ARCHIWUM

HISTORII FILOZOFII I M YŚLI

SPOŁECZNEJ

T.

4, 1959

Janusz Trybusiewicz

ZAGADNIENIA HISTORYZMU
W TW Ó RCZOŚCI JANA PAWŁA WORONICZA
Twórczość Jana Pawła Woronioza przypadająca na okres przełomu
oświecenia i rom antyzm u interesować może nie tylko historyka literatury.
Pewne jej treści — podjęte i rozwinięte przez romantyzm — wykraczają
poza znaczenie czysto literackie. Należy do nich przede wszystkim kon
cepcja dziejów, stanowiąca swoistą zapowiedź późniejszego rom antyczne
go historyzmu. Stąd ustalenie faktycznej treści ideowej i wskazanie źródeł
tej twórczości nie jest bez znaczenia dla wszedhstronnego uchwycenia
procesu kształtowania się historyzm u romantycznego w Polsce. A jeśli się
ponadto zważy, że był to okres, kiedy literatura wyjątkowo żywo interferowała w politykę, w naukę, w poglądy społeczne — łatwiej przyjdzie zro
zumieć zainteresowanie historyka myśli społecznej twórczością Woroni
cza. Dzięki nasyceniu myślą historiozoficzną, z samej swej natury wycho
dzącą poza ram y oddziaływań czysto estetycznych, utwory Woronicza,
podobnie jak poezja Krasińskiego czy Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Mic
kiewicza — by sięgnąć do najbliższych przykładów — odegrały rolę nie
tylko sensu stricto literacką.
Niniejsza praca dotyczy tej części poglądów Woronicza, która związana
jest z jego pojmowaniem historii. Celem jej jest zbadanie, czy i w jakim
stopniu odnaleźć można u Woronicza zalążki późniejszego romantycznego
historyzmu, stanowiące — jak się w ydaje — najważniejszy element jego
prekursorstw a wobec myśli romantycznej.
Utwory Woronicza, jeśli pominiemy mniej dla nas ważne pisma o cha
rakterze urzędowym, można w zasadzie podzielić na dwie grupy: wierszy
i kazań. Zarówno jedne, jak drugie oddziaływały na współczesnych i tru d 
no powiedzieć, które skuteczniej. Jeśli jako poetę porównywano Woronicza
z Miltonem, to jako kaznodzieję ze Skargą. Dla rozwoju ideowego Woroni
cza obie grupy pism są równie ważne: poezja i kazania uzupełniają się na
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wzajem. Nie można ich traktow ać jako odrębnych zespołów ideowych, jeśli
się chce otrzym ać prawdziwy olb raz myśli Woronicza.
Woronicz i jako poeta, i jako myśliciel uderza jednolitością. „Poetą o jed
nej strunie” nazwał go Lucjan Siemieński, trafnie wyczuwając, że zasadni
czy ton ideowy i myśl jego poezji od początku do końca pozostają w gruncie
rzeczy te same. Spostrzegł to również w swoim studium Woronieoki, pisząc:
„...cechuje Prymasa przyszłego stałość, jednolitość i konsekwencja poglą
dów zdumiewająca — od początku do końca życia” 1. „Trudnym był poród
jego myśli i dlatego cenił je ogromnie” — kom entuje to w innym miejscu.
Można rzec, że Woronicz ¡rozbudowywał tylko swój system poglądów hi
storiozoficznych ani razu nie dokonując zmian w jego podstawach. Flu
ktuacja w poglądach politycznych mogła wpływać na takie czy inne w y
korzystanie raz ukształtowanej koncepcji, ale nigdy nie zagroziła samemu
jej istnieniu. Bóg działa poprzez swoje ramię, którym są wielkie jednostki.
Raz tym ramieniem Opatrzności jest Napoleon, drugi raz, w zadziwiająco
krótki czas później, jego pogromca Aleksander I; poglądy polityczne doko
nały zwrotu o 180 stopni, schemat historiozoficzny pozostał ten sam.
Nie znaczy to oczywiście, że poglądy Woronicza nie ulegały rozwojowi
przez cały okres jego działalności literackiej i kaznodziejskiej. Rozwój ten
nie naruszał jednakże ich zasadniczych założeń, które kształtują się stosun
kowo wcześnie.
Twórczość Woronicza rozpada się na kilka okresów, różniących się od
siebie nie tyle postawą ideową autora, ile odmiennością wysuwającej się
na czoło problematyki. Pierwsze utwory, powstające w latach 80-tych wy
rastają z ducha poezji oświeceniowej; mogłyby równie dobrze wyjść spod
pióra takiego np. Naruszewicza. Dla roli i znaczenia Woronicza w literatu 
rze ten oświeceniowy okres posiada znikomą wagę.
Okres drugi przypada na lata 90-te. Zapowiada go wygłoszone w 1789 ro
ku Kazanie na dzień św. Stanisława, zawierające wiele zalążków przyszłej
koncepcji historiozoficznej, która stanie się odtąd nieodłącznym elem entem
każdego niemal wystąpienia publicznego Woronicza. Powstające teraz
utw ory (Emilka, Zjawienie Emilki, wreszcie korona twórczości poetyckiej —
Świątynia Sybilli) nasycone są bardzo mocno historiozofią. Jest to okres
powstania zasadniczej koncepcji historiozoficznej Woronicza.
W pierwszych latach wieku XIX na schemat historiozoficzny zaczynają
nawarstwiać się idee słowianofilskie. Woronicza interesują teraz zamierz
chłe początki plemienia i narodu. Powstają poematy: Assarmot (1805) i Lech
(1807), poświęcone tej prehistorycznej tematyce.
1
J. Woroniecki, Ks. prymas Jan Pawęża Woronicz i jego słowianofilstwo, „'Prze
gląd Historyczny 1913, s. 201.
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W tych latach uryw a się twórczość poetycka Woronicza. Jeszcze przez
długi czas będzie się nosił nasz poeta z zamiarem napisania epopei histo
rycznej pt. Jagiellonida, ale nigdy nie wyjdzie poza plan. Czynny jest
natom iast jako kaznodzieja. Przy większych uroczystościach narodowych
wygłasza kilka kazań, bardzo ważkich, jeśli idzie o treść polityczną i hi
storiozoficzną. Słynne jest zwłaszcza Kazanie przy uroczystym poświęce
niu ortów i chorągwi z roku 1807.
Te lata, poczynając od lat 90-tych ubiegłego stulecia, i powstałe wtedy
utw ory m ają dla Woronicza istotne znaczenie. W nich rodzą się wszystkie
te idee, dzięki którym Woronicz odegrał rolę prekursora pewnych zjawisk
ideologicznych i zajął w literaturze określone miejsce.
Po roku 1815 kazania jego, uparcie trzym ające się starych schematów
myślowych, usiłujące pogodzić dawną historiozofię z lojalizmem dla Ale
ksandra, jałowieją, tracą siłę i oryginalność. Są to już tylko słabe echa daw
nej kaznodziejskiej świetności, nie posiadające dawnego znaczenia i wpły
wu.
*
Woronicz, jak na swą rangę literacką, skupił na sobie dość znaczną uw a
gę badaczy. Pociągało do tej postaci przede wszystkim jej wyjątkowe „po
łożenie” literackie — między oświeceniem a rom antyzm em — i jej wielo
stronne zaangażowanie w bogatą problem atykę ideologii epoki. Intereso
wano się więc Woroniczem nie tyle dla niego samego, dla walorów jego
poezji, ile dla prądów ideowych, które krzyżowały się w jego twórczości.
Dlatego zapewne po dziś dzień nie wyszła spod pióra żadnego badacza lite
ratu ry skromna bodaj monografia poety (jedyna monografia Woronicza,
jeśli nie liczyć drobniejszych zarysów pomieszczonych po czasopismach,
jest dziełem badacza historii homiletyki, ks. Alojzego Jougana. Książka
jego pt. X. Prymas Woronicz daje obszerną biografię Woronicza i rozbiór
jego poezji, oraz streszczenie i analizę ważniejszych kazań. Autora intere
suje Woronicz przede wszystkim jako kaznodzieja i działacz kościoła).
Również i strona form alna jego twórczości, zagadnienie jej artyzmu, ko
neksji literackich itp. należy do zagadnień rzadko badanych.
Pierwsze studia historyczno-literackie o Woroniczu pochodzą spod pióra
ludzi o orientacji arystokratyczno-stańczykowskiej (L. Siemieński — Por
trety literackie, Poznań 1875; L. Dębicki — Poeci w Puławach. Jan Pa
weł Woronicz, „Przewodnik naukowy i literacki” 1889; R. Ottm an — J. P.
Woronicz, „Przegląd Polski” 1883). Ich spojrzenie na Woronicza nacecho
wane jest wyraźną tendencją do swoistej sakralizacji tej postaci. Podkreśla
się jej nieskazitelność m oralną i wielkość jej ducha, a niekiedy naw et wska
zuje się na niewygasłą aktualność poglądów Woronicza (Siemieński). Tak
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też widział Woronicza St. Tarnowski, którem u jednakże smak literacki i su
mienie krytyczne podyktowały bardzo ostrą ocenę artystycznych walorów
twórczości autora Sybilli. Opinia Tarnowskiego jest pierwszą poważniejszą
rew izją utartych poglądów na rzekomą wartość artystyczną utworów Wo
ronicza.
Próbę trzeźwiejszego spojrzenia na Woronicza przynosi ciekawy, na
cechowany dużą dozą krytycyzm u artykuł 'ks. Woronieckiego (Ksiądz p ry
mas Jan Pawęża Woronicz i jego słowianofilsbwo, „Przegląd Historyczny”
1913), który podkreśla konserwatyzm Woronicza, wskazując na społeczne
źródła jego zachowawczej postawy (pochodzenie, jezuickie wychowanie itp.).
Po artykule Woronieckiego problem oceny ideowo-politycznej Woro
nicza nie był właściwie poważniej podejmowany. Zainteresowanie bada
czy skupiło się na zagadnieniach bardziej szczegółowych; gros opracowań
dotyczyło mesjanizmu Woronicza. Problem atyka ta pojawia się w pierw 
szych latach XX wieku w kilku studiach, z których najważniejsza jest pra
ca K. Jareckiego (Idee historiozoficzne Woronicza a m esjanizm polski, „Pa
miętnik Literacki” 1904). Skupia na sobie największą uwagę również w la
tach międzywojennych, co jest zresztą faktem dość znamiennym dla kie
runku poszukiwań ówczesnej humanistyki. Zainteresowanie postacią Wo
ronicza jest tu raczej produktem ubocznym ogólniejszych refleksji nad mesjanizmem romantycznym w ogóle.
Wszyscy badacze godzą się co do tego, że Woronicz jest prekursorem
mesjanizmu romantycznego. Przedmiotem polemiki był tylko zakres tego
prekursorstwa. I tak np. Jarecki wysuwał tezę, że u Woronicza można od
naleźć wszystkie zasadnicze pierw iastki późniejszego mesjanizmu. Prze
ciwko stanowisku Jareckiego zaprotestował I. Chrzanowski (Idea mesjaniczna Woronicza, w książce Studia staropolskie dla Brucknera) wskazując,
że tak szeroka interpretacja mesjanizmu Woronicza jest nieuprawniona.
Innym przedmiotem polemiki był problem źródeł ideologii Woronicza.
Zapoczątkował to zagadnienie W. Ćwik w klasycznie „wpływologicznym”
artykule (W pływ «Ruin» Volneya na «Sybillę» Wor\onicza, „Pam iętnik Li
teracki” 1913), starając się wywieść w sposób formalistyczny genezę Świą*
tyni Sybilli z Ruin Volneya. Jego interpretacja naw et z czysto filologicznego
punktu widzenia pozostawiała wiele do życzenia. W ytknął to Ćwikowi A.
Drogoszewski (Czy «Sybilla» jest echem «Ruin» Volneya? „Pam iętnik Li
teracki” 1929) dowodząc, że ani formalnie, ani zwłaszcza ideologicznie nie
ma między obu utworam i istotniejszych związków.
Po tej pierwszej, nieudanej próbie Ćwika, źródeł myśli Woronicza do
patryw ano się już gdzie indziej. Chrzanowski widział je w życiu narodowym
i w filozofii oświecenia. Podobną, w pewnym sensie, tezę wysuwał Dro
