jeżeli lud jest „wszędzie taki sam ”, to znaczy,
że i prawa rozwoju społecznego są wszędzie te same i obowiązują wszyst
kie narody. W yraźnie przeto wysuwał Dembowski postulat racjonaliz
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mu jako conditio sine qua non rozwoju filozofii polskiej40. Przeciwnie
u Libelta, jego postulat „ludowej” filozofii oznacza tylko tyle, że filozo
fia polska ma zerwać z racjonalizmem i nawiązać do folkloru jako źródła
mistyki, irracjonalizmu. Lud Dembowskiego reprezentuje to, co „ogól
n e” — stąd postulat racjonalizmu, lud Libelta — to, co „szczególne” —
stąd irracjonalizm, negacja obiektywnej prawidłowości rozwoju społecz
nego. Toteż „spór” Trentowskiego z Libeltem nie dotyczył spraw zasad
niczych. Według pierwszego, bóg natchnął pewne jednostki „mądrością
narodową”, przekazując im wiedzę o posłannictwie ich narodu, wedle
drugiego, bóg uczynił to samo, wlewając „mądrość narodową” w lud.
W pierwszym i drugim wypadku chodziło jednak o podkopanie filozofii
racjonalistycznej, która w postaci filozofii niemieckiej doprowadziła —
zdaniem Libelta — do „terroryzm u, oprowadzając gilotynę po wszystkiej
krainie wiary, przywilejów i powagi”. Dlatego też Trentowski zakoń
czył swą polemikę z Libeltem twierdzeniem, że „Libelt bardzo się do
niego zbliża”, a Libelt charakteryzując w swej Filozófń i k r y ty c e Tren
towskiego nazwał jego koncepcje „wielkim i genialnym krokiem ”.

Irracjonalizm był wspólnym stanowiskiem wszystkich „filozofów na
rodowych”. Siłą napędową „filozofii narodow ej” było pragnienie per fas
et nefas dotarcia do tego, co „szczególne”, co nie da się ująć w prawa —
do narodu, do „jaźni narodow ej”. Filozofia heglowska pomogła „filozo
fom narodowym” w „znalezieniu m iejsca” dla narodu polskiego, w te
oretycznym uzasadnieniu jego konieczności i misji. Hegel pisał wyraźnie:
„Zdarza się, że w ciągu przebiegu rozwojowego jakaś forma, czyli jakiś
stopień idei dochodzi do świadomości w pewnym narodzie... natomiast
następny wyższy stopień idei odsłania się po upływie stuleci w innym
narodzie” 41. Ale Hegel podmiotem rozwoju historycznego uczynił ducha-rozum, Hegel zaprzeczył osobowości i transcendentości boga, a na
rody i jednostki sprowadził do roli narzędzi ducha-rozumu, torują
cego sobie drogę poprzez dzieje, gwoli swego zwycięstwa, tj. rządów
rozumu. Ale w takim razie, cóz pozostałoby z indywidualności narodów,
z „zasady narodowości”, która może utrzymać się tylko wtedy, jeżeli
zostanie zagwarantowana „szczególność” narodu? Czy „szczególność”
tę może zagwarantować bóg nieosobowy, wcielony w świat i realizują
cy się wraz z nim? Jest to bóg-rozum, a rozum zna tylko to, co
40
„Filozofia polska m usi za twórcze uznać tylko to, co jest rozumne, inaczej
w łasnem u by się sprzeniew ierzyła stanow isku, byłaby przesądem narzuconym,
byłaby fałszem ”. (M y ś l i o p r z y s z ł o ś c i filo zo fii, T. IV, Rok. 1845, s. 12).
'u W s t ę p do h is t o r i i filo zofii, wyd. cyt. s. 61.

106

T. Kroński

„ogólne”, nie uszanuje „specyfiki narodowej”, a przede wszystkim
religii, bez której „naród” -istnieć nie może. Obok „jaźni narodo
wej”, „ducha narodowego” musi zatem istnieć bóg osobowy — gwa
rant „zasady narodowości” i gw arant jaźni indywidualnych. Bo dzia
łają tylko jednostki, „jaźnie”. One stanowią „ster” narodu (Trentow
ski), w nich koncentruje się „wszelka abstrakcja” (Libelt). „Szczegól
ność” narodów (jed.yność, niesprowadzalność do innych prawidłowości)
uwarunkowana czynnikami irracjonalnym i, nie podlegającymi powszech
nej prawidłowości jest zagwarantowana przez boga osobowego. To,
czego nie może im udzielić heglowski, panteistyczny bóg-rozum, m u
si dać osobowy bóg chrześcijański. Stąd uporczywa walka mesjani
stów z heglowską koncepcją ducha-rozumu. Stąd nawet Cieszkow
ski, najm niej m istyczny z mesjanistów, upomniał się o chrześcijań
skiego boga w P a lm genezie. Bo bez boga-jaźni nie dałaby się utrzy
mać koncepcja jaźni-narodu, jaźni-człowieka (Trentowski, Cieszkow
ski), czy jednostki, ducha narodu i człowieka (Libelt). Filozofia nie
miecka — dowodził Libelt — zajm uje się światem, jakim być powinien,
nie zaś światem realnym , „światem żywota”. Czyniąc tak, jest filozofią
czysto spekulatywną, niepraktyczną. Zarzut usprawiedliwiony. Ale pa
miętajmy, iż i on w ostatecznym rozrachunku jest zarzutem z prawej
strony. To prawda, że Hegel wyznaczając filozofii rolę „ptaka M inerwy”
odgraniczył ją całkowicie od praktyki. Filozofowie niemieccy — pisał
Libelt — „nie widzieli tych tajem nych, nieprzeliczonych mostów... od
myśli do rzeczy, od teorii do praktyki, i choć na oczy własne patrzyli
na rewolucje w świecie naukowym i społecznym, nie pojmowali, aby to
było tego tajemnego związku dziełem”42. Praktycyzm miał być cechą
wyróżniającą „filozofię narodow ą” od spekulacji niemieckiej. Oczywiście
praktycyzm oparty na koncepcjach jedyności i niepowtarzalności na
rodu, mistycznego posłannictwa narodowego, jaźni ludzkiej i boskiej.
Niemniej praktycyzm ten jest uwieńczeniem całej mesjanistycznej kon
strukcji filozoficznej.
„NARODOW A” KONCEPCJA CZYNU

Frazeologia praktyki stanowiła niewątpliwie zasadniczy motyw „filo
zofii narodow ej”. Apologia irracjonalności i związana z nią walka z fran
cuską myślą społeczną i klasyczną filozofią niemiecką były charaktery
styczne także dla polskich pisarzy katolickich tego okresu. I oni prze
ciwstawiają umysłowość polską narodom zachodnim, Niemcom przede
wszystkim jako umysłowość odrębną, swoistą, niepowtarzalną i z gruntu
42 Filozofia i k r y t y k a , wyd. cyt. s. 104.
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obcą ,,kosmopolityzmowi” filozofii europejskiej. Tylko, że głos katolicki
zabrzmi donioślej, rozbrat z filozofią niemiecką i nacjonalizmem głoszo
ny będzie jeszcze zdecydowaniej, brutalniej. Ale nikt z pisarzy katolic
kich nie wystąpi z koncepcją czynu; czyn, praktyka w swoistej interpre
tacji pozostaną specjalną domeną mesjanistów. O ile walka z racjona
lizmem, który uznając ogólne prawa godzi w jedyność i niepowtarzal
ność43 kultury narodowej, stanowiła część destruktyw ną ,,filozofii naro
dowej”, o tyle uzasadnienie i koncepcja akcji m ającej zahamować po
stęp społeczny stanowiła właśnie część konstruktyw ną „filozofii narodo
w ej” — filozofię czynu. Jest rzeczą nie pozbawioną wagi metodologicznej
dla historyka filozofii, że heglowska koncepcja filozofii, jako ptaka Minerw y wylatującego o zmierzchu, a więc filozofii zwróconej ku prze
szłości, została jednocześnie zaatakowana z dwu stron, przez Feuerbacha
oraz twórców socjalizmu naukowego i... przez mesjanistów. Feurbach
wielokrotnie w swoich dziełach pisał o nadejściu nowej „politycznej”
ery dla ludzkości i postulował prym at polityki wobec teorii. Marks w y
raźnie żądał filozofii, która „owładnie m asam i”, a w T ezach o Feuerba
chu uwypuklił aktywny, praktyczny charakter światopoglądu naukowego.
Gdy czyta się mesjanistyczne deklaracje o konieczności działania,
o związku teorii z praktyką, nie trudno ulec złudzeniu, że „jednak”
w mesjanizmie tkwiło coś zdrowego, że w tej powodzi irracjonalistycznych nonsensów i reakcyjnej spekulacji było przecież coś, czemu nie
podobna odmówić słuszności. Mesjaniści żądali „czynu” występowali
przeciw „czystej spekulacji”, „grom ili” idealizm heglowski. Czyż nie
mieli racji? Rzecz w tym, że nigdy reakcyjność danego idealistycznego
kierunku filozoficznego nie w ystępuje tak drastycznie, jak wtedy gdy
uderza on „z prawej strony” w drugi idealistyczny kierunek. „Filozofia
nowa”, głosił Libelt — musi zstąpić do „sfery żyw ota”. Filozofia nie
miecka posiada niewątpliwie zasługi (w walce z materializmem), ale nie
jest „praktyczna”, tymczasem nadeszła chwila, kiedy trzeba działać;
trzeba filozofii takiej, która nauczy „czynu”. Potęga czynu jest najwyż
sza. „Myśli w nicość przem ijają, słowa z wiatrem ulatują, ale czyn zo
staje. Czyn jest ostatecznym celem myśli...”. Trentowski równie dobitnie
jak Libelt podkreślał znaczenie praktyki, jako jedynego w ogóle celu
filozofii. „Teoria — pisał — ma li o tyle wagę i znaczenie, o ile ubija
gościniec do świetnych czynów” 44.
M esjanistyczna koncepcja czynu nawiązywała w zasadzie do P ro le
gom en ów Cieszkowskiego z 1838 roku. Młody Cieszkowski zawarł istot
43 „Rozum ogólny zdradza k o s m o p o l i t y c z n e , a szczególny narodowe um iejętności,
nauki, charaktery, przekonania”. (Trentowski, W i z e r u n k i , wyd. cyt., s. 420).
44 C z y m o żn a u c z y ć się f i lo z o f ii n a ro d o w e j..., wyd. cyt., s. 33.
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nie w swej pierwszej rozprawie filozoficznej zręby filozofii „czynu",
kontynuatorzy jego „aktyw izm u”, jak i sam autor rozszerzyli ją jednak,
przepoili treścią tam, gdzie P rolegom en a okazywały się zbyt lakoniczne,
wyraźnie udobitniają ich konserw atyw ny charakter. Same P ro le g o m e
na — tekst trudny, głównie z powodu swej abstrakcyjności i eliptyczności — stały się źródłem poważnych nieporozumień. „Czyn” Cieszkow
skiego cytował przecież Dembowski, P rolegom en a znał Stankiewicz,
czytał i chwalił gorąco Hercen, który stwierdzał wręcz, iż zgadza się
w zupełności z głównymi ich punktami. „Czyn” Cieszkowskiego cieszył
się dobrą sławą u postępowych myślicieli polskich i rosyjskich4-5. P ro le
gomena napisane i wydane w języku niemieckim zyskały także wielbi
cieli i w kręgach lewicy heglowskiej; nawiązał do nich mianowicie
M. Hess w rozprawie T n a r c h ia eu ropejska (por. rozprawę Augusta Cornu
Moses Hess et la gauche hegelienne, Paryż 1934), wyciągając z koncepcji
Cieszkowskiego rewolucyjne wnioski. Pomyłki w ocenie rozprawy Ciesz
kowskiego przez postępowych pisarzy usprawiedliwiał niewątpliwie fakt
trudności w odszyfrowaniu naszpikowanego terminologią heglowską
tekstu Cieszkowskiego.
Zasadniczą koncepcją rozpraw y Cieszkowskiego stanowi pogląd, że
myślenie, które doszło do swego szczytu w postaci filozofii Hegla, wy
maga swojej realizacji w działalności praktycznej w czynie, i że reali
zacja ta wypełni ostatnią epokę historii. Przeznaczeniem ludzkości jest
urzeczywistnienie swego własnego pojęcia — historia jest właśnie pro
cesem owego urzeczywistnienia. Hegel oparł całą filozofię na myśli, diaiektyka heglowska była tylko dialektyką pojęć, nie dotyczyła rzeczy
wistego świata, nie mówiła o 'tym, co należy czynić. Filozofia heglow
ska — głosił Cieszkowski — musi „przekroczyć samą siebie”, musi uze
wnętrznić się w praktyce. Błąd spekulacji Hegla polegał na tym, że mó
wiąc o duchu realizującym się w dziejach ujmował go jedynie w jego
czystej immanencji, w jego „wewnętrzności”, tzn. Hegel mówiąc o du
chu, brał pod uwagę tylko rozwijającą się dialektycznie ale w sobie zam
kniętą myśl. Myśl ta realizowała się wprawdzie (historia według Hegla
jest przecież procesem realizującej się idei, rozumu — myśli) poprzez
działanie ludzkie, ale skutkiem tego, że myśl tę pojmował Hegel w jej
czystej immanencji, działania te pozostawały w gruncie rzeczy nieświa
dome. Rozumowanie Cieszkowskiego przybrało tedy następującą postać:
w historii realizuje się zdaniem Hegla — myśl, tzn. wszystko co robią
ludzie, cała historia zależy w swej istocie tylko i wyłącznie od nieza
leżnego od nas, obiektywnego, dialektycznego rozwoju myśli, tj. ludzie
są tylko pionkami realizującej się idei — w konsekwencji nie ma więc
-ł-3 p or Czyżewskij, H e g e l bei d e n S l a v e n , Reichenberg 1934, s. 264, 287.
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w systemie Hegla miejsca na czyny świadome, a jeśli tak, to i przy
jest niezależna od woli ludzkiej. Koncepcja Cieszkowskiego, w e
dług której duch nie jest „samą wewnętrznością”, znaczy tylko, że nie
jest on tylko samą myślą, ale jeszcze czymś innym — mianowicie wolą
działania46. W heglowskiej filozofii historii nie ma miejsca dla przy
szłości ponieważ duch został ujęty przez Hegla wyłącznie jako myślący
rozum. W tym jednak rzecz — replikował Cieszkowski — że rozwój
ducha nie kończy się na rozumieniu. W przyszłości rozwój ten będzie do
konywać się przez wolę, której dotychczasowy pan świata — rozum
ustąpi swe panowanie.
Duch heglowski zostaje tym sposobem wyrw any z dziedziny czystej
myśli i przeniesiony do „życia czynnego”: filozofia nie jest najwyższym
szczeblem jego rozwoju, za filozofią istnieje jeszcze królestwo czynu”47.
Filozofia porzuci więc sama siebie, tj. opuści wyżyny czystej spekulacji
i „zestąpi na równiny prak ty k i”. Na czym ta praktyka będzie polegała?
Cieszkowski odpowiedział na to pytanie wyraźnie: na czynie społecz
nym, na przekształceniu stosunków społecznych, które’ musi dokonać się.
s z ło ś ć