goszewski (Elementy X V III w ieku w historiozofii Woronicza, w książce
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Studia staropolskie dla Brucknera) starając się wykazać, że wszystkie ele
m enty historiozofii Św iątyni Sybilli można odnaleźć już we wcześniej
szych utworach Woronicza i że wszystkie one pochodzą właściwie z kręgu
myśli polskiego oświecenia. Dalszym poparciem tego stanowiska był arty 
kuł Drogoszewskiego Woronicz a Naruszewicz („Pamiętnik Literacki” 1936)
wykazujący zależność tak formalną, jak i myślową Woronicza od Narusze
wicza.
Wreszcie studium L. Kamykowskiego (Do źródeł mesjanizmu J. P. W o
ronicza, „Pam iętnik Literacki” 1932) rozszerzyło problem źródeł ideologii
Woronicza na Kochanowskiego i Pismo św., na co już dawniej wskazywano
ogólnikowo przy wielu okazjach.
Poza problem atyką mesjanizm u stosunkowo większe zainteresowanie
wzbudził jeszcze tylko problem słowianofilstwa. Pierwszy bodaj zwrócił na
niego uwagę Spasowicz w Dziejach Literatury polskiej traktując Woronicza
przede wszystkim jako poetyckiego transponenta słowianofilstwa, a nieco
szerzej zajęli się nim Francew (w książce Polskoje słowianowiedienije)
i Z. Klarnerów na (Słowianofilstmo w literaturze polskiej lat 1800—48).
Osobne wspomniane już studium poświęcił temu zagadnieniu Woroniecki,
stawiając tezę, że słowianofilstwo Woronicza rozwijało się na kanw ie jego
prorosyjskich orientacji politycznych, inspirowanych przez ówczesne sta
nowisko Czartoryskich.
Dotychczasowa literatura przedm iotu pozostawia całkowicie poza obrę
bem swych zainteresowań problem historyzmu Woronicza; nie był on
w ogóle bodaj sygnalizowany (mimochodem tylko zwrócił uwagę na obec
ność tego pierw iastka w twórczości Woronicza Z. Łempicki w książce
Renesans — Oświecenie — Romantyzm).
Również zagadnienie historiozofii — zawężanej w praktyce do m esja
nizmu — aczkolwiek legitym uje się stosunkowo najobfitszym rejestrem
opracowań, często pochodzących spod piór znakomitych badaczy, nie bu
dzi uczucia pełnej satysfakcji. O tw arty ciągle jest problem całościowej ana
lizy tego zjawiska, jego funkcji, wreszcie jego źródeł, czy — ujm ując rzecz
szerzej — antecedensów ideologicznych. Ale przede wszystkim otw arty
jest ciągle problem ogólnej oceny ideowej Woronicza i ustalenia miejsca
jego dorobku myślowego wśród prądów ideowych epoki.
I
„Od Woronicza zaczyna się przenoszenie historii na tło poezji” stw ier
dzał L. Dębicki2, powtarzając pogląd ugruntow any już przez Mochnackiego,
który przeciwstawiał Woronicza literaturze oświecenia, a czynnikiem prze2
L,. Dębicki, Poeci w Puławach. Jan Paweł Woronicz. Przewodnik n aukowy i lite
racki 1889, s. 604.
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ciwstawienia był właśnie historyzm. „W literaturze poetyckiej (oświece
nia — J. T.) przecięty został związek z dawnymi czasy. Ta literatura w y
rażała ducha, który nie był duchem narodu. Zamykała na jaśnią wyciągnioną myśl, która nie była myślą przeszłości. W pieśniach jako w czystym
krysztale odbijała się czyjaś postać, ale omylna, nie nasza. Polak myślący
przyszedł do uznania samego siebie, lecz nie w swojem jestestwie. Krótko
mówiąc: gmach tej wznowionej na widok k u ltury nie wspierał się w prze
szłym wieku i nie był umocowany na historycznej posadzie. Któż uczuł naj
pierw tę prawdę? Któż pierwszy w tym nowym porządku rzeczy usiłował
stargać zasłonę zakrywającą minione poetyckie czasy przed oczami na
szych belletrystów? Któż pierwszy zasięgnął starych dziejów i spraw naddziadów, którzy byli tak mądrzy, tak dzielni i dobrzy? Ten sam mówca bo
gobojny, ten sam poeta Synodu, którego zgon dzisiaj opłakujemy (tj. Wo
ronicz)”3.
W okresie, w którym Mochnacki pisał te słowa, pojęcie „narodowości”
kojarzyło się w Polsce coraz powszechniej z pojęciem „historyczności”. Jeśli
porównywał Mochnacki naród do drzewa, to nie omieszkał przy tym pod
kreślić, że „korzeniem jego jest przeszłość historyczna”4.
W przekonaniu Mochnackiego zasługi Woronicza dla literatury naro
dowej — a naw et szerzej — dla świadomości narodowej, leżały przede
wszystkim w „historyczności” jego poezji i kazań, w sięgnięciu po tworzywo
literackie do złóż narodowej przeszłości i w ustawicznym odwoływaniu się
do niej. Woronicz „ocucał pamięć na przeszłość, wspominał cnoty, sławił
męstwo, w iarę i pobożność dawnych Polaków”5, „wziął na to, zdaje się,
poświęcenie, żeby przy ołtarzu .przeszłych czasów służbę sprawował i czu
wał, żeby płomień gorejący na nim nigdy nie wygasł. Dobrze pełnił pow in-.
ność swoją: dla niego przeszłość nie była ani skorupą garncarską, ani dy
mem gryzącym oczy”6.
Stanowisko drugiego koryfeusza krytyki wczesnoromantycznej — Bro
dzińskiego — bliskie jest w zasadzie sądowi Mochnackiego. Woronicz nale
żał wedle Brodzińskiego do tych nielicznych poetów słowiańskich, którzy
„czystego ducha rodu swojego zachować i wyobrazić zdołali” 7, co więcej,
„żaden z poetów polskich w języku, smaku i uczuciach nie okazał więcej
duszy szczerze słowiańskiej” 8. Woronicz był bowiem poetą oryginalnym,
3 M. Mochnacki, Woronicz, „Kurier Polski” 1830, nr 42, s. 214.
4 M. Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, Kraków 1923,
wyd. BN, s. 37.
5 M. Mochnacki, Woronicz, „Kurier Polski 1830, nr 42, s. 214.
6 M. Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku dziewiętn astym, Kraków 1923,
wyd. BN, s. 132, 133.
7 K. Brodziński, Pisma, t. IV, Poznań 1872 s. 442.
8 Tamże, s. 447.
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a „chcąc być oryginalnym, trzeba czerpać z siebie, z w ł a s n y c h d z i e j ó w ” 9 (podkr. moje — J. T.).
Obaj krytycy nie szczędzą Woroniczowi pochwał. „Wieie musiałem pi
sać o polskich poetach, ale prawdziwymi poetami nazywam tylko Kocha
nowskiego i Woronicza”10 — pisał Brodziński. Entuzjazm ten, który prze
słaniał w ytraw nym znawcom literatu ry wręcz oczywistą mierność poetyc
kich płodów prymasa wywoływało przede wszystkim owo „przenoszenie
historii na tło poezji” znamienne dla całej twórczości autora Św iątyni
Sybilli.
Woronicz trafnie odczuł budzące się zainteresowanie historią, tak wła
ściwe epoce romantycznej. Był pierwszym poetą, który zdecydowanie się
gnął do tem atyki historycznej i całą swoją twórczość przepoił przeszłością.
*
Twórczość Woronicza rozwija się z początku pod auspicjami wyraźnie
oświeceniowymi. Otwierająca ją grupa utworów napisanych w latach
80-tych (składa się na nią kilka sielanek, poemat Pieśni wiejskie, wiersz
Na pokoje królewskie i fragm ent większej całości Sejm Wiślicki) mieści się
całkowicie w konwencji literackiej poezji stanisławowskiej. Wzorem naj
znakomitszych piór epoki form ułuje Woronicz swój program polityczny
v społeczny, wyłożony najpełniej w poemacie Pieśni wiejskie. Jest to pro
gram z kręgu prawego skrzydła obozu królewskiego, nacechowany nie
śmiałym reformizmem, upatrujący ideał w ustroju patriarchalnym , gdzie
„pan dobrocią, kmieć wdzięcznością dysze”. Woronicz jest od początku przy 
sięgłym monarchistą. Nawołuje do zaprzestania waśni partyjnych i biada
nad upadkiem władzy królew skiej. Często spotykamy się z charakterystycz
ną dla oświecenia pochwałą oświaty i cywilizacji. Drobniejsze partie saty
ryczne, w których odnajdujemy jakby mikroskopijne echo saty r Krasic
kiego na m arnotraw stw o i małpowanie cudzoziemczyzny przez szlachtę, na
pychę i pryw atę możnych uzupełniają obraz poglądów Woronicza, typo
wych dla swego czasu i powszechnie wyrażanych w literaturze. Najbliż
szym wzorem, nie tylko formalnym, ale i ideowym jest tutaj Naruszewicz11.
Zwłaszcza zwrot do przeszłości jest rysem wspólnym dla obu poetów. Wy
stępuje on zresztą i w wielu innych przekazach m yśli oświeceniowej.
Oświecenie zwracało się do przeszłości, aby odnaleźć w niej epoki, z któ
rym i łączyło je poczucie powinowactwa. W swojej Historii, niezwykle ty 
powym pod tym względem tekście oświeceniowym, Krasicki dawał w y
9 K. Brodziński, Pisma, t. IV, jw., s. 460.
10 K. Brodziński, Pisma, t. VII, Poznań 1872, s. 387.
11 Por. A. Drogoszewski, Woronicz a Naruszewicz, „Pam. Lit.” 1936.
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raz sym patii wieku do epok pokojowego rozwoju kultury i cywilizacji,
a niechęci do okresów wojennych. Był to wybór określonej tradycji hi
storycznej mającej służyć tendencjom reform atorskim obozu postępu12.
K onstruktyw izm oświecenia szukał swej genealogii.
Jednakże Historia Krasickiego o dzieje polskie zawadzała tylko mi
mochodem; spojrzenie historyczne zarówno jego, jak i jego współczesnych
wybiegało chętnie na szerokie szlaki dziejów światowych, głównie staro
żytnych. Nie znaczy to, że historia Polski była w lekceważeniu. I w niej
odnaleziono epoki, które dziwnie odpowiadały duchowi oświecenia. Było to
przede wszystkim odrodzenie i rządy Kazimierza Wielkiego. „Dumą
wzbierały piersi ludzi stanisławowskiej epoki, gdy im przyszło rozpamię
tywać chwałę renesansu Kochanowskich, Modrzewskich, Skargów i Orze
chowskich, z radością przyjmowano nowy jakby powrót do tych wieków,
do których bezpośrednio nawiązywano to współczesne obudzenie się zami
łowań naukowych. Wiek oświecenia, propagujący rozwój nauk, nie mógł jak
tylko serdecznie przyznać się do pokrewieństwa z renesansem ” 13. Bohornolec, którego Nadolski nazywa w swym studium 14 „prawdziwym apo
stołem recepcji renesansu”, pisał o odrodzeniu: „Wiek królów Zygmun
tów był u nas co do nauk owym to wiekiem, który u Rzymian za panowa
nia cesarza Augusta złotym nazywano”15. *
Rozwija się w tym okresie biografika historyczna, głównie renesanso
wa. Życiorysy Tarnowskich, Zamoyskich, Chodkiewiczów, Ossolińskich,
wreszcie Kazimierza Wielkiego piszą Bohomolec, Naruszewicz, Mniszek
i wielu innych16. I chociaż częściej może oświecenie polskie odwoływało
się w tej mierze do dziejów greckich czy rzymskich, miało i ono swoich pol
skich bohaterów historycznych. Takim był przede wszystkim Kazimierz
Wielki, taką postacią był także Jan Zamoyski; Bohomolec pisze o nim mo
nografię, Krasicki z rozczuleniem zwiedza jego grób. Jasiński kompo
nuje Poema, z entuzjazmem w yraża się Staszic”17.
Woronicz wraz z innym i bierze udział w wielkim procesie poszukiwania
genealogii historycznej polskiego oświecenia. W doborze tradycji na czoło
w ysuwają się u niego epoki odznaczające się aktywnością oświatową i cy
*