46 „Albowiem duch nie jest tylko w e w n ę t r z n o ś c i ą , ani też zdoła się w ykształcać
w sobie, dla siebie i za siebie w zupełnej wolności, skoro tylko na ową w ew nętrzność
nie m oże być skazany jako na byt dlań odpowiedni... Otóż w yższym szczeblem jest
działanie...”. P r o l e g o m e n a do h is t o r i o z o j i i , Poznań 1908, s. 108.
47 C ieszkowski obdarzając ducha realizującego się w ludzkości atrybutem w oli,
jako atrybutem naczelnym , którem u m yśl jest podporządkowana, opuścił w łaściw ie
w zupełności „panlogiczne” stanow isko H egla przechodząc pozornie zresztą na po
zycje Fichtego, który z działania uczynił naczelną kategorię ontologiczną i „czyn
pierw otny” (Urtat) jaźni absolutnej przyjął za źródło istnienia św iata w idzial
nego; Fichte żądał od człow ieka czynów twierdząc, że tylko one um ożliw ią mu
autorealizację jako tworu etycznego. Ale Cieszkowskiego koncepcja „czynu” m iała
naprawdę bardzo m ało w spólnego z Fichtem. U idealisty niem ieckiego brak przede
w szystkim rozbratu m iędzy m yślą a czynem. Zależność polskiego idealisty od
autora N a u k i w i e d z y polegała, jak się wydaje, głów nie na przejęciu przezeń fichteańskiej koncepcji historiozoficznej; Fichte dzielił historię na dwa okresy: prze
szłości, teraźniejszości oraz okresy przyszłości. W przyszłości konieczna, bo praw i
dłow a, rozumna aktyw ność ludzi będzie dokonyw ana z poczuciem absolutnej
w olności. M ożliwe, że C ieszkow ski który kształtow ał się intelektualnie w atm o
sferze filozofii niem ieckiej i znał na pewno Fichtego, przejął od niego podział
historii na przeszłość i przyszłość oraz pojęcie św iadom ego działania. Ale i u Fichtego
„przyszłość” jest tylko realizacją torującej sobie drogę w św iecie w olności i nie
jest bynajm niej heterogeniczna w obec epok poprzednich (przeszłości), u Cieszkow
skiego w yznacza ją czynnik całkow icie now y. O czywiście Cieszkowski zrywając
pom ost m iędzy „czynem ” przyszłości a dotychczasowym biegiem historii „ratuje”
w ten sposób jednostkę i jej partykularność, podczas gdy u Fichtego (bardziej,
jeszcze aniżeli u Hegla) partykularność ta zanika zupełnie w yparta przez to, co
„ogólne” — państwo. A le pom ijając już pow ody tej troski o ratow anie jednostki
koncepcja Cieszkowskiego nie m ieści się w ram ach racjonalizm u, z którego podob
nie jak inni m esjaniści chciał czerpać sw e argumenty.
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Filozofia, która osiągnęła swój szczyt, „opuści sama siebie” i przejdzie
w działanie. Era przyszłości — zapewniał Cieszkowski— jest bliska, he
roldem jej jest powszechny zamęt panujący w świecie, zwiastują przy
szłość także radykalne doktryny społeczne, jak koncepcje Fouriera Od
teraz filozofia będzie stosowana w życiu i zacznie wpływać na społeczne
stosunki ludzkości.
Prolegomena miały oczywiście wyraźnie idealistyczny charakter —
zmiany stosunków społecznych zastały uzależnione od mistycznego przej
ścia od myśli do działania, koncepcji opartej z kolei na teorii ducha, bę
dącego nie tylko myślą ale i wolą. Niemniej konkluzje rozprawy: postu
lat filozofii praktycznej, podobnie jak manifestacja życzliwości dla dok
tryn utopijnych (Fourier), m ogły zainteresować rozprawą Cieszkowskiego
kręgi postępowej publiczności. Pamiętać trzeba, że idealizm historyczny,
tak otwarty w książce Cieszkowskiego, nie był bynajmniej na przeło
mie trzydziestych i czterdziestych lat X IX wieku dowodem reakcyjności
pisarza i Prolegom ena m ogły zdobyć opinię książki postępowej, nowa
torskiej w najlepszym sensie tego słowa. M. Hess przejm ując główne
idee Cieszkowskiego nadał im charakter rew olucyjny48. A jednak mimo
możliwości postępowej recepcji idei Cieszkowskiego, nie w lewicowym
nurcie myśli przeżyły one swą prawdziwą kontynuację, nie lewica była
głównym odbiorcą poglądów autora Prolegom enów . Zapewne, można
snuć przypuszczenia, że niejedno sformułowanie Cieszkowskiego przejął
i Feuerbach; sama nazwa „filozofia przyszłości” powstała, być może, pod
wpływem idealisty polskiego; sprawy te należą jednak do dziedziny filo
zoficznej egzegezy historii tekstów filozoficznych i choć ciekawe nie
wątpliwie — mają gdy mowa o istocie koncepcji czynu raczej pery
feryjne znaczenie. Rozwój ideologiczny samego Cieszkowskiego, inter
pretacja, jaką Prolegom ena otrzymały w Ojcze nasz, wskazują wyraźnie,
że entuzjazm pisarzy postępowych dla koncepcji Prolegom enów opierał
się na nieporozumieniu. Pisarze postępowi — m. in. Dembowski, wyko
rzystali na pewno pewne hasła, sformułowania Prolegom enów jako od
skocznie dla własnych koncepcji, ale tymi, którzy naprawdę podjęli
myśli Cieszkowskiego, byli „filozofow ie narodowi” 49.
Rozwój ideologiczny samego Cieszkowskiego nie tylko udobitnił
idealistyczny charakter jego koncepcji, ale i wypełnił jej schemat w spo
48 Por. pracę Cornu: M oses Hess et la gauche hegelienne, Paryż 1934.
49 Por. ocenę koncepcji czynu Cieszkowskiego daną przez Dembowskiego:
(Cieszkowski) „w systemie polityczno-społecznym jest konserwatystą... lubo w Pro
legomenach wypowiedział żądanie aby filozofia rozwijała się w życie społeczne,
aby stała się filozofią czynu, jednak oprócz tego stanowczo wyrzeczonego zdania
nic ani nowego, ani samodzielnego nie w niósł”. Piśmiennictwo polskie w zarysie,
Poznań 1845, s. 384.
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sób jednoznaczny. Już rozprawa O ochronach wiejskich (1842), w której
wskazał on na wychowanie jako zasadnicze lekarstwo na bolączki spo
łeczne, mogła uspokoić konserwatywnych czytelników Cieszkowskiego
co do zgoła nie rewolucyjnego charakteru ,,czynu społecznego” . W tym
samym roku wydana rozprawa B óg i palingeneza określiła bliżej antyracjonalistyczne żądło „czynu” Cieszkowskiego. Jeśli w Prolegomenach
polski mesjanista dowodzi, że myślenie nie jest bynajmniej jedynym
atrybutem ducha, bo jest on ponadto obdarzony wolą, to w tej polemicz
nej pracy (pisanej jako replika na poglądy przedstawiciela „lewego
centrum” heglowskiego — Micheleta) zaatakował wręcz racjonalistyczne
źródła i racjonalistyczne konsekwencje „panlogizmu” Hegla. Myśl —
podkreślał Cieszkowski — nie jest zdolna do jakichkolwiek twórczości.
Dla ducha ludzkiego istotna jest przede wszystkim wola, obejmująca
sferę uczuć. Ale wolę posiadać może tylko twór konkretny — bóg i czło
wiek. Czyny, realizacje konkretnej woli nie są więc, jak w systemie
Hegla ślepym wypełnieniem dyktatu realizującej się idei-rozumu-myśli,
ale indywidualnymi aktami poszczególnych ludzi. Hegel odrzuca
jąc wolę jako istotę ducha, podporządkowując ją despotj^cznej myśli,
pozostaje w gruncie rzeczy w kręgu spinozjańskiej koncepcji świata.
Cieszkowski przytaczając wypowiedź Hegla o Spinozie: „albo spinozyzm,
albo nie ma filozofii” , twierdził, że spinozjańskie credo wielkiego dia
lektyka ujmuje rzeczywiście w lapidarny sposób cały charakter jego
systemu. Rzeczywiście Hegel był — zdaniem Cieszkowskiego — spinozystą, bo poddając świat i historię wszechwładzy rozumu, który ex definitione jest ogólny, zna tylko prawa ogólne, musiał w konsekwencji
skapitulować przed determinizmem, a więc zanegować wolność jednost
ki. W dalszym swym rozwoju musiał racjonalizm spinozjańsko-heglowski
doprowadzić do antropologizmu Feuerbacha, opartego na pojęciu „czło
wieka ogólnego” , gatunku ludzkiego, który realizuje się w poszczegól
nych ludziach. Cieszkowski, zarzucając oczywiście Feuerbachowi ateizm
nie przedstawił explicite swych obaw politycznej natury, związanych
z feuerbachowską kategorią rodzaju. Pamiętać trzeba, że pojęcie
gatunku nie tylko umożliwiło Feuerbachowi jego koncepcję boga —
tworu wyalienowanego, ale i jego koncepcje społeczne. Właśnie wycho
dząc z „rodzaju” , nie od człowieka indywidualnego stworzył materialista
niemiecki swą koncepcję absolutnie świeckiej „antychrześcijańskiej”
republiki. Nie ulega wątpliwości, że w swej ocenie Feuerbacha przy
świecały Cieszkowskiemu również intencje o politycznym charakterze,
choć o nich nie mówił. Świadczą o tym i epitety jakie przydał głównym
przedstawicielom lewicy heglowskiej: Straussa nazwał „żyrondystą” ,
Brunona Bauera „góralem ” (Montagnard), bo swą „gilotynę m yśli” sto
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suje nawet w „najgórniejszych” dziedzinach. Niebezpieczeństwo dla kul
tury chrześcijańskiej zbliża się wielkimi krokami, a wszystkiemu winien
racjonalizm (absolutny idealizm) Hegla. Gdyby kiedyś wykazano nie
możliwość jego stanowiska, wszystko byłoby do uratowania i ,p oszli
byśmy do koniecznego przekształcenia nauki (tj. do jej upraktycznienia —
T.K.) na drodze spokojniejszej i bardziej konserwatywnej” 30. Idealizm
heglowski czyniąc rozum absolutem zagraża ludzkości, bo neguje boga
osobowego, nieśmiertelność duszy, a swą kontynuację znajduje w mate
rializmie Feuerbacha i radykalizmie młodoheglowskim. Idealizm musi
ustąpić miejsca spirytualizmowi, który lepiej uczyni zadość potrzebom
„rzeczywistości” . Spirytualizm. bowiem, który stanie się hasłem filozofii
słowiańskiej nie neguje praktycznie „rzeczywistości” , zastanego stanu
rzeczy, jak czyni to poprzez swych kontynuatorów (Feuerbach i lewica
heglowska) idealizm Hegla. Nie neguje jej, bo — taka jest myśl Ciesz
kowskiego — uznaje poza rozumem inne jeszcze i wyższe od niego war
tości, mianowicie wolę i działanie, dwie fundamentalne zasady „filozofii
czynu” . „Antyidealistyczne” wypady Cieszkowskiego godziły w gruncie
rzeczy w racjonalizm niebezpieczny dla porządku społecznego. Ratun
kiem dla ocalenia ow ego „porządku” (wraz z religią) okazał się „czyn ” .
Bo „czyn ” nie jest podporządkowany rozumowi, ale woli; „czyn ” nie jest
więc zdeterminowany przez „ogólną prawidłowość” .
W „czyn ie” chodziło zatem o to, by „praktykę” , ów „czyn ” oderwać
per fas et nefas od prawidłowości rozwoju społecznego. Z niebezpieczeń

stwa płynącego z koncepcji przyjm ujących nawet w idealistycznej po
staci tezę o prawidłowości historycznej zdawał sobie Cieszkowski sprawę.
Jego walka z filozofią spinozjańsko-heglowską mierzyła przede wszyst
kim w koncepcje moralnego „porządku świata” (Sittiiche W eltordnung),
„prawa świata” (W eltg esez ) 51, jako konsekwencji racjonalizmu. Otóż
pojęcia prawa, porządku, ludzkości, rodzaju ludzkiego itd. były dla
Cieszkowskiego abstrakcjami, do których doszła „czysta m yśl” , abstrak
cjami nie istniejącymi w rzeczywistości. G dyby koncepcja heglowska
była słuszna, tj. gdyby — dowodził Cieszkowski — duch był tylko my
ślącym, był identyczny z myślą, wówczas poszczególne podmioty (lu
dzie) byłyby tylko wykorzystywane przez ideę-m yśl52, podmiotem hi
storii byłoby to, co ogólne: idea, ludzkość, prawo. Jeśli jednak przyjąć,
że myśl jest tylko szczeblem rozwoju ducha, który na najwyższym
etapie swej ew olucji przechodzi w czyn zależny od woli, która nie może
być zdeterminowana ogólną prawidłowością, wówczas „w olność” zostaje
50 Gott und Palingenesie, Poznań 1911, s. 136— 137.
51 Tamże, s. 107, 108.
52 Tamże, s. 145.
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„uratowana” : podmiotem rozwoju historycznego okazuje się nie idea
i jej możliwa implikacja, jak ludzkość czy rodzaj (a więc to co ogólne),
ale swobodnie działające „jaźnie” . Za jednym zamachem chciał Ciesz
kowski uratować heroistyczną koncepcję historii i „wyższe dziedziny”
życia — przede wszystkim religię. Feuerbach i pisarze lew icy heglow
skiej zanegowali wprawdzie jej objaw iony charakter, ale — koncepcje
ich były racjonalistyczne, u ich postaw tkwił stary heglowski błąd,
„despotyzm m yśli” : „przezwyciężenie” tego despotyzmu przywracało
religii jej charakter objaw iony i prawdy jej czyniło bezwzględnie obo
wiązującymi.
Irracjonalistyczne koncepcje Prolegom enów oraz Boga i palingenezy
uzyskały swą postać ostateczną w Ojcze N asz5:i. Zasadniczy motyw tego
dzieła jest zresztą ten sam, co Prolegom enów : należy dążyć do tego, by
ludzkość zrealizowała swe przeznaczenie, którym jest doskonała harmo
nia społeczna. Ale dążyć do owej harmonii można tylko z pomocą „czy
nu” . W starożytności człowiek przyjm ował świat takim, jakim był, nie
myślał o zmianach, nie buntował się przeciw istniejącym porządkom.
Był to okres nie myślenia i nie działania, ale „czucia” . W epoce chrze
ścijańskiej człowiek zrozumiał, że świat nie jest takim, jakim być po
winien. Ale rozumiejąc to nie dążył do zmiany stosunków panujących
w świecie: przedmiotem swych tęsknot i pragnień uczynił świat nad
przyrodzony — niebo. Była to epoka „w ied zy” . Epoka nadchodząca —
„przyszłość” zjednoczy bierne kontemplacyjne „czucie” i „w iedzę”
i przyniesie „czyn ” — syntezę obu członów antytetycznych („czucia”
i „w iedzy” ). Epoka „czucia” była związana ze światem doczesnym, epoka
„w iedzy” z rajem, „tamtym światem” , epoka „czynu” zjednoczy w sobie
oba światy w trzecim — w „raju ziemskim” . „Co zmysłowe Czucie zna
lazło i doznało — co zmysłowa W iedza odkryła i uznała — to wszystko
duchowej W oli pozostaje do wyznania, do przed-się-w zięcia, do urzeczy
wistnienia, do spełnienia” 54. „C zyn” miał zrealizować —• według Ciesz
kowskiego — potrzeby „socjalnej ludzkości” . „C zyn” ten będzie należał
do Słowian, ściślej do narodu polskiego, który swymi cierpieniami,
„czyścem niew oli” zasłużył sobie „u Boga, aby Erę wolności samemu
światu zwiastował i Ludzkości całej do Raju swobody przewodniczył” 50.
Cieszkowski pisał Ojcze Nasz po powstaniu galicyjskim. Lęk przed
rewolucją spotęgowany „rzezią” , wyrazi się adekwatnie w jego rozwa
żaniach o „czynie” . Miał on być czynem społecznym, o nic innego nie
chodziło bowiem Cieszkowskiemu, jak właśnie o „harmonię socjalną” .
33 Pierwszy tom wyszedł w Paryżu w 1848 r.
34 Ojcze Nasz, T. I, Poznań, 1922, s. 143.
35 Tamże, s. 149.
8 Archiwum Hiist. Filoz.
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Ale ów „czyn ” nie mógł być żadną miarą rewolucyjny. „Nie trzeba
rewolucji, ale ew olu cji!” Hasło to przewija się jako naczelne we wszyst
kich społecznych koncepcjach Ojcze Nasz. Rewolucja jest bowiem nie
akcją, ale reakcją. Dlaczego? Uzasadnienie czerpał tu Cieszkowski ze
swej koncepcji czynu, jako ostatniego etapu rozwoju ducha. W Ojcze
Nasz nadał 'tylko tej koncepcji postać dojrzałą, definitywną56. Wyraźniej
też, aniżeli w poprzednich pismach wykorzystał dialektyczny schemat
dla obrony swego stanowiska: jeśli epoka myśli — rozumował Ciesz
kowski — była antytezą epoki starożytnej („Czucia”), w takim razie
„C zyn” , jako epoka trzecia, „musi być światem kojarzącym i utwier
dzającym” . Heglowska koncepcja trój członowego rozwoju myśli, prze
biegającego od tezy do syntezy poprzez antytezę posłużyła Cieszkow
skiemu jako, „argum ent” w walce z rewolucją! Należałoby tylko dodać,
że koncepcja Cieszkowskiego nie była nawet w sensie idealistycznym
dialektyczną57. Ale taka właśnie „dialektyka” była Cieszkowskiemu
potrzebna, bo prowadziła do „czynu” nierewolucyjnego. „C zyn ” ów nie
miał być bowiem zastosowaniem praw dialektyki do życia społeczne
go — tak myśleli i to właśnie chcieli robić przedstawiciele lewicy pol
skiej08. W „C zynie” — taki był sens całej koncepcji Cieszkowskiego —
nie powinno już być miejsca dla jakiejkolwiek dialektyki! „C zyn” nastę
pował bowiem jako konkluzja „rozw oju dialektycznego” od „czucia” do
„m yśli” — sam „czy n ” miał już więc być tylko realizacją myśli, realizacją
dokonaną w „doskonałej harmonii” . Rewolucja społeczna już się napraw
dę dokonała — było nią chrześcijaństwo. Ale rewolucja ta dokonała się
tylko w sferze myśli. Trzeci etap rozwoju ducha zrealizuje ją „czynem ” .
56 „Daremnie twierdzą hegelianie, że rozum sam przez się i w sobie się speł
nia — jest to także prawda, ale jeszcze niezupełna. Zaiste spełnia się on w sobie
i przez się, ale dopiero wtedy, kiedy właśnie z siebie występuje, tj. kiedy tworzy
„C zyn , kiedy Postęp sam z siebie rozwija”. Ojcze Nasz, T. II, wyd. cyt., s. 285.
57 Niedozwolony chwyt Cieszkowskiego polegał ze stanowiska dialektyki he
glowskiej na tym, że przedmiotem „trójcy dialektycznej” nie uczynił wprawdzie
myśli, ale uczynił nim istności przypadkowe i zgoła heteronomiczne: czucie, myśl,
czyn. Jeżeli heglowska koncepcja m yśli rozwijającej się poprzez przeciwieństwa
była „przeczuciem dialektyki rzeczy” (Lenin), to „dialektyka” Cieszkowskiego była
tylko nadużyciem trychotomii dla konstrukcji zgoła fantastycznej.
. 58 Por. np. artykuł Piotra Dahlmana pt. Reakcja w N iem czech: „Przeciwstawność i w niej tkwiący rozwój stanowi jeden z głównych narodowych punktów ca
łego systemu heglowego; a ponieważ ta kategoria jest główną kategorią, istotą
w naszych czasach panującą, przeto też Hegel niezaprzeczenie największym jest
filozofem naszego czasu...” („Tygodnik Literacki” , Poznań 1843, s. 91). Tak rozu
mianą dialektykę Dahlman przeciwstawiał ugodowcom głoszącym możliwość „po
konania negatywnego principium” . Pełne
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Że prawdziwa rewolucja społeczna nie była „czynem ” to wynika konsek
wentnie z całej „dialektyki” Cieszkowskiego. Rewolucja — dowodził
Cieszkowski — niszczy stosunki zastane, a tymczasem „czy n ” prawdzi
w y powinien „budow ać” , realizować to, do czego doszła kiedyś „m yśl” —
ewangelię. Innymi słowy: Czyn jako taki jest realizacją etapu myśli, nie
może być pojmowany dialektycznie („dialektyka” ducha zrodziła go
wprawdzie, ale „czyn ” nie dokonuje się już dialektycznie), a jeśli tak,
to „czy n ” musi być e x definitione zaprzeczeniem rewolucji. Swą kon
cepcję „czynu” połączył Cieszkowski, z mesjanistyczną wiarą w soteriologiczną misję narodu polskiego. „Czyn polski” miał uchronić ludzkość
przed katastrofą rewolucji społecznej, obronić cywilizację chrześcijań
ską. Cieszkowski podobnie jak Gołuchowski oraz inni idealiści polscy,
wyraźnie wskazywał Polsce jej misję jako siły kontrrewolucyjnej. Na
ród polski zbawi świat „czynem ” społecznym, ponieważ umarł umęczony
dla ludzkości. Naród polski ma dokonać „czyn ów ” —• reform, aby pomóc
„upośledzonym stanom” Polski i innych krajów zbawić je... od rewolucji.
„Patrz — mówi o « upośledzonych stanach» — jak się budzą z odwiecz
nego letargu i domagają się czegoś — a czego same nie widzą... prześcig
nij z dobrą nowiną opowiadaczy rabunku i rzezi, niewczesnych ognia
i nieba zwiastunów... Wskaż im cięższą i trudniejszą — ale chwalebniej
szą i Bogu milszą drogę — i postępuj na ich czele per augusta ad au
gusta” ^0.