12 Por. J. Ziomek, Ignacego Krasickiego «Historia na dwie księgi podzielona»,
„Pam. Lit.” 1950.
13 B. Nadolski, Epoka stanisławowska wobec polskiego Renesansu (Księga refe
ratów zjazdu naukowego im. I. Krasickiego, Lw ów 1936, s. 447).
14 Warto zaznaczyć, że studium Nadolskiego, niew ielkie i z natury rzeczy szkico
we, jest jedyną bodaj pracą poświęconą recepcji przeszłości w polskiej myśli ośw ie
ceniowej.
15 B. Nadolski, jw. s. 446.
16 Tamże, s. 446.
17 Tamże, s. 444.
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wilizacyjną, przede wszystkim odrodzenie i rządy Kazimierza Wielkiego.
Postać tego króla w yrasta na pierwszoplanowego bohatera historii: „Jakoż
bądź, ty masz zawsze miejsce między Bogi, których czci za oświatę ród
ludzki i kocha” 18.
Koncepcja państwa, jaką lansuje wówczas Woronicz, czerpie natchnie
nie z przykładu Polski Kazimierza Wielkiego. Jest to państwo oparte o za
sady ładu, oświaty, gospodarności, ożywione ideą polityki pokojowej. Te
elementy, a nie potęga zewnętrzna decydują 10 jego trwałości. Rzym budu
jący swą wielkość na polityce podbojów im perialnych nie oparł się h o r
dom Alaryka, podczas gdy cała potęga Wschodu nie potrafiła złamać ma
leńkich Aten i Sparty. Wielkość i sława Polski nie wyrosły ze zwycięstw
orężnych Krzywoustego; fundam ent jej zbudował Kazimierz Wielki.
Przyszłe odrodzenie potęgi Polski dokona się poprzez naw rót do jego idea
łu państwowego.
Te oświeceniowe postulaty ulegną wkrótce zmąceniu. Już w wygło
szonym w 1789 r. Kazaniu na dzień i uroczystość orderu św. Stanisława na
czoło tradycji, które należy przede wszystkim kontynuować, wysunie się
cnota religijności. Od tej chwili Woronicz zwiąże nierozerwalnie religij
ność z dawnością polską i polskim charakterem narodowym. Religia, po
przez podkreślenie jej zasług cywilizacyjnych i doniosłej roli w utrw ala
niu oświaty, podniesiona zosta!j e do rangi pierwszoplanowego czynnika
państwowego. Staje się ona czołowym dziedzictwem politycznym. Wiele
trudu i pracy kosztowało ojców, „aby się to drogie nasienie na tw ardym
i zdziczałym gruncie przyjęło. Mogąż z krw ią zimną pozierać potomkowie
ich, jak się ta praca ojczysta pod ich okiem dochowuje? Oni ją z życiem
i nad życie cenili, oni ją na śm iertelnych łożach w pierwszym dziedzictwie
dziatkom przekazywali”19.
Z biegiem lat odbywa się dalsza ewolucja w doborze tradycji historycz
nych. Św iątynia Sybilli, najwybitniejsze dzieło Woronicza, poemat po
w stały po upadku niepodległości między rokiem 1795 a 1800, oznacza dal
szą zmianę pola poszukiwań historycznych. Wprawdzie wciąż żywe są
sym patie do Kazimierza Wielkiego, ale jego dziedzictwo polityczne, pod
jęte zbyt późno i po zbyt długiej przerw ie dziejowej nie może już uchro
nić Polski przed upadkiem. Rodzi się konieczność znalezienia nowych,
bardziej aktualnych tradycji. Woronicz nawiązuje obecnie przede
wszystkim do czasów Jana Kazimierza. Przedmiotem jego gloryfikacji
staje się przeszłość wojenna. Wzorem do naśladowania będzie obraz naro
18 J. P. Woronicz, Dzieła poetyczne, t. 1, Lipsk 1®5®, s. 110.
19 J. P. Woronicz, Pisma, t. 4, Kraków 1832, s. 12, 13.
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du, który podniósł się z dna klęski drogą zbrojną i przy pomocy bo
żej. Z okresu Potopu i Wojen kozackich Woronicz będzie usiłował wydo
być maksimum optymizmu historycznego:
Uczcie się z nas, niniejsze i następne wieki,
Że kto Bożej osłonion paiżą opieki,
Tego nie zagrzebają św iata obaliny,
On śmiało deptać będzie w ieki i xuiny20.

Okres Potopu i w ojen kozackich to także wielka lekcja heroizmu naro
dowego. Ten „plac nieszczęścia i chwały” jest dowodem, że
Tylko ten lud odważnie w alczy i zwycięża
Który za swe jestestw o ima się oręża.
Przygnieść igo lecz nie zdoła pożyć los przeciwny,
I z grobu go podniesie sław y duch ożywny21.