Poglądy Cieszkowskiego wypowiedziane w Ojcze Nasz oraz w Bogu
były rozwinięciem i pogłębieniem zasadniczych myśli
Prolegom enów . To wszystko, co było w pierwszej filozoficznej rozprawie
Cieszkowskiego enigmatyczne i abstrakcyjne stało się teraz jasne i kon
kretne. Schemat wypełnił się treścią, postulat czynu, jako realizacji
myśli, postulat tak z pozoru podobny do pewnych sformułowań Feuer
bacha, okazał się ideologicznym narzędziem koncepcji mesjanistycznej
dia walki z rewolucją i dla takiej przebudowy stosunków społecznych
i politycznych, która by odpowiadała interesom klas rządzących. Nie
którzy uczeni rozważając problematykę „czyn u ” u mesjanistów pod
kreślali zazwyczaj jego „m oralny” , względnie czysto intelektualny cha
rakter. Zapewne, można znaleźć dowoli tekstów mesjanistycznych, które
dowodziłyby słuszności takiej oceny „czynu” . Czyż Trentowski nie pro
ponował moralnej pracy nad sobą, jako wystarczającego środka dla
„wyjarzm ienia” ojczyzny? A jednak taka interpretacja pojęć „praktyki”
i „czynu” mesjanistów byłaby z gruntu fałszywa. Zacierałaby bowiem
rzeczywisty charakter doktryny „narodow ej” i sprowadzała rolę filo
zofów „narodow ych” do roli zamkniętych w „w ieży z kości słoniowej”
i palingenezie

59 Ojcze Nasz, T.
8*

I, Poznań 1921, s. 164.
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idealistycznych marzycieli, w których świadomości realna potrzeba prze
wrotu odbija się na skutek ich wstecznictwa społecznego w postaci po
stulatów moralnej przebudowy świata60. W tym rzecz właśnie, że me
sjaniści bynajmniej nie byli ludźmi z „w ieży z kości słoniow ej” , że nie
tyiko wiedzieli dobrze po co mają świat przebudować moralnie, ale zda
wali sobie dobrze sprawę także z tego, że moralna przebudowa jedno
stek nie wystarczy, jeśli nie będą jej towarzyszyć ,,czyny” konkretne,
namacalne. Epoka „czyn u ” miała być przecież w myśl koncepcji Ciesz
kowskiego czymś zupełnie nowym wobec myśli, duch miał przecież po
rzucić swą „wew nętrzność” i zamanifestować się w praktyce! Tą prakty
ką miało być właśnie realizowanie koncepcji społecznych mesjanistów,
„Czynem ” Cieszkowskiego i innych mesjanistów miało być połowiczne
uwłaszczenie, odpowiednie reform y w sierocińcach, niekiedy zniesienie
czynszów (Libelt), praca oświatowa wśród „w łościan” itd.
„Czynem ” miało być nawet (dla Trentowskiego, Libelta i Krasińskie
go) „w yjarzm ienie” Polski. W zasadzie najwyższym „czynem ” miało być
przede wszystkim zapobieżenie rewolucji. Ileż miejsca poświęcali me
sjaniści sprawom „praktycznym ” nic z filozofią” nie mającym wspól
nego! Cieszkowskiego interesowała nie tylko „trychotom ia” heglowska,
nie tylko walka z heglowsko-feuerbachowskim racjonalizmem, ale i ochro
ny wiejskie, organizacja handlu drzewem i stan finansów angielskich
i dola wiejskich robotników. Trentowski pisał w 1845 r. w liście do Kró
likowskiego: „filozofii nie mającej związku z życiem nienawidzę” 61.
Nienawiść jego była na pewno szczera. Filizofią „nie mającą związku
z życiem ” była w jego oczach klasyczna filozofia niemiecka. Filozofią
60 Taką czystą „m oralną” intepretację koncepcji Cieszkowskiego dał ostatnio
ks. J. Keller w swej książce C zyn jako w yraz posta w y moralnej Augusta C iesz
kowskiego. „Jak Fichte — pisze autor — przez swe M o w y do narodu niemieckiego
chciał podźwignąć swój naród z upadku moralnego, tak Cieszkowski przez swe
dzieła pragnął przemienić moralne oblicze świata” (s. 282). Sprawa oceny „filozofii
czynu” była dyskutowana m.in. na czwartym zjeźazie historyków polskich w Po
znaniu (1925). Po referacie A nny Minkowskiej W p ływ filozofii Czynu Augusta
Cieszkowskiego, w którym

autorka w

sposób zresztą stereotypowy

potraktowała

poglądy Dembowskiego i Kamieńskiego jako kontynuację koncepcji Cieszkowskie
go, zabrał głos Wł. N. Kozłowski przeciwstawiając się prelegentce. Znany historyk
dowodził słusznie błędności sprowadzania rewolucjonistów polskich i mesjanistów
do wspólnego mianownika. Niesłusznie jednak zakwalifikował mesjanizm filozofów
„narodowych” jako kontemplacyjny.

„Towarzystwo

demokratyczne polskie piasto

wało rewolucyjne tradycje mesjanizmu czynu; filozofowie i poeci mesjanizmu prze
ciwnie kontemplacyjny mesjanizm pociechy, którego roli wychowawczej bynajmniej
jednak

nie można postponować”

(Pamiętnik

IV powszechnego zjazdu historyków

polskich w Poznaniu, 6— 8 grudnia 1925).
61 Cyt. za Harasskiem. Trentowski a filozofia
talnik filozoficzny” , K raków 1936, s. 216.
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„nie mającą związku z życiem ” była dlań filozofia racjonalistyczna
(mimo swego idealizmu), która właśnie dlatego, że nie uznawała „życia” ,
że nie była ze swych założeń kontemplacyjną, groziła „samowładztwem
rozumu’’, zagrażała poprzez swe konsekwencje w postaci doktryn m łodoheglowskich i Feuerbacha ustrojowi półfeudalnemu i jego ideologii. „Nie
mający związku z życiem ” znaczyło dla mesjanistów tout court rewolucyjny. Zarzuty, wysuwane przez mesjanistów wobec filozofii niemiec
kiej, były zarzutami o rewolucyjność. Potrzebna była filozofia mająca zwią
zek z „życiem ” , a więc nie rewolucyjna i nie racjonalistyczna, filożofia
usprawiedliwiająca teoretycznie praktykę „narodową” , a więc reformiz spo
łeczny i nacjonalizm feudalno-burżuazyjny. Podstawą takiej „filozofii”
był „czyn ” pomyślany jako coś automatycznego, oderwanego od myśli,
tworzącego swą własną epokę w dziejach. Osobliwa symbioza teorii
i praktyki! Praktyka nie służyła bynajmniej jako sprawdzian „teorii” .
Nie musiała być w ogóle sprawdzana. „Praktyka” miąla zapobiec, prze
ciwstawić się rewolucji społecznej i doprowadzić do „przenarodowienia
świata” , do triumfu religii i obskurantyzmu. Taki był cel mesjanistów.
Stąd owa niekonsekwencja w „filozoficznych” spekulacjach mesjani
stów — owo sztukowanie Hegla Fichtem z schellingiańskimi interpola
cjami. Dobry był Hegel, gdy ,,bronił konieczności narodu polskiego” ,
ale zły, gdy wszystko rozwijał z myśli; dobry był Fichte, gdy żądał dzia
łania i uznawał „przyszłość” , ale zły, bo nie rozumiał misji narodowych
(poza niemiecką); dobry był Scheling, bo mówił o irracjonalnym oglą
dzie (intuicji) i nie drażnił jak Hegel i Fichte uczuć religijnych, ale
niedobry, bo trudno było wyzyskać jego dialektykę dla użytku mesja
nistów, którzy woleli tu znów Hegla, wulgaryzując i fałszując jego myśli.
Prolegom ena zawierały w zalążku wszystkie koncepcje późniejsze
Cieszkowskiego i innych „filozofów narodow ych” . Nie wynika z tego, by
Cieszkowski pisząc swą rozprawę zdawał sobie sprawę jasno ze swych
zamierzeń politycznych i do nich przystosowywał swe koncepcje. Proces
•kształtowania się ideologii konserwatywnych nie przebiega tak, by dany
pisarz zawsze wynajdywał swe koncepcje po to, by bronić praktyki swego
obozu politycznego. Oczywiście, gdy mowa o mesjanistach, trzeba nam
czasem rezygnować z przesadnej subtelności. Mesjaniści często bowiem

wiedzieli z góry czego mają bronić, i jasno wiedzieli po co piszą swe
„filozoficzne” rozprawy. Gdy krytykowali materialistów francuskich lub
idealistów niemieckich nigdy nie omieszkali „wykazać czarno na bia
łym ” , do czego prowadzi ich — używając wyrażenia Trentowskiego —
„Sodoma i Gomora” .
W wypadku młodego Cieszkowskiego wyglądało to mniej prosto. K on
cepcja Prolegom enów powstała u niego w okresie studenckim, w Berli