Beresteczko „wskrzesza drugi pam iętny obóz M aratonu”, zamek zba
raski porównany zostaje do Termopilów, a sam Jan Kazimierz przedsta
wiony jest jako król-bohater, towarzyszący wiernie ojczyźnie w jej
nieszczęściach i kierujący się dewizą, że „królowie są winni ginąć za tych
sami, którzy ich żywią znojem, a bronią piersiam i”. Brzmi to jak spóźniony
w yrzut pod adresem Stanisława Augusta, którego wprawdzie Woronicz
szanował i kochał, ale którem u widocznie jego postępowania nie mógł
wybaczyć.
Okres historii narodowej przedstawiony w Św iątyni Sybilli będzie
okresem szczególnie ulubionym przez historiografię szlachecką XIX w.
(uprzednio m. in. Kochowski „usiłował uczynić ze swego opwiadania o n aj
bardziej ponurych czasach Jana Kazimierza wyraźną lekcję cnót obywa
telskich” 22), aż znajdzie wreszcie swe wspaniałe artystyczne podsumowa
nie w sienkiewiczowskiej Trylogii. Mimo całej odległości czasowej i róż
nicy poziomów artystycznych trudno się oprzeć w rażeniu pewnego paralelizmu w potraktowaniu tem atu w wypadku obu dzieł. Ten sam nieprze
jednany heroizm, determinacja, pogarda śmierci w pełnieniu żołnierskie
go obowiązku zostały w ysunięte na czoło przez obu twórców.
Gloryfikacji i heroizacji tej właśnie epoki historycznej (od Wazów po
panowanie Jana Sobieskiego, którego Woronicz również cenił i w ielokrot
nie wskazywał jako przykład) przez myśl szlachecką przeciwstawiali się
kontynuatorzy postępowej myśli oświecenia, inaczej widzący przeszłość
narodową: „rzeczywista historyja narodu polskiego jest tylko pod pano
20 J. P. Woronicz, Świątynia Sybilli, Warszawa 1918, is. 74.
21 Tamże, s. 62.
22 T. Grabowski, K r yty k a literacka w Polsce w epoce pseudoklasycyzmu, K ra k ó w
1918, s. 131.
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waniem Piastów. Pod Jagiellonami ledwie częścią dociągnięta do Zygm unta
A ugusta23 — pisał Staszic.
Co jednak skłaniało Woronicza do wybrania tej właśnie epoki? Światło
na przyczyny tego upodobania rzuca późniejsze Kazanie przy otwarciu sej
m u nadzwyczajnego (1812), w którym Woronicz znów wraca do okresu pa
nowania Jana Kazimierza. Odmalowawszy obraz głębokiego, beznadziej
nego wprost upadku politycznego, w jakim znalazł się kraj, pisze dalej:
„Cóż przecie w jednym oka mgnieniu tę okropną postać rzeczy zmieniło?
Oto j e d e n o k o p e k c z ę s t o c h o w s k i , d z i e l n i e o b r o n i on y (podkr. m oje — J. T.); jedno porozumienie się w Tyszowcach sercem
i duszą sklejonych Polaków, Polskę w ocean nieszczęść zatonioną znowu
na świeczniku Europy postawiło”24.
Historiozofia „okopka częstochowskiego” harmonizowała z całym prowidencjalistycznym poglądem Woronicza na dzieje. Stosował ją konse
kwentnie. W swej ocenie powstania kościuszkowskiego, dokonanej w 'krót
ki czas po jego upadku, wypowiada pogląd, że już wówczas Bóg wróciłby
Polsce wolność, gdyby go nie wstrzymały jej własne zbrodnie. Tymi
zbrodniami było powstanie warszawskiej ulicy i ruchy jakobińskie. Obu
rzony nimi Bóg umknął Polakom „ręki podpornej”.
Woronicz miał zgoła inną koncepcję walki narodowo-wyzwoleńczej.
Jej obraz za pośrednictwem historycznego przykładu przedstawił
w Św iątyni Syb illi: Była to walka dokonująca się pod auspicjami religii,
w atmosferze zgody społecznej, oczyszczona z elementów niebezpiecznych
dla w arstw y szlacheckiej, nawiązująca do konserwatywnie pojętych trad y 
cji narodowych, główny nacisk kładąca na indywidualny heroizm.
W arto zwrócić uwagę, jak bezpośrednio wprowadza on historię do
współczesności. Przemówienie Jana Kazimierza, stanowiące najbardziej
istotną część poematu, jest poetycką parafrazą mowy wygłoszonej przez
nieszczęsnego króla na sejmie abdykacyjnym w 1668 r .25. Parafraza ta
aktualizuje mowę królewską, która z zachowaniem historycznego praw 
dopodobieństwa zostaje skierowana właściwie do obu epok. W ten sposób
historia stawała się czymś bezpośredwnio funkcjonującym w ideologii
współczesnej, czymś żywym i ciągłym. Tym chwytem literackim Woronicz
posługuje się stale: poprzednio Kazimierz Wielki, później kapłan w Lechu
występują u niego w roli wieszczów i rezanerów politycznych. W prowa
dzanie postaci z przeszłości historycznej w tój roli było raczej obce oświe
ceniowej konwencji literackiej.
23 S. Staszic, Pisma filozoficzne i społeczne, t. 2, Warszawa 1954, s. 210.
24 J. P. Woronicz, Pisma, t. 5, Kraków 1832, s. 44, 45.
25 J. P. Woronicz, Świątynia Sybilli, Warszawa 1918, s. 73.
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Poem at Woronicza poprzez nawiązanie do tradycji narodowej, poprzez
ukazanie przeszłości rycerskiej i tradycji narodowego heroizmu utrw alał
świadomość narodową. Woronicz pragnął ukazać narodowi jego „ko
rzeń” — przeszłość historyczną, powiązać go z nią, nauczyć ją rozumieć
i czerpać z niej otuchę.
Pierwsze lata XIX wieku przynoszą nową kolejną zmianę pola poszu
kiw ań historycznych. Woronicz cofnie się obecnie do początków Sło
wiańszczyzny (Assarmot) i do przedhistorycznej przeszłości narodu (Lechiada). Oba te utw ory przeniknięte ideologią słowianofilską, której za
czątki dadzą się dostrzec już w Św iątyni Sybilli, są literackim odpowied
nikiem powszechnej wówczas wśród historyków i myślicieli tendencji do
sięgania do źródeł bytu narodowego i plemiennego. Zjawisko to wiązało
się z procesem kształtow ania się narodu i świadomości narodow ej26.
Słowianofilstwo nie było ruchem jednolitym ideologicznie, choć
w przeważającej mierze skupiało pod swymi hasłami żywioły konserwa
tywne i umiarkowanie liberalne. W ykładnikiem politycznym tej ideologii
był zdecydowany lojalizm większości jej wyznawców wobec Rosji po
r. 1815. Były jednak i elem enty inne, radykalne, takie jak Towarzystwo
Zwolenników Słowiańszczyzny założone we Lwowie przez Nabielaka
i Biełowskiego, które natchnienie słowianofilskie czerpało z idei Choda
kowskiego i przykładu dekabrystów 27.
Woronicz wykorzystuje problem atykę przedhistorycznej Słowiań
szczyzny jako jeszcze jeden pretekst do gloryfikacji i idealizacji przeszło
ści. W poemacie Assarmot (1805) podejmuje on niezwykle aktualny
w nauce ówczesnej problem pochodzenia Słowian i daje fantastyczną ge
nealogię tego plemienia, wyprowadzając je z całą powagą od Assarmota,
praw nuka Sema. Podobną tendencją do uświetnienia początków tym razem
narodu polskiego odznacza się niedokończony poemat historyczny Lech. Wo
ronicz był dyletantem, ale zawodowi historycy, nie wyłączając samego Koł
łątaja, niewiele ustępowali poecie w snuciu dziwacznych koncepcji genealo
gicznych. Słuszne wydaje się spostrzeżenie Woronieckiego, że za tą ten
dencją do wystawienia Słowianom możliwie najstarszej m etryki historycz
nej kryło się feudalne przekonanie o wartości dobrego urodzenia, wzmo
żone jeszcze po upadku państwa. „Woronicz Polskę pragnął zaliczyć heral
dycznie do magnatów i «dobrze urodzonych» narodów tej ziemi”28.
26 Za jedną z faz rozwojowych idei narodowości uważa słow ianofilstw o Z. Klarnerówna w swojej książce (Słowianofilstwo w literaturze polskiej lat 1800—48, War
szawa 1926).
27 Z. Klarnerówna, Słowianofilstwo w literaturze polskiej lat 1800-48, W arszawa
1926, s. 21, 22.
28 J. Woroniecki, jw., s. 309, 310.
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Jednakże nie tylko ten czynnik i nie on głównie decydował o zwróce
niu się do przeszłości przedhistorycznej. W epoce, gdy coraz większą rolę
zaczęło odgrywać pojęcie „ducha narodu”, było rzeczą szczególnie ważną
odnalezienie tego ducha w jego formie pierwotnej, nieskażonej, a więc
prawidłowej, a uczynić to można było tylko sięgając do możliwie najdal
szej przeszłości narodowej i plemiennej. Zagłębiano się w przeszłość, aby
odnaleźć w niej doskonały typ Polaka29.
Okres „słowianofilski” w twórczości Woronicza był okresem poszuki
wania źródeł narodu i plemienia, sięgnięcia do najdalszej przeszłości dla
wykazania „historycznych praw ” narodu do wielkości i sławy.
*
Woronicz zaczyna swoją twórczość w klasycznych latach oświecenia,
ale postępowa ideologia oświeceniowa wywiera tylko częściowy i raczej
powierzchowny wpływ na kształtowanie się jego poglądów. Już wówczas
w jego pojmowaniu historii spotykam y elementy, które są tej ideologii
albo całkowicie obce, albo występują w niej jedynie marginesowo, dla
Woronicza zaś m ają znaczenie zasadnicze.
Elementem swego rodzaju odrębności twórczości Woronicza wobec lite
ratu ry oświecenia jest już sam stopień nasilenia problem atyką historycz
ną. Oświecenie nie lekceważyło jej wprawdzie. Obraz ideologii tej epoki,
jaki ukształtow ały nam nowsze zwłaszcza badania historyczne, wskazuje
na stosunkowo dużą rolę historii w rozwoju idei oświeceniowych. Historyzm uważa się naw et za „istotny element kultury umysłowej Oświecenia
polskiego” 30. Zainteresowanie przeszłością wyrażało się w bogatej i wie
lostronnej twórczości naukowej, ale również i w literaturze, tem atyka
historyczna zdobywała sobie coraz większe prawo obywatelstwa. Oświe
cenie ma swoją historyczną tragedię, osnutą na motywach dziejów pol
skich (zapoczątkował ją Wacław Rzewuski dwoma utworami: Żółkiew 
ski —-1758 i Władysław pod Warną — 1760), ma epopeję (Wojna chocimska
Krasickiego), ma powieść historyczną (Jezierski), a nie brak też refleksji
o przeszłości w poezji lirycznej (Naruszewicz, Kniaźnin, Karpiński, Wy
bicki i in.).
Nie należy jednak przeceniać rozmiarów tego zjawiska. Licziba utwo
rów poświęconych tem atyce historycznej w oświeceniu była niewielka
w stosunku np. do literatu ry romantycznej. A i ta stosunkowo niewielka
liczba grupuje się raczej w ostatnich latach oświecenia, bardzo często
u autorów, którzy z takich czy innych względów uważani są za prekurso
29 Z. Klarnerówna, ,jw., is. 30.
30 Historia Polski (makieta), t. 2, cz. 1, Warszawa 1956. s. 113.
2 A rc h iw u m h is to r ii filo z o fii i m y śli społ.
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rów n urtu romantycznego (sentymentalizm). Rozumiano i postulowano
potrzebę tem atyki historycznej, ale klasycznej literaturze oświeceniowej
była ona na ogół obca. a takie wysiłki, jak próba stworzenia epopei histo
rycznej przez Krasickiego, były „charakterystycznym przykładem bezrad
ności artystycznej pisarza, który historii nie rozumiał, którem u przeszłość
nie potrafiła przemówić do w yobraźni”31. Ta niezdolność do artystycznego
wczucia się w przeszłość, znamienna dla literatury całego oświecenia euro
pejskiego łączyła się zapewne z mocno krytycznym stosunkiem do prze
szłości, który był wynikiem rewolucyjnego charakteru epoki. „Jestem
przyjacielem polskiej starożytności... ale nie tak ślepo do niej przywiąza
nym, iżbym rzeczy pochwalił dla tego samego, iż stare są”32 — pisał ano
nimowy pisarz w 1789 r. i to ostrożne stanowisko było wówczas po
wszechne. Krytycyzm w stosunku do przeszłości wysuwał się na plan
pierwszy w postulatach metodologii historii33. Przeszłość stawała jak gdy
by przed sądem teraźniejszości, przebierającej pozę sędziego. Historia
Jest to teatrum wielkie, jest to widok nowy,
W którym umarli kamień podnosząc grobowy,
•Przybywają na scenę sławną i prawdziwą,...
... T a m o d s u r o w e j m u s z ą c z e k a ć
powszechności
Pokorni aktorowie wyroku

ś c i s ł o ś c i 34
(podkr. moje — J. T.).

Oświeceniowy dydaktyzm historii nie oznaczał bynajmniej, że prze
szłość przyjmowano za wzorzec. „Przykłady przodków nie mogą nas uczyć,
chyba same będą pierwej do pewnych praw ideł cnoty, sprawiedliwości
i obywatelstwa przywiedzione” 35. Krytycyzmowi temu towarzyszył nieje
dnokrotnie rewizjonizm, rezygnujący programowo z apologii, odsłaniający
ujemne strony przeszłości, rew idujący u tarte poglądy na dzieje. Stosunko
wi do przeszłości towarzyszy często dobitnie zaakcentowane poczucie od
rębności epoki. Oświeceniu brak jest na ogół poczucia ciągłości procesu hi
storycznego, tak znamiennego dla myśli romantycznej. Temat historyczny
31 J. Krzyżanowski, Historia literatury polskiej, Warszawa 1953, s. 468.
32 »Cytowane za B. Nadolskim, jw. s. 444.
83
Por. Krasickiego Do ks. Adama Naruszewicza. Chodynicki (Poglądy na zada
nia historii w epoce Stanisława Augusta, Warszawa 1915, s. 13) uważa ten w iersz za
jedyną w polskim oświeceniu próbę całościowego ujęcia zagadnień metodologii hi
storii.
34 Tłum. franc, wiersza Dephinition de 1’histoire zamieszczone w „Journal P olo
nais” 1770 r. Cytuję wg IM. Klimowicza, Nad «Historią» Krasickiego, „Pam. Lit.” 1955.
35 A. Naruszewicz, Memoriał względem pisania historii narodowej (W ybór poezji,
Warszawa 1882, is. 468).
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staje się nieraz przedmiotem ironii (ironicznie traktowano np. całe tzw.
bajeczne dzieje Polski). Oświecenie, podobnie jak lekceważyło genealogie
rodowe, tak też nie przykładało większej wagi do starożytności i „dobrego
pochodzenia” narodu.
Bądźmy i z zbójców rodu, bylebyśm y byli
Takimi, byśmy nasz ród cnotą uszlachcili.
Wtenczas, im mniej poważni, im z pierwiastków mniejsi,
Tym bardziej w oczach ludzkich będziem szacowniejsi36.

K rytyczny i częściowo negatyw ny stosunek do przeszłości nie sprzy
jał oczywiście powstaniu więzi emocjonalnej z przeszłością narodu. Więź
taka na gruncie polskim rozwinie się zdecydowanie dopiero z chwilą za
grożenia bytu narodowego. Wówczas uczucie staje się nie tylko stosunkiem
osobistym do dziejów, ale także narzędziem rozumienia historii, której
„wyższe w yrazy” nie tylko do „zrozumienia lecz i do serca” przem awia
ją 37. Wówczas to „historyczny” zaczyna w świadomości ogółu oznaczać
niemal to samo, co narodowy i patriotyczny. Dla oświecenia takie rozumie
nie pojęcia narodowości było zupełnie obce.
Byłdby jednak zbytnim uproszczeniem twierdzić, że krytycyzm wobec
przeszłości i poczucie wyższości własnej epoki jest jedyną postawą ludzi
oświecenia. Bardzo często spotykam y się ze zjawiskiem upatryw ania
w przeszłości wzoru, głównie moralnego. Wspomniany już Naruszewicz nie
znajdując we własnym wieku, skażonym dumą, nieszczerością, miękkością
i pieniactwem, wzorów do cnót obywatelskich szukać ich pragnął w „przysutych mogiłami kościach” 38. Nawet Krasicki odwołuje się do „ojców na
szych prostoty, cnoty starodaw nej”, „która wzniosła naród” 39. Mit „cnoty
staropolskiej” (pojęcie to należało do tradycyjnego repertuaru myśli szla
checkiej), nie konkretyzującej się często w określonych epokach i przy
kładach historycznych, ciąży nad świadomością ludzi oświecenia.
Zjawisko to wymaga szerszego i precyzyjniejszego przebadania. Wa
chlarz grup, obozów, kierunków odwołujących się w oświeceniu do prze
szłości jest bowiem niezmiernie szeroki. Obok omówionego wyżej stosun
ku do przeszłości, który charakteryzuje ideologie postępowe, stosunku na
cechowanego poczuciem krytycyzmu, kształtuje się inny historyzm, kon
serw atyw ny i reakcyjny, negujący zasadę postępu, widzący w przeszło
ści absolutny, niezmienny wzorzec i w powrocie do niego upatrujący za
danie teraźniejszości. Na ¡gruncie takiego Stanowiska stoją zwolennicy
konfederacji barskiej, a nieco później tzw. „republikanci” (używam tego
36 I. Krasicki, Pisma wybrane, t. 2, Warszawa 1954, s. 108.
37 Por. J. Lelewel, Polska, Dzieje i rzeczy jej, t. XIX, Poznań 1868, ,s. 148— 149.
88 iB. Nadolski, jw., s. 448.
38 I. Krasicki, Pisma wybrane, t. 2, Warszawa 1954, s. 104.
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term inu za W. Smoleńskim, Szkoły historyczne w Polsce), stanowiący poli
tyczne i ideologiczne przedłużenie konfederacji barskiej, najbardziej re 
akcyjna część polskiej magnaterii, zagorzali przeciwnicy wszelkich reform,
trzon późniejszej Targowicy.
Barską poezję wojenną, będącą ciekawym dokumentem politycznych
przekonań obozu, cechuje „bezwzględne przywiązanie do urządzeń prze
kazanych przez przeszłość”40. Cały w ogóle ruch nosi charakter jak gdyby
wielkiego nawiązania do przeszłości:
W stępujcie w swych' przodków ślady41,

woła anonimowy poeta, a drugi biada, że naród
Trafić w cale nie może na swych przodków ślady,
Którzy m ęstw em i radą tak w św iecie słynęli,
Że i wiary bronili i kraj rozszerzeli43.