T. Kroński

nie, gdzie ocierał się niewątpliwie o pisarzy postępowych6'2' i poznał
doskonale filozofię niemiecką i francuski radykalizm utopijny. Koniec
trzydziestych lat zwiastował dopiero niepokoje lat czterdziestych — nie
było jeszcze w publicystyce polskiej tak widomych manifestacji „niebez
pieczeństwa” jak twórczość Dembowskiego, który zaczął pisać dopiero
w roku 1841. Okoliczności te sprawiły, że powstała książka, mogąca
łudzić — jak wspominaliśmy — pisarzy postępowych co do swej spo
łecznej wym owy. Cieszkowskiego koncepcja praktyki, jako czegoś, co
stanowić ma odrębną epokę, Cieszkowskiego próba podważenia racjo
nalizmu były prawdopodobnie interpretowane tak, jak interpretowano
w niewiele lat później Feuerbacha postulującego prymat polityki w ży
ciu. Że próby „przezwyciężania” racjonalizmu uzyskały tak doniosły
wyraz w tym dziele świadczy o nie byle jakiej jego intuicji politycz
n e j0" i nie o byle jakim stopniu kultury filozoficznej, która umożliwiała
Cieszkowskiemu tak wysublimowany wyraz jego pierwszych przeczuć
dotyczących niebezpieczeństwa racjonalizmu, że tylu postępowych pisa
rzy, nie tylko polskich nie uchwyciło ideologicznej w ym ow y jego roz
prawy, dostrzegając w niej przede wszystkim krytykę abstrakcyjności
filozofii heglowskiej, konieczności wyjścia poza jej szranki. Inna sprawa,
że takie właśnie jednostronne ujęcie mogło okazać się płodne w dalszym
rozwoju postępowej myśli.
„C zyn” Cieszkowskiego stał się punktem wyjścia dla „praktycystycznych” koncepcji nie tylko jego samego (Ojcze Nasz), ale Trentowskiego
i Libelta, którzy krytykę racjonalizmu przeprowadzili przecież w dużej
mierze z uwagi na jego „niepraktyczny” charakter. Koncepcja Cieszkow
skiego polegająca na sui generis automatyzacji działania, tzn. uwolnie
nia go od „m yśli” przez wyznaczenie mu specjalnej epoki w dziejach,
została w zasadzie całkowicie przyjęta przez Trentowskiego. Ale gdy
Cieszkowski, wyznaczając wprawdzie narodowi polskiemu zaszczytną
misję dokonania „czynu” zbawczego dla całej ludzkości nie uzasadniał
jednak szerzej swego mesjanizmu, autor Chowanny, a podobnie i Libelt;
„dow odzili” polskiego charakteru praktyki, polskiego „praktycyzmu”
nader pedantycznie. „C zyn” — dowodził Trentowski — jest funkcją
szczególnej zdolności polskiej — „m ysłu” . Znam y już ów tajemniczy
„m ysł” jako swoistość polską „upokarzającą rozum i umysł” . Ale dopiero
62 Uczęszczał m.in. na wykłady polonofilskiego radykalno-burżuazyjnego pro
fesora Gansa, tego samego, u którego studiował Karol Marks. Por. Hegel bei den
Slaven (wyd. cyt., s. 44).
63 Tej nie byli na pewno pozbawieni polscy pisarze konserwatywni pierwszej
połowy X I X wieku. Przypom nijmy Gołuchowskiego, który na długo przed filozo
fami lewicy polskiej zrozumiał więź łączącą materializm z komunizmem. Przy
pomnijmy Nieboską, napisaną już w 1833 roku.
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Trentowskiego „filozofia praktyki” pozwala uchwycić jego rzeczywisty
sens. „M ysł” umożliwia bowiem „m ysłowanie” , podobnie jak rozum —
rozumowanie i umysł — myślenie. Ale ponieważ „m ysł” , który „prze
zw yciężył” i umysł i rozum jest władzą całkowicie odrębną i przysługu
jącą jedynie Słowianom, zatem i „m ysłowanie” należy wyłącznie do
narodów słowiańskich, ściślej do narodu polskiego. Narody germańskie
są uzdolnione wyłącznie do spekulacji m yślowej, nie mogą zatem „m y słować” . A narody romańskie? W tym sęk, że Trentowski usiłując zmo
nopolizować „czyn” w rękach Słowian, nie potrafił dać precyzyjniejszej
odpowiedzi na pytanie, co właściwie przezeń rozumiał konkretnie. Bo
wiem, jak widać z C how anny 64, i romańskie narody są „praktyczne” ;
„Ludy romańskie są objawioną wolą... ludy romańskie, szczególniej
Francuzi, rozpoczynają przy każdym ważniejszym zdarzeniu w dziejach
ludzkości akt pierwszy i scenę pierwszą, są wszędzie i we wszystkim
początkiem, rżną się naprzód” . Ale i Germanie, którzy, zdolni są rzeko
mo tylko do spekulacji, umieją — jak wynika z ich charakterystyki —
działać. „K tóż nie przypomina sobie zdobycia Anglii przez Duńczyków...” .
A jednak okazuje się, że i w pierwszym i w drugim wypadku nie było
„czynu” . Okazuje się, że narody romańskie są wprawdzie obdarzone „tęgą
w olą” , ale „rżnąc się naprzód” zapoczątkowują tylko właściwą pracę,
są „przedsiębiorcze” i nic więcej. Germanie zaś działają z niemniejszym
jak narody romańskie „efektem ” , ale cóż: jedni z nich gonią za pożyt
kiem (Anglicy, Holendrzy), a inni za światłem (Niemcy). „C zyn” należy
„w ięc” tylko do Słowian. Ale jaki „czyn ” ? Na próżno szukalibyśmy
ścisłej odpowiedzi na to pytanie w Chowannie. Z przykładów „praktyki
słowiańskiej” podawanych przez Trentowskiego nie widać bynajmniej
na czym polega wyższość „czynu” słowiańskiego nad aktywnością ludów
romańskich i germańskich. „Polak — pisze Trentowski — wyrzuci parę
tysięcy dukatów... porwany natchnieniem... Słowianin każdy jest poryw 
czy... on wykona czyn, którego później żałuje...” . To chyba źle? Tren
towski najwidocznej „poucza” naród polski, jak nie należy postępować.
A jednak nie. Natychmiast bowiem po tej charakterystyce okazuje się,
że przyszłość będzie „rozwartym teatrem dla czynów Słowian” . Pod
jednym warunkiem, o ile naród polski „stopi w sobie własności wszyst
kich narodów ”. Że nauczy się od Niemców przedsiębiorczości, a od Fran
cuzów woli! To nastąpić musi, ponieważ „m ysł” — „oko polskie” jest
syntezą obu antytetycznych członów: romańskiego rozumu i germań
skiego um ysłu!65.
64 Chowanna wyd. cyt., t. II, s. 795 i dalej.
®s W izerunki, wyd. cyt., s. 431.
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Nie znajdziemy w pismach Trentowskiego jasnej odpowiedzi na py
tanie, czym jest ,,czyn polski” . W iem y tylko, że chodzi o praktyczną
aktywność w zakładaniu szkół realnych, o oświatę dla ludu, o przygoto
wanie się (moralne) do powstania narodowego, o to by „odłożyć spory
religijne, polityczne i socjalne na przyszłość, dzisiaj zaś kochać się
i ściskać” . Cała ta żenująca niepomierną płaskością koncepcja Trentow
skiego posiada jeden tylko właściwie interesujący filozoficznie aspekt:
jest nim, podobna jak u Cieszkowskiego, namiętna obrona „autonomiczności” działania poprzez jego irracjonalizację. Epoki czynu Cieszkow
skiego i Trentowskiego są w gruncie rzeczy do siebie podobne. I w pierw
szym, jak i w drugim wypadku chodziło o „czyn ” w olny od prawidło
wości procesów historycznych: „Słowiański wreszcie, a właściwie polski
rozum, jest odblaskiem polskiego świata i wolności rzetelnej. Tu nie me
chaniczność i konieczność przyrodzenia, ani awożność... myśli, ale swo
boda życia jedyne prawo i mądrości słońce” 66. Jest to — inaczej sformu
łowana — idea wyrażona niejednokrotnie przez Cieszkowskiego. Działać,
ale działać swobodnie, a więc w sposób niezdeterminowany ani warunkami
obiektywnym i („przyrodzenia” ), ani m otywam i racjonalnymi („aw ożność”
myśli). Zapewne był w tym postulacie „swobodnego działania” rodzaj
„escapizmu” — ucieczki od życia realnego w krainę mrzonek; escapizm
to jednak nader swoisty, awanturniczy, bo wym agający „czy n ów ” . Ale
ów awanturniczy escapizm emigranta oddalonego od swego kraju służył
nader realnym potrzebom polskich klas rządzących, wyrażał w języku
filozoficznej publicystyki polityczne dążenia czartoryszczyzny: Polska, ale
bez rewolucji. Trentowski dodał jeszcze od siebie (podobnie jak Ciesz
kowski, podobnie jak Libelt i Krasiński): nie tylko Polska bez rewolucji,
ale Polska jako taran przeciw rew olucji — i nie tylko to, ale: Polska
jako antidotum na rew olucję. Polski „m ysł” miał bowiem „czynem ”
„w yjarzm ić” ojczyznę. Polska znajduje się — pisał Trentowski — w szcze
gólnych okolicznościach, bo w niew oli67, reprezentuje zatem „czystą”
ideę „narodowości” . Ale Polsce grozi katastrofa: „sprawa przeobraziła
się z politycznej w socjalną” . Trzeba ją na nowo „upolitycznić” . „C zyn”
miał być w pierwszym rzędzie „w yjarzm ieniem ” ojczyzny od rewolucji
za pcmocą odpowiednich reform. „C zynem ” miała być także praca nad
uprzemysłowieniem kraju. Ale — „czyn u ” tego nie dokonają masy, „bier
na materia” lecz „jednostki” , „bohaterow ie” . „C zyn” bowiem jest u Trentcwskiego podobnie jak u wszystkich mesjanistów, zawsze indywidualny,
„sw obodny” , niezależny od interesu mas, nie podlegający prawidłowości
GG W izerunki, s. 421. Rozum polski oznacza tu oczywiście „m ysł” . „A w ożność”
to tyle, co konsekwencja.
07 Tamże, s. 396.
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rozwoju historycznego. Lud („wszędzie jednakow y” i wedle Trentow
skiego i wedle Dembowskiego, ale jakże inne konsekwencje wynikały
dla obu pisarzy z owej „jednakow ości” !) nie jest zdolny do „czyn u ”
gdyż czynu może dokonać tylko ktoś obdarzony „okiem polskim” , „m yslem” , a więc szczególnie wybitna jednostka, posiadająca zrozumienie
posłannictwa narodu. Taki „mąż praw dziw y” jeśli się znajdzie „zajaś
nieje i zagrzmi, rozpędzi tak chłopięta, jak Bonaparte mędrców klubo
wych, a cały naród pobieży za nim” 68. Ale po to, żeby tak stać się mogło,
by „zajaśniał mąż prawdziwy” , który rozgromi rew olucyjny ruch ludowy, „w yjarzm i” ojczyznę i przeprowadzi odpowiednie reform y, trzeba
wprzódy udowodnić, że nie ma racji ani rozum, ani umysł, bo oba jak
wiemy, prowadzą do ateizmu i rewolucji, trzeba „przezw yciężyć” racjo
nalizm, dowieść, że światem rządzą inne prawa aniżeli prawo „przyrodze
nia” i „awożności” . Czyn polski, który miał dokonać wedle Cieszkowskiego
i Trentowskiego odpowiedniego przekształcenia życia, był m ożliw y —
i z tego obaj zdawali sobie sprawę — tylko w świecie „rządzonym” przez
inne prawa, aniżeli te, o których uczyła francuska myśl społeczna i idea
liści niemieccy.
Najbardziej radykalny i postępowy z mesjanistów polskich Libelt
w swej koncepcji „czynu” nie różnił się zasadniczo od pozostałych m e
sjanistów69. Była to znowu koncepcja odrywająca praktykę od rozumu,
irracjonalizująca „czyn ” . „C zyn” jest bowiem — dowodził Libelt — rea
lizacją myśli, która przyoblekła się w słowo, uzyskała niejako poprzez
nie afirm ację narodu, stała się jego hasłem. Nie każdą myśl można bo
wiem urzeczywistnić, ale tę tylko, która wyrosła z ducha czasu i narodu.
Rzecz w tym jednak, iż owa myśl szukająca swego wyrazu w słowie nie
musi być bynajmniej myślą rozumu, myślą racjonalną; myśl to także
intuicja, natchnienie ujawniające wolę boską, która wyznacza narodowi
jego posłannictwo. Intuicja ta, przeciwstawna rozumowi (elementowi
germańskiemu) i wyrażona w „czyn ie” zatriumfuje z czasem w świecie.
Dlaczego tak się stanie — nie wiadomo. Tyle tylko mówi Libelt, że
68 W izerunki, s. 395.
G9 Nie wspominamy tu o Krasińskim, poetyckim transponencie mesjanistycznej
teorii czynu. Autor N ieboskiej nie wypracował swej własnej koncepcji „praktyki
narodowej” , powtarzał za Cieszkowskim: „Nie jest czynem rzeź dziecinnna, nie jest
czynem wyniszczenie”. Niewątpliwie nie wolno jednak lekceważyć w pływ u „ak tyw istycznych ” wierszy tego poety nie tylko na prawicowy odłam społeczeństwa
polskiego połow y X I X
czasów, nawet
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wszystkie narody wyglądają nowej przyszłości... ten pierwiastek nowej
ery jest to intuicja, będąca skutkiem natchnienia...” 70.
W tym samym dziele daje Libelt także inną koncepcję „czynu” bar
dziej podobną do poglądu Cieszkowskiego, choć mniej przejrzystą.
A więc: filozofia, którą rozw ijały dotąd narody germańskie, ustąpi
w przyszłości miejsca filozofii nowej, polskiej. Stanie się tak dlatego, że
duch nie jest tylko wiedzą, ale mądrością realizującą się w narodach,
a w narodach poprzez — „osoby pojedyńcze” — „nikt, jak osoby pojedyńcze — podkreśla Libelt — nie może realizować mądrości narodo
w e j” 71. „C zyn” nie będzie zatem realizacją wyników filozofii niemiec
kiej, ale mądrości narodowej, a więc takiej, która zadowoli wrodzone
narodowe pragnienia religijne. Filozofia (racjonalistyczna) była dotąd
scholastyczną (tj. akademicką), łącząc się z religią, „kojarząc się z myślą
bożą” , która jest w ludzie, i realizując ją przez „czyn ” filozofia stanie
się „popularną” . Jeśli więc Libelt pisze w swej rozprawie „myśl, słowo
i czyn” , że „czy n ” nie jest trafunkiem ale jest wpływem woli nieprzy
muszonej, wpływem namysłu i rozwagi, objawem mądrości człowieka72,
to pamiętać należy, że „m ądrość” nie jest bynajmniej równoznaczna
z racjonalną myślą, z „awożnością” — używając terminologii Trentow
skiego. Właśnie dlatego i tylko dlatego „praktyka słowiańska” , która
nastąpi po niemieckiej spekulacji, będzie tylko „na pozór rewolucyjna” .
Gdyby duch był identyczny z „w iedzą” (to samo u Cieszkowskiego),
kto wie, co nastąpiłoby, gdyby się zaczął realizować! Ale duch jest
przede wszystkim „mądrością narodową” i jako taki nie zwróci się prze
ciw całej swej własnej przeszłości (tj. przeciw tradycji narodowej).
Owszem, pewne elementy przeszłości potępi (atak na konserwatyzm
szlachecki), ale „nie będzie wyrzucał kości własnych z grobu” 73.
Irracjonalizm Libelta rzuca charakterystyczne światło na całość jego
poglądów. Pisarz to najbardziej radykalny z wszystkich mesjanistów,
namiętny pogromca egoizmu szlacheckiego i szlacheckiej ideologii, który
stawał nieraz w obronie mas przed szlachtą, a jednak tak bliski w swych
koncepcjach filozoficznych innym „narodowym ” filozofom ! Różnice
w poglądach społecznych dzieliły go od Krasińskiego czy Trentowskiego
z najbardziej reakcyjnego okresu twórczości tego pisarza; nikt z me
sjanistów tak jak on nie bronił koncepcji narodu burżuazyjnego, obej
mującego wszystkie klasy społeczne. Ba, Libelt bronił nawet „ludowej
70 Filozofia i krytyka , T. I, wyd. cyt., s. 204.
71 Tamże, s. 106.
72 „Przegląd N aukow y”, W arszawa