Czyny historyczne przodków, będące dla barzan ideałami, to obrona wia^
ry i podboje imperialne, dwa klasyczne składniki heroicznego okresu mo
delu feudalnego, którego utrzym anie było politycznym celem konfederacji
barskiej. Epoka świetności tego modelu — czasy Wazów — znajduje od
dźwięk w ich poezji. Brak w niej natomiast wzmianek o czasach Piastów
czy Jagiellonów, do których z kolei programowo nawiązywać będzie oświe
ceniowy obóz postępu. Cel polityczny konfederacji barskiej ujęty jest rów 
nież w szatę tradycji historycznej. Barzanie deklarowali się:
Wolność ratować, bronić z krajem wiarę
U t r z y m a ć w s z y s t k i e p r a w a P o l s k i s t a r e 43
i(podkr. m oje — J. T.).

To ostatnie hasło stanowi motyw przewodni całej ideologii tzw. repu
blikanów, działających w latach 70-tych i 80-tych stulecia. Obfita ich pro
dukcja publicystyczna, wymierzona przeciwko wszelkim tendencjom refor
matorskim, powstaje pod hasłem pełnego naw rotu do urządzeń prawno
ustrojowych przeszłości. „Szukayeie własnego y Oy-czyzny żbawieni-a,
w przywróceniu dawnego kształtu Rządowi Rzeczypospolitey” 44 — pisał
Wielhorski w swej książce, sztandarowej publikacji tego obozu. Przeszłość
jest wzorem politycznym i moralnym, od którego nie można odstąpić. „Za
chęcajmy się więc wszyscy wspólnie brać Przodków naszych za jedyny
40 Poezja barska, oprać. K. Kolbuszewski, Kraków 1928, wyd. BN, s. XXII.
41 Tamże, s. 57.
42 Tamże, s. 116.
43 Tamże, s. 5.
44 M. Wielhorski, O przywróceniu dawnego rządu według pierwiastkowych R z e 
czypospolitej ustaw (1775), s. VIII.
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wzór we wszelkich spraw ach Oyczystych”45. Republikanci „erudycję swo
ją nanizali na nić doktryny o idealnej cnotliwości i mądrości praojców;
w ogłupieniu i demoralizacji potomków znajdowali klucz do zrozumienia
genezy upadku”46. Przeciwstawiali się oni zdecydowanie krytycyzmowi
oświeceniowemu w stosunku do przeszłości, dopatrując się w nim jednej
z przyczyn narodowego upadku. „Rzucona igęstymi pismami, na Przodków
naszych, na owych twórców wolności i szczęścia naszego obelga; ... w y
śmiany dawny rząd i dawne obyczaje; ... zatarły w Polakach pamięć dawney ich wolności, uśpiły umysły ich nad bliskich ich nieszczęściem, i tylko
pragnącemi ich nowotek uczyniły”47.
Ostatnim przejawem postawy politycznej, osłaniającej się hasłem po
w rotu do modelu przeszłości, była konfederacja targowicka, posługująca
się również zewnętrznymi akcesorjami tradycji szlacheckiej, co już przez
współczesnych odczuwane było jako cyniczny anachronizm48.
W szystkie te trzy ogniwa reakcji szlachecko-magnackiej (choć nie moż
na ich ze sobą utożsamiać) były w gruncie rzeczy przejawem jednego ru 
chu politycznego i ideologicznego, którego naczelnym hasłem była niena
ruszalność podstaw ustrojowo-prawnych rzeczypospolitej szlacheckiej, jako
politycznej ostoi najbardziej wstecznego modelu feudalizmu49. Z konser
watyzmu politycznego wstecznych w arstw szlacheckich rodził się swoisty
reakcyjny historyzm, upatrujący w przeszłości jedyny i niezmienny mo
del państwowy, ustrojow y czy moralny. Zjawisko to — najbardziej wi
doczne w ideologii kół skrajnie prawicowych — rozciągało się jednak
w pewnej mierze na całą warstwę szlachecką, stanowiąc nieodłączny ele
m ent jej świadomości klasowej. Dialog między wsteczną a postępową m y
ślą epoki toczył się w tej dziedzinie właśnie wokół owego reakcyjnego historyzmu; z jednej strony ślepe uwielbienie przeszłości służyło jego po
głębieniu, z drugiej strony krytycyzm i ironia, a później próby rozwojowego
zrozumienia dziejów usiłowały go przezwyciężyć.
Jak w świetle tej zasadniczej kontrow ersji przedstawia się stanowisko
Woronicza? Wyżej już wskazywaliśmy na związki łączące Woronicza z po
stępową myślą oświeceniową; polegały one przede wszystkim na doborze
45 M. Wielhorski, O przywróceniu dawnego rządu..., jw., s. XI.
46 W. Smoleński, Szkoły historyczne w Polsce, Wrocław 1952, wyd. BN, s. 16.
4T 'S. Rzewuski, O sukcessyi tronu w Polszczę, Drezno 1789, s. 3, 4.
48 „Nic w targowickim spisku okropniej nie raziło — pisze współczesny pam iętnikarz — jak jego hipokryzja, przywdziewająca płaszczyk tradycji narodowych; było
to bowiem najszkaradniejsze naiigrawanie się, żeby dla prywatnych celów w yzyski
wać te prawa i formy, co już się stały anachronizmem i w które nikt nie m ógł w ie
rzyć”. S. hr. Wodzicki, Wspomnienia z przeszłości, Kraków 1873, s. 304.
49 Por. W. Łukaszewicz, Targowica i powstanie kościuszkowskie, Warszawa 1953,
». 76.
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określonej tradycji, tradycji pokojowego rozwoju gospodarczego i ku ltu 
ralnego. Na tym jednakże analogie się kończą, a zaczynają się różnice. Leżą
cne przede wszystkim w rozumieniu stosunku przeszłości do teraźniej
szości, które zdecydowanie zbliżało myśl Woronicza do sposobu myśle
nia, charakterystycznego dla szlacheckiego tradycjonalizmu. Pojmowanie
przeszłości przez Woronicza od początku nie wychodziło właściwie poza
ram y tego tradycjonalizmu, który z biegiem lat coraz mocniej gruntował
się w całej ideologii poety, stając się zasadniczą wykładnią jego stosunku
do historii.
Przeszłość (z w yjątkiem zupełnie niedawnej) jest dla Woronicza zawsze
przedmiotem gloryfikacji. Staje się ona w całości świętością, niepokalanym
ideałem. W znanym H ym nie do Boga, w którym ta gloryfikacja uzyskuje
najbardziej klasyczny wyraz, przeszłość Polski otacza poeta blaskiem ponadludzkiego m ajestatu i wielkości. Znamienne dla tej apologetycznej ten
dencji Woronicza jest to, że niejednokrotnie naw et drobne, obyczajowe
elementy stają się czynnikiem przeciwstawienia idealnej przeszłości upa
dłej teraźniejszości. Rewizjonizm, krytycyzm wyeliminowany jest tu pra
wie zupełnie. Jesteśm y bardzo daleko od stosunku do przeszłości, właści
wego postępowej myśli Oświecenia.
Gloryfikacja przeszłości płynęła z przekonania o absolutnej wyższości
„dawności polskiej” nad teraźniejszością, przede wszystkim jeśli idzie
o treści duchowe, decydujące w gruncie rzeczy o wielkości i potędze pań
stwa. W dziejach Polski nie dostrzegał Woronicz żadnych tendencji rozwo
jowych; przeciwnie, linia narodowej historii była linią stopniowego upad
ku, dokonującego się na drodze rozkładu dawnych wartości duchowych.
Dostojni antenaci państwa szlacheckiego patrząc ze swych portretów w sa
lach zamku królewskiego w Warszawie
... się nam dziwują, czy to ci wnukowie,
Co stopniami wydrzejąc, tak mocno zdrobnieli50.

Stąd motyw przeciwstawienia teraźniejszości przeszłości, motyw po
równania, niezwykle charakterystyczny dla ideologii Woronicza: „... stań 
my do m iary z ojcami naszymi ... O! jakimiż niedorostkami przy tych wiel
koludach być się pokażemy!”51.
Przeszłość narodowa upersonifikowana w postaciach przodków wielkość
swą zawdzięczała wielkości ich ducha:
Rzućcie okiem na w aszych ojców, stryjów, dziadów,...
...Wpatrzcie się jakim duchem i sercem pałali
A zgaśnie dziw, że św iatem całym potrząsali52.
50 J. P. Woronicz, Dzieła poetyczne t. 1, Lipsk 1853, s. 106.
51 J. P. Woronicz, Pisma, t. 1, Kraków ,1832, s. 69.
52 J. P. Woronicz, Dzieła poetyczne, t. 1, Lipsk 1853, s. 127.
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Te wartości duchowe nie są w przekonaniu Woronicza tylko m artw ym
rupieciem w muzeum narodowej przeszłości, lecz rezerw uarem siły ducho
wej, z którego wciąż jeszcze można czerpać:
Bracia! wszak wschodzi słońce — co wczora zapadło,
Czemużby nasze imię, potęga i chwała,
Sił nabrawszy z tych cieniów, z słońcem zejść nie miała?63.

Przeszłość jest więc dla Woronicza żywym źródłem odrodzenia narodo
wego, ale nie znaczy to, by można było z tego źródła czerpać dowolnie w y
selekcjonowane treści. Przeszłość jest również elementem aktywnym; na
rzuca ona niejako przyszłości pewien model, w którego kontynuowaniu le
ży zadanie tej ostatniej. U Woronicza dzieje się to najczęściej za pośredni
ctwem jakiejś postaci historycznej (Kazimierz Wielki, Jan Kazimierz), któ
ra przekazuje następnym pokoleniom określone dziedzictwo polityczne.
Często przeszłość przybiera na siebie formę wieszczej wyroczni i w ten spo
sób określa autorytatyw nie przyszły bieg dziejów.
Możność historycznego wyboru jest więc w gruncie rzeczy ograniczona;
przed teraźniejszością staw ia Woronicz alternatyw ę: albo naw rót do prze
szłości, albo dalsze pogłębianie się upadku. Hasło naw rotu do przeszłości,
odrodzenia Określonych ideałów Polski szlacheckiej jest ideą naczelną tra 
dycjonalizmu Woronicza; bądź wyrażone bezpośrednio, bądź jako wyczu
w alna łatwo „arrière pensée” da się w ykryć bez trudu w całej jego tw ór
czości. Powrót do ideałów przodków stanowi jedyne remedium na klęski
i umożliwi pokonanie wszelkich przeszkód politycznych: „jeżeli wam miła
pamięć przodków waszych, jeżeli w ich sławie, znaczeniu i pomyślności,
odrodzić się chcecie, wróćcie się do ich śladów i przykładów... a w jednym
oka mgnieniu te ponure zwaliska domów i siedlisk waszych, w nową postać
zakwitną i odrodzą się” 54.
Stąd Woronicz na każdym kroku poszukuje elementów przeszłości w te 
raźniejszości; kryterium wartości zjawiska jest przede wszystkim jego m e
tryka historyczna. Zanik cech dawnych jest, w pojęciu Woronicza, zawsze
faktem negatywnym.
Zwrot Woronicza do przeszłości był czymś diam etralnie różnym za
równo od postępowego historyzmu oświeceniowego, jak i od jego konty
nuatora — historyzmu szlacheckich rewolucjonistów, przede wszystkim
lelewelowskiego. Był to dokładnie n u rt przeciwstawny. Dla tego ostatnie
go teraźniejszość była tylko etapem historycznego rozwoju, a „wiedza'
03 J. P. Woronicz, Dzieła poetyczne, jw., s. 126.
54 J. P. Woronicz, Pisma, t. 3, Kraków 1832, s. 154, 155.
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o przeszłości potrzebna była do zrozumienia teraźniejszości” 55. Dla Wo
ronicza przeszłość miała również dostarczyć teraźniejszości niezbędnej w ie
dzy: „Chcąe wskrzesić i ożywić znękanych Polaków, badajm y się o Pola
ków potężnych, poważnych, od morza do morza panujących” 56. Ale nie
była to wiedza potrzebna dla zrozumienia teraźniejszości, ani naw et dla
upraw iania wdbec niej dydaktyki w duchu oświeceniowym, lecz jedynie
dla dostosowania teraźniejszości do przeszłości, do przerobienia jej na prze
szłość. Woronicz nie ma ambicji poznawczych wobec historii; wkracza
w nią bez tej ciekawości intelektualnej, jaka cechowała postępowy historyzm. Wie z góry co w niej zastanie, ponieważ historia się nie rozwija. Wo
ronicz dostrzega w historii nie to, co zmienne, lecz to, co w jego pojęciu
stałe i wieczne.
Już w duchu romantycznego historyzmu pojmuje dzieje narodu jako
całość; twórczość jego nie przypadkowo zasięgiem swych zainteresowań'
obejmuje całą właściwie historię Polski, od zamierzchłych początków ple
mienia i narodu, aż do czasów najnowszych. To, co łączy jednak te poszcze
gólne epoki, to nie wspólne praw a rozwoju, lecz wieczne i niezmienne doj
m inanty dziejów, przejaw iające się w identyczny sposób w każdym mo
mencie historycznym: są to przede wszystkim duch i charakter narodowy.
Pojęcie „ducha narodowego” pojawia się u Woronicza w dwojakim ro 
zumieniu: raz chodzić będzie o odpowiednik patriotyzmu, poczucia narodo
wej przynależności i łączności, a więc o zjawisko aktualne, bieżące; drugi
raz będzie chodziło o pewne niezmienne i wieczne zasady strukturalne psy
chiki narodowej, istniejące od najdawniejszych czasów i łączące zespół
ludzi węzłem mistycznej wspólnoty narodowej. Oba rozumienia nie są zre
sztą ściśle rozgraniczone i częstokroć funkcjonują jako jedno pojęcie. Ka
tegoria ducha narodowego w drugim rozumieniu pojawia się w twórczości
Woronicza po roku 1800.
Pojęcie ducha narodu znało już szeroko i oświecenie, ale pojmowało go
z gruntu odmiennie. W klasycznym ujęciu Monteskiusza duch narodu jest
zjawiskiem, na którego powstanie złożyło się szereg elementów dostępnych
całkowicie empirycznemu badaniu i opisowi. Na przełomie XVIII i XIX
wieku pod naporem przenikających doń pierwiastków irracjonalnych po
jęcie ducha narodu ulega umistycznieniu. U Woronicza po roku 1800 duch
narodu to „ogień z Niebios natchniony”, „istność nadzmysłowa”. „Istność
ta nadzmysłowa, gdzież indziej może mieć początek, jeśli nie w owym nie
odmiennym wyroku tego wiekuistego pana, który rozsadzając plemie czło
65
N. Aissorodobraj, Kształtowanie się założeń teoretycznych historiografii Joachi
ma Lelewela (Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej, t. III, W arszawa 1037,
s. 132).
56 J. P. Woronicz, Pisma, t. 4, Kraków 1832, is. 132.
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wiecze, a to podług języka i rodu każdego secundum linguas et nationes,
wlał następnie każdemu pewne zarody i żywioły istnienia, które w niezatar
tych cechach narodowości jedne ludy od drugich wyosobniają” r' 7. Duch
narodowy jest więc indywidualną i jednocześnie niezmienną zasadą na
rodu, nadaną mu przez Boga.
W poczuciu współczesnych Woronicza problem odrębności narodów sta
nowił jedno z najistotniejszych zagadnień w ideologii autora Św iątyni Sybilli. Czartoryski w swej pośmiertnej „pochwale” wyróżnia szczególnie
dwa przekonania, które miały być naczelne dla Woronicza: że nieszczęścia
narodów są wynikiem odstępstwa od zakonu bożego, i że „sam Bóg rozdzielił
narody na ziemi, że zatem odznaczając ich znamiona i różnice muszą
trwać przez wieki, mimo wypadki ludzką wolą zrządzone” 58. To przekona
nie o odrębności narodów miało — jak wiele poglądów Woronicza, które
w yrastały najczęściej z nurtów ideologii XVIII stulecia i ulegały stopnio
wym przekształceniom w duchu idei romantycznych ■
— swoją wcześniej
szą, oświeceniową fazę. W „Kazaniu przy zamknięciu ¡pogrzebu księcia Mi
chała Poniatowskiego” z roku 1794 Woronicz apeluje do Polaków o porzuce
nie niewolniczego naśladownictwa „cudzych układów i system atów ”, bo
„urodzenie, wychowanie, przejęte od ojców prawa, obyczaje,, język, nawyknienia, utworzyły nas narodem oddzielnym i od innych wyosobnio
nym ” 00. Odrębność narodu jest tu jeszcze wynikiem czynników n atural
nych. Później dopiero stanie się ona bezpośrednim dziełem Boga.
Odrębność narodu wyrażała się w jego losie, w przeznaczeniu, a przede
wszystkim w charakterze narodowym. C harakter narodowy, a zwłaszcza
plemienny — o którym w innym miejscu będzie szerzej mowa — był czyn
nikiem stałym; składał się z szeregu wiecznych praw moralnych, nada
nych plemieniu przez Boga i określalących jego historyczne losy.
Historyzm (choć właściwszy byłby tu może term in „tradycjonalizm ”)
Woronicza, będący filozoficznym wyrazem jego społecznego konserw atyz
mu, stanowił pod wieloma względami zjawisko zbliżone do reakcyjnego
historyzmu romantycznego, rodzaj swoistej jego zapowiedzi. Ponieważ jed
nocześnie był kontynuacją XVIII-wiecznego szlacheckiego tradycjonaliz
mu, można go uznać za ogniwo pośrednie, łączące te dwa zjawiska ideolo
giczne. Do reakcyjnego historyzmu romantycznego zbliżało Woronicza sze
reg elementów, wspólnych obu ideologiom, obcych natom iast na ogół hi
storycznej myśli oświeceniowej; był to przede wszystkim k ult dawności
i tendencja do jej wskrzeszenia, przekonanie, że o wartości i prawomoc
57 J. P. Woronicz, Dzieła poetyczne, t. 3, Lipsk 1853, s. 102.
58 A. Czartoryski, Pochwała J. P. Woronicza, Puławy 1830.
59 J. P. Woronicz, Pisma, t. 4, Kraków 1832, s. 52.
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ności zjawiska decyduje jego genealogia historyczna; było to pojmowanie
dziejów jako całości i poczucie głębokiego powinowactwa z przeszłością;
było to dostrzeganie w historii przede wszystkim tego, co niezmienne i wie
czne, i upatryw anie tego w duchu i charakterze narodowym.
Historyzm Woronicza trudno jest właściwie powiązać bezpośrednio
z jakąś określoną współczesną tendencją polityczną. Jest on całkowicie
zwrócony wstecz. Nic, co nowe, nie jest w stanie znaleźć w jego oczach
usprawiedliwienia dla faktu, że istnieje. Można by użyć dlań za motto dwu
wiersza stanowiącego zakończenie H ym nu do Boga:
Kości spróchniałe! Powstańcie z mogiły,
Przywdziejcie ducha i ciało i siły!
*