1849, Cytuję wedle przedruku w „Rozpra

wach Naukowych” , Poznań 1350 s. 154.
73 Filozofia i krytyka T. I, wyd. cyt., s. 105.
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mądrości” i atakował „kosm opolityczną” inteligencję! A jednak w swej
filozofii nie zrobił ani kroku ,,na lew o” w stronę racjonalizmu w stosunku
do innych mesjanistów.
Teoria „czynu” była społeczno-politycznym uwieńczeniem wszystkich
koncepcji „filozofii narodow ej” , „Czyn miał być repliką na aktywność
polityczną i filozoficzną obozu rew olucyjnego w specyficznych warun
kach niewoli politycznej. „C zyn” miał więc charakter społeczny i naro
dowy; miał z jednej strony uspokoić z pomocą odgórnych reform zre
woltowane masy, z drugiej strony przygotować moralnie powstanie naro
dowe przeciw państwom zaborczym. „C zyn” społeczny — reformy, które
z jednej strony miały służyć interesom szlachty folwarcznej i burżuazji,
z drugiej uniemożliwić rewolucję — znalazł u mesjanistów uzasadnie
nie irracjonalistyczne. Reformy, które postulowano miały bowiem prze
biegać tak, by w żadnym wypadku nie zostały narażone na straty
interesy warstw uprzywUejowanych. Warunki życia polskiego miały ulec
pewnemu minimalnemu zresztą przekształceniu, ale stara, feudalna,
katolicka ideologia miała pozostać, o ile możności, nietknięta — gwa
rantując jakby, że reform y te nie wykroczą poza granice nakreślone
przez interesy warstw uprzywilejowanych. Stąd np. u Cieszkowskiego
nieśmiałe koncepcje postępu społecznego były neutralizowane ramami
całkowicie irracjonalistycznej historiozofii; czyn społeczny był oderwany
od rozwoju myśli — „autonomizacja” praktyki charakterystyczna zresz
tą dla wszystkich mesjanistów. Strach przed masami i rewolucją wyra
ził się również w obronie heroistycznej koncepcji historii — reformy
miały być wyprowadzone w czyn tylko przez „w oln e” jednostki. Apologia
„w olności” jednostek łączyła się konsekwentnie z irracjonalizmem me
sjanistów: „czyn ” miał być „w oln y” , tj. uniezależniony od warunków
obiektywnych rzeczywistości i od prawidłowości rozwoju społecznego.
Krytyka Hegla „z prawej strony” (przede wszystkim krytyka heglow
skiego panlogizmu) była wysublimowaną postacią walki z racjonalizmem
na terenie społecznym. Krytyka ta godziła w obóz heglowski także za
„panteizm” ; bóg osobowy i transcendentny wobec świata był na ogół
potrzebny mesjanistom jako „gwarant” „w olności” indywidualnej i irracjonalności procesów historycznych. Indywidualny i narodowy „czyn ”
opierał się u mesjanistów na szeroko rozbudowanej koncepcji narodu:
najważniejszą jej cechą był pogląd, że każdy naród (czy grupa narodów)
jest niepowtarzalny i obdarzony swoistym geniuszem. Mesjaniści pod
kreślając istnienie owego swoistego geniuszu starali się także w ten
sposób podważyć racjonalistyczne koncepcje społeczne, by tym łatwiej
wcisnąć kwestię społeczną do partykularza narodowego.