Analiza historyzmu Woronicza byłaby jednak niepełna, gdyby pominąć
zagadnienie jego funkcji. Funkcja ta ma charakter dwojaki: klasowy i na
rodowy. Historyzm Woronicza jest z jednej strony próbą stworzenia możli
wie najbardziej chlubnej genealogii warstwie szlacheckiej i systemowi feu
dalnemu w Polsce, z drugiej zaś strony stanowi on poważny czynnik w pro
cesie kształtowania się świadomości historycznej narodu, procesie w pew
nym sensie w ykraczającym poza ram y jakiejkolwiek klasy, ogólnonaro
dowym.
Epoka powstawania twórczości Woronicza jest epoką, w której proces
kształtowania się narodu nowożytnego w Polsce został zahamowany przez
rozbiory. Zahamowany, a jednocześnie przyśpieszony, ponieważ równolegle
do osłabienia tempa społecznych procesów integracyjnych mamy do czy
nienia ze szczególnym nasileniem aktywności świadomości. Problem na
rodu w tej czy innej formie wysuwa się na plan pierwszy w literaturze,
filozofii, w wielu dziedzinach nauki. Zwłaszcza doniosłe znaczenie przypi
suje się świadomości historycznej narodu, upatrując w niej szczególnie sil
ny rodzaj więzi narodowej. Znajomość przeszłości narodowej wzmacniała
poczucie przynależności do narodu. „Każdy Polak niech czuje w sobie swójnaród, z całym jego p r z e s z ł e m (podkr. moje — J. T.) i przyszłem ży
ciem... Niech każdy kwiat, owoc i listek na tem drzewie przez Boga wszcze
pionym, przez nas hodowanym, burzam i nie pożytem, uważa się za całość
do niego należącą, bo każdy nosi w sobie całość”60 — pisał Brodziński. Ten
że Brodziński zamach na pamięć o przeszłości narodowej, dokonany przez
zaborców, uważał za jedno z najcięższych nieszczęść jakie może spotkać
naród: „Ale czego żaden lud w świecie nie doznał, zatem boleści naszej nie
60 K. Brodziński, Pisma, Poznań 1874, t. VII, s. 278.
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pojmie, było wydzieranie nam całej zapracowanej przeszłości, naszej pa
mięci, żeśmy byli narodem ” 61.
Poszukiwanie swego „korzenia” — jak się wyrażał Mochnacki — swojej
genealogii historycznej, które w dobie rom antyzm u w tej czy innej formie
podejmował każdy właściwie naród europejski, w Polsce przybiera szcze
gólnie wielkie rozm iary i napięcie. Już na przełomie XVIII i XIX wieku
wybucha u nas „zapotrzebowanie narodowe” na historię we wszelkiej po
staci62. W ustosunkowaniu się do przeszłości na czoło wysuwa się elem ent
emocjonalny. Zjawisko to można zaobserwować na przykładzie licznych
elegii patriotycznych z drugiej połowy XVIII wieku, a i Woronicz odczuwa
„naturalną jakąś skłonność” do badania dziejów naszych antenatów ”63.
W tych w arunkach bardzo istotna staje się sprawa utworów literackich
o treści historycznej, zwłaszcza coraz bardziej wówczas modnych pieśni
historycznych. W dwóch kolejnych Rozprawach o pieśniach narodowych,
wygłoszonych w warszawskim TPN (1803, 1805 r.), Woronicz referuje swój
projekt tzw. Pieśnioksiągu, obszernego zbioru poezji narodowej. Jeden
z trzech działów Pieśnioksiągu m iały wypełniać pieśni historyczne, posia
dające kapitalne znaczenie dla świadomości narodowej. „Tem drobnem na
pozór nasionkiem wszystkie narody swoje podania i dzieje przed zagładą
wieków ratow ały” 04. Pieśni historyczne „jeśli komu mogą być obojętne, ten
się już wyzuł z całkowitej istności Polaka, albo nim nigdy nie był” 65. Historyzm staje się niezwykle istotnym składnikiem funkcji poezji i w ogóle
sztuki, jako element przechowania przeszłości, obronienia jej przed zagła
dą czasu: „Wszystkie narody ubiegają się dłótem, pęzlem i piórem, z po
tęgą pożerczego czasu wojować; a my jedni w popiołach naszych usypiać
będziemy?”66 — woła Woronicz.
Takie pojm owanie celu sztuki nie obce było epoce. Wychodząc z zało
żenia, że „nic bardziej nie przywiązuje do kraju, jak znajomość historii
61 K. Brodziński, M owy i pisma patriotyczne, Kraków 1926, wyd. BN, s. 90—91.
62 Znamienne są w tym względzie świadectwa pamiętnikarzy czy historyków kul
tury. S. Wodziński podkreśla wielką rolę powieści historycznych (mowa w tym w y 
padku o powieściach Michała Krajewskiego), które mimo słabego poziomu literackiego
.znajdowały licznych czytelników i podnosiły „rycerskiego ducha w narodzie”. (iS. hr.
Wodzicki, Wspomnienia z przeszłości, K raków 1873, s. 83—84). Także W. Wójcicki zw ra
ca uwagę, że „zachowywanie i powtarzanie tradycji narodowych stało się niejako po
trzebą życia duchowego społeczeństwa tego okresu” (Warszawa, je j życie um ysłowe
i ruch literacki i(1800—1830), W arszawa 1880, s. 39).
63 J. P. Woronicz, Pisma, t. 4, Kraków 1832, s. 53.
64 J. P. Woronicz, Dzieła poetyczne, t. 3, Lipsk 1853, s. 32.
63 Tamże, s. 32.
66 Tamże, s. 33.
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jego” 67, Niemcewicz pisał swoje Śpiew y historyczne. Świadomość histo
ryczna była również ważnym czynnikiem ducha narodowego.
Koncepcja ducha narodowego pełniła na początku XIX wieku w Pol
sce rolę postępową68. Wiara w rzekomo niezmienne i wieczne pierw iastki
psychiki narodowej sprzyjała ugruntow aniu się przekonania, że naród po
zostanie nadal zwartą i żywą całością. Organicznie ze sobą łączone w oświe
ceniu pojęcia narodu i państwa (jeszcze w Św iątyni Sybilli są wyraźne
ślady pojmowania narodu jako tożsamego z państwem) zdołano szybko
i szczęśliwie rozdzielić już w pierwszych latach niewoli i w ydaje się, że
koncepcja ducha narodowego odegrała w tym procesie rolę dość istotną.
Pełniła ona oprócz tego inne jeszcze funkcje: zwracała myśl badaczy ku
przeszłości i ku folklorowi, bo w obu tych dziedzinach duch narodowy miał
występować w całej swej czystości69. Koncepcja ducha narodowego sprzy
jała w tym okresie zacieśnianiu się więzi narodowej.
Duch narodowy „to jest jeden oręż, którego ani potęga czasu, ani cała
srogość gwałtu i ucisku pokonać nie zdoła”70, „jest tak dzielny i porusza
jący, iż jedna iskierka jego całą mogiłę prochów uśpionych natchnąć i oży
wić jest m ocna”71. To przekonanie, że „naród choćby najsrożej znękany,
nie umiera, póki go duch narodowy nie odbiega”72, towarzyszy całej tw ór
czości Woronicza po upadku niepodległości.
Historia, przeszłość była decydującym składnikiem ducha narodowego,
pamięć przeszłości stanowiła gwarancję przetrw ania narodu, bo „ten tylko
naród wiecznie umiera, który ducha narodowości swojej ocalić nie umie,
i czem był, ani szlachetnie uczuć, ani drugim dostojnie opowiedzieć nie zdo
ła” 73. Duch narodowy to to wszystko „co tylko bliżej serca człowieka do
tyka; c o m u w u b i e g ł e j p r z e s z ł o ś c i , j e g o z a c n o ś ć , g o d 
n o ś ć i s i ł y p r z y r o d z o n e p r z y p o m i n a (podkr. moje — J. T.),
co uwagę jego zwraca, aby się w nowe pokolenia przeradzając, szczęśliwy
dla nich byt, swobody i przystojne znaczenie zabezpieczył” 74. Znamienna
dla Woronicza, jak wynika z przytoczonej definicji, jest nie tylko tenden
cja do czerpania treści dla ducha narodowego z przeszłości, ale również
głębokie poczucie organicznej łączności przeszłości i przyszłości. Poczu
67 J. U. Niemcewicz, Ś piew y historyczne, Warszawa 1819, s. 21.
68 M. H. Serejski, Idea narodu w burżuazyjnej historiografii polskiej od schyłku
XVIII do końca X I X w., odlb. z „Przeglądu Nauk Historycznych i Społecznych”, Łódź
1952, s. 6.
69 M. H. Serejski, jw., s. 5.
70 J. P. Woronicz, Dzieła poetyczne, t. 3, Lipsk 1853, s. *54.
71 Tamże, s. 46.
72 Tamże, s. 131.
73 Tamże, s. 55.
74 Tamże, s. 53, 54.
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cie związku ideowego i emocjonalnego z przeszłością występowało u Wo
ronicza od początku, teraz jednak przybiera ono nowe formy, nie spotyka
ne w ideologii oświeceniowej. Właśnie duch narodowy jest owym niewi
dzialnym łącznikiem, który w organiczną całość spaja pokolenia: „Nie sa
ma więc kraina (w sensie m aterialnym — J. T.) stanowi ojczyznę. Widzial
na ta i ulubiona jej posada jest świętym przybytkiem tej wyższej i ducho
wej istności, która się w duchu i języku narodowym na całą jednorodną
familią rozlew a” 75. Takie rozumienie ojczyzny, jako wspólnoty nie tylko
w przestrzeni lecz i w czasie, przygotowane było w myśli Woronicza przez
wcześniejszą, oświeceniową koncepcję, pochodzącą z roku 1794: „ziemia
ta z dawna przez nich (tj. przodków) osiadła i zamieszkana; ich potem i tru 
dami wydoskonalona, męstwem i walecznością od napaści obroniona; nam
na koniec ciągiem pokoleń w dziedzictwie przekazana, stała się naszą włas
ną, a nie obcego ludu ojczyzną” 76. Wykonana przez wiele pokoleń praca
cywilizacyjna i ofiary poniesione w wojnach obronnych w ytw arzają wspól
ne dobro; naród w ystępuje w tym rozumowainiu jako jedna organiczna ca
łość, ujęta na przestrzeni całego procesu dziejowego. Takie pojmowanie
ojczyzny w ystępuje u Woronicza w ielokrotnie77.
Jednym z celów warszawskiego TPN (którego Woronicz był aktywnym
członkiem) było właśnie utrzym anie ducha narodowego nie tylko poprzez
kształtow anie świadomości historycznej narodu, ale również poprzez pie
lęgnowanie języka „tej to ostatniej i niezatartej cechy rodu naszego”. Za
gadnienie języka jako pierwszorzędnego elementu świadomości narodowej
w ystępuje wielokrotnie w ówczesnej twórczości Woronicza. Na kanwie
tej problem atyki zrodził się też pomysł wydania pieśnioksiągu. Rzecz zna
mienna, że Woronicz kilkakrotnie podkreśla konieczność rozszerzenia
ducha narodowego na chłopów78 w przekonaniu, że „oświecenie ludu jest
najpewniejszym żywiołem siły narodow ej” 79. Język narodowy miał w tym
odegrać niepoślednią rolę. Woronicz zdaje sobie sprawę i z długotrwałości
procesu i ze stosunkowo niewielkiej siły działania proponowanych środ
ków, ale w duchu organicznikowskim uważa, że tylko ten sposób postępo
wania dać może trw ałe rezu ltaty 80. Była to rezygnacja z wielkich ambicji
narodowych na rzecz skromnie nakreślonych zadań w dziedzinie walki
o czystość k u ltu ry narodowej, charakterystyczna dla TPN i poczynań tej
instytucji. Jednakże znaczenie prac, jakie rodziły się w tej atmosferze, było,
75 J. P. Woronicz, Pisma, t. 4, Kraków ¡1832, s. 187.
76 Tamże, s. 52.
77 Tamże, t. 5, s. 31; Dzieła poetyczne, t. 3, Lipsk 1853, s. 53.
78 J. P. Woronicz, Dzieła poetyczne, t. 3, Lipsk 1853, s. 53.
79 Tamże, s. 41, 42.
80 Tamże, s. 10.
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mimo całej ich połowiczności, niezwykle istotne dla ocalenia wysokiej
kultury naukowej i literackiej, jaką -odziedziczył po oświeceniu wiek XIX.
Po upadku Napoleona i powtórnej utracie niepodległości zmienia się sto
sunek Woronicza do przeszłości. Przeszłość staje się obecnie „listkiem gro
bowego cyprysu”, przeznaczonym jedynie do chowania w pamięci i w sercu.
Wspomnienia o dawnej świetności Polski nabierają obecnie charakteru nagrobkowo-muzealnego; nie służą żadnym zadaniom aktualnym, nie są źró
dłem ani podnietą żadnych poczynań. Z historiozoficznej syntezy dziejów
Polski, którą stw orzył Woronicz w poprzednim okresie, pozostaje tylko nie
przydatny schemat, pow tarzający się jeszcze tu i ówdzie jakby siłą bezwła
du. Powstała jeszcze myśl o przymierzu przodków z Bogiem, będąca nie
gdyś swoistą próbą historiozoficzną uzasadnienia optymizmu narodowego,
w iary w odrodzenie Polski, obecnie traci wszelkie ostrze aktualne. Woro
nicz, jak znaczna większość praw icy społecznej, przyjął z aplauzem rządy
Aleksandra, widząc w nim obrońcę porządku społecznego i religii, i do końca
pozostał w ierny tej lojalistycznej orientacji. Jednakże rzeczywistość poli
tyczna nie dawała pełnego zadowolenia temu, którem u marzyła się niegdyś
wizja mocarstwowej Polski, wizja wskrzeszonego państwa szlacheckiego
z czasów Jagiellonów. Woronicz tęskni za przeszłością, otacza się jej pam iąt
kami, wspólnie z malarzem Stachowiczem wielkim nakładem trudu i pienię
dzy urządza w pałacu biskupów krakowskich „zbiór chronologiczny dziejów
przeżyłej ojczyzny”.
I tak historyzm Woronicza podporządkowany orientacji lojalistycznej,
odarty ze swej funkcji aktywnej (a taką mogła być wówczas jedynie funkcja
narodowo-wyzwoleńcza), więdnie i upada, zamykając się wreszcie w czte
rech ścianach krakowskiego pałacu biskupów.
Jednak nie ten ostatni okres decyduje o znaczeniu twórczości Woroni
cza dla kształtowania się świadomości historycznej narodu. Decydują
0 nim przede wszystkim utw ory powstałe w ostatnim dziesiątku XVIII
1 pierwszym XIX stulecia. Ich „historyczność” i ich patriotyzm odczuwa
ne były żywo przez współczesnych. Można się zgodzić ze zdaniem R. Ottmana, że Świątynia Sybilli „znana naprzód z odpisów i wyjątków, była
w czasie ogólnej posuchy literackiej czymś w rodzaju m anny ożywczej”81.
Ona i inne utw ory Woronicza „wnet rozpisane i rozchwytane po k raju
stały się zaraz narodową własnością” 82, „przepisywano je powszechnie,
podawano z rąk do rąk, z ust do ust, tak iż wkrótce po całej ziemi polskiej
czytane, lub w całych wyjątkach, jak iniegdyś w Grecji Homera lub Eury81 R. Ottman, J. P. Woronicz, „Przegląd P olski” 1883, s. 27.
82 Kazania i m ow y z powodu uroczystego pogrzebu śp. J. W. J. P. Woronicza,
m owa F. Wężyka, Kraków 1830, s. 8.
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pida wiersze, z pamięci powtarzane lb yły”83. „Jego uniesienie niosło ochło
dę stroskanym publiczną niedolą; był pokrzepieniem w ich niemocy, pod
niesieniem w ich upadku”84.
Sam Woronicz miał świadomość narodowej funkcji swych utworów.
Dał temu wyraz w wierszu Do Czackiej (1801) pisząc o ukończonej niedaw
no Św iątyni Sybilli:
Jeszcze te zgorzeliska dymem nie otlały,
Które naszą rodzinę w gruzach zagrzebały,
Jeszcze się nieubłagane piekło (gniewem miota,
A tem wszystkim potrząsać śmie jedna sierota? (mowa o poemacie)
W ielki z niej nader śmiałek — lecz z rodu tych śmiałków,
Co się piekieł i świata nie boją przechwałków,
Ci i z martwych popiołów swych m ścicielów rodzą,
I z czasem wszystkożerczym srogie w alki zwodzą85.

Przy ocenie historyzmu Woronicza pewną trudność powoduje jego
podwójna funkcja: klasowa i narodowa. Nie ulega bowiem wątpliwości, że
historyzm Woronicza gloryfikował treści feudalne i im przede wszyst
kim służył. Historia Polski, tak jak ją pojmował Woronicz, była wyłącznie
historią narodu szlacheckiego, znikał z niej całkowicie nie tylko problem
walki stanów w ew nątrz system u feudalnego, ale w ogóle samo istnienie
mieszczaństwa i chłopstwa, i udział tych w arstw we wspólnych dziejach.
Dla Woronicza sprzeczności wewnętrzne zamykały się w sprzecznościach
wewnątrz w arstw y szlacheckiej, sprzecznościach między pozytywnym dą
żeniem do „świętej zgody” a anarchicznymi tendencjam i pryw aty
i „niesforu”. Z czasem, gdy chroniczne niedostrzeganie nowych sił społecz
nych stanie się absolutnie niemożliwe, ulubiona idea „świętej zgody” zmie
nia się u Woronicza na ideę patriarchalnego solidaryzmu.
Wydaje się jednakże, że z punktu widzenia zakresu społecznego oddzia
ływania ważniejsza dla historyzm u Woronicza jest nie jego funkcja kla
sowa, lecz narodowa. Spełnianie tej funkcji ułatw iał Woroniczowi sposób,
w jakim pojmował rolę w arstw y szlacheckiej w dziejach narodowych. Gdy
zaglądał w przeszłość, widział ją nie na sejmiku i we dworze, broniącą
swych interesów klasowych, lecz w polu i zbrojnie, jako obrońcę całości
i świetności Rzeczypospolitej. Na czoło jej dziejów wysuwał tradycje walk
orężnych, patriotyzmu, poświęcenia za ojczyznę i indywidualnego heroiz
mu, a także rządności gospodarczej i kulturalnej.
83 A. Czartoryski, Pochwała J. P. Woronicza, Puławy 1830, s. XVIII.
84 M. Mochnacki, Woronicz, „Kurier Polski” 1830, nr 42, s. 215.
85 J. P. Woronicz, Dzieła poetyczne, t. 1, Lipsk 1853, s. 37, 58.
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Jeśli przenika do jego kazań frazeologia „republikańska” 86, to trzeba
to zbliżenie z ideologią szlacheckich „republikantów ” traktować z dużą
ostrożnością. O ile bowiem łączył Woronicza z „republikantam i” kult prze
szłości i przekonanie, że jest ona najdoskonalszym wzorem dla współcze
sności, o tyle dzielił go od nich jego niezłomny monarchizm; również i sa
mo pojmowanie hasła naw rotu do przeszłości w dbu wypadkach było inne.
„Republikanci” bowiem, powołując się na przeszłość, pragnęli wyłącznie
utrzym ania modelu „nierządnej” Rzeczypospolitej szlacheckiej (a w grun
cie rzeczy magnackiej oligarchii) I-ej połowy XVIII wieku i ustrzeżenia
go od wszelkich zakusów reformatorskich. Dla Woronicza również ideałem
była Polska feudalna, ale jego koncepcja modelu feudalnego — będąca
zresztą bardziej marzeniem historycznym, niż jakimkolwiek programem
politycznym — nawiązywała do zgoła innych wzorów, do okresu najw ięk
szej świetności Rzeczypospolitej pod rządami Piastów i Jagiellonów. Przy
podkreślaniu takich przede wszystkim tradycji w arstw y szlacheckiej, historyzmowi Woronicza, w specyficznych warunkach pierwszych lat XIX
stulecia, łatwiej było pełnić funkcję w pewnym sensie ogólnonarodową.
Na w arunki te składała się nie tylko u trata niepodległości, ale również nie
dostateczne wykrystalizowanie się historyzmu postępowego, który by po
zwolił na podjęcie zasadniczej polemiki o dzieje narodu — tak jak to zro
bił później Lelewel — i uczulił na wszelkie przejawy konserwatywnego
widzenia historii. Nawet postępowi rom antycy w Polsce nie rozumieli np.
politycznie wstecznego sensu feudalnego wołania o średniowiecze, jako
0 czołową epokę historii87. Dla nich bowiem „każdy zwrot do przeszłości
stanow ił argum ent przeciwko rozbiorcom i broń w arsenale przyszłej wal
ki wolnościowej”88. W powszechnym odczuciu cała przeszłość Polski sta
wała się rodzajem narodowego sanktuarium , gdzie wszystko było święte
1 nienaruszalne. Nawet nu rt tak postępowy, jak szlachecki rewolucjonizm
idealizował ją 89 i czerpał z niej patriotyczne natchnienie, nie bardzo umie
88 W Kazaniu przy zamknięciu pogrzebu księcia Michała Jerzego Ciołka Ponia
towskiego z 1794 r. pojawia się u Woronicza określenie „edukacja republikancka” na
oznaczenie wyidealizowanego obrazu wychowania staropolskiego, które dawało tak
mocne podstawy moralne społeczeństwu polskiemu epoki Jagiellonów. Określenie to
mogło przywędrować z dzieła W awrzyńca Rzewuskiego O formie rządu republikań
skiego myśli, wydanego w roku 1790, które „edukacji republikanckiej” poświęca spory
rozdział pod tymże tytułem. W okresie tym znaleźć można u Woronicza jeszcze inne
podobne ślady frazeologii republikanckiej.
87 K. Wyka, Matejko i Słowacki, W arszawa 1953, s. 104.
88 Tamże, s. 104.
89 J. Szacki w swojej pracy o ideologii szlacheckich rewolucjonistów podkreśla, że
w ramach tego nurtu do historii sięgano dwojako: z jednej strony mamy tendencję
krytyczną i rewizjonistyczną (przede wszystkim Lelewel), a z drugiej „występowała
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jąc czy chcąc poddać ją zasadniczej rewizji. Co więcej, „w tych w arun
kach, gdy historyzm był wyraźnym narzędziem walki wolnościowej
i antyfeudalnej, zamazywały się do pewnego stopnia granice pomiędzy je
go postępowymi a wstecznymi objawami”90.
Nic więc dziwnego, że w tej sytuacji treści narodowe w utw orach Wo
ronicza przesłaniały, majoryzowały niejako w odczuciu współczesnych ich
konserw atyw ną treść społeczną. Dzięki tem u mógł Woronicz zostać pa
triarchą narodowym, „wieszczem”, otoczonym ogólną czcią i szacunkiem.
Był jakby ponad partiam i i stronnictwami. W epoce Księstwa Warszaw
skiego, „gdy wśród powszechnych w k raju zamieszek i walk stronnictw
sędziwi naw et pisarze ulegali nieposzanowaniu i napaści ze strony zago
rzalców, o Woroniczu zawsze i wszędzie z należną czcią wspominano, i najzjadliwsze pióra krzykaczy o jego postać poważną się kruszyły”91. Ślady
krytycyzm u i niechęci w stosunku do Woronicza można istotnie odnaleźć
u niewielu tylko współczesnych92.
II

Historiozofia Woronicza, mimo że nie była dziełem zawodowego histo
ryka ani naw et uczonego, stanowiła przecież na gruncie polskiej myśli hi
storycznej elem ent nowy. Zawodowi historycy nie zdołali wytworzyć syn
tetycznego ujęcia dziejów. Przygotowania do wielkiej oświeceniowej syn
tezy, podjęte głównie przez Staszica i Kołłątaja, dały owoce dopiero znacz
nie później, może za późno, bo gdy w latach 1819—20 ukazuje się wreszcie
Ród ludzki Staszica, jest on już właściwie pogrobowcem, który nie odegra
większej roli w myśli polskiej. W tych w arunkach naukę zastępuje poezja,
aby dać koncepcję z gruntu przeciwstawną oświeceniowym poglądom na
dzieje. Lepiej czy gorzej, ale właśnie ona oddziałuje na myśl współczesną,
taka koncepcja, w której na pierwszy plan w ysuwała się idealizacja historii w imię
jej przeciwstawienia znikczeniałej teraźniejszości (Z historii rozwoju ideologii szla
checkich rewolucjonistów lat 20-tych, „Myśl Filozoficzne” 1955, nr 4 (18).
90 K. Wyka, jw., s. 1-05
91 R. Ottman, jw., s. 30, 31.
92 Można się ich domniemywać u Lelewela, który w swej recenzji Ś piew ów hi
storycznych Niem cewicza pisze: „Gdyby był autor pieśń jaką o Lechu ułożył, przy
jemnie byłaby czytana, jako o przedmiocie bajecznym, o którym z innej ręki poetyckie
go głosu powszechność z upragnieniem oczekuje” („Dziennik W ileński” 1817, t. V);
ta ręka, która jak dotąd dała „pieśń o Lechu”, była to ręka Woronicza (Lech jego pow
stał w r. 1807) i do niego to chyba odnoszą się krytyczne i niechętne słow a Lelewela.
Także Chodakowski, który poznał w Krakowie Woronicza, odzywał się o nim z de
zaprobatą (Francew, Polskoje słowianowiedienije, Praga 1906, s. 334, 335).
3 A rc h iw u m h isto rii filo z o fii i m y śli społ.
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stając się zaczynem wielu nowych idei93. Do poglądów zaw artych w pi
smach Woronicza nawiązywali Mochnacki i Brodziński, ale faktyczny ich
zasięg był znacznie szerszy. Ich społeczną nośność zwiększała jeszcze lite
racka forma, która sprawiała, że niedostrzegalnie staw ały się one w ła
snością ogółu, schodziły do rzędu idei obiegowych. Istotę historiozofii Wo
ronicza ujął lapidarnie w swojej Pochwale A. Czartoryski w formie tezy,
że „nieszczęścia narodów są karą nieba za odstąpienie od jego zakonu i cno
ty, i że aby Opatrzność osłoniła znowu swoją opieką ludy, które na losy
światowe rzuciła, trzeba rzetelnego poprawienia i długich w jej obliczu
zasług”94. Było to trafne uchwycenie schematu, który stosowany był kon
sekw entnie przez poetę do oceny wszystkich wydarzeń dziejowych.
W centrum historiozofii Woronicza znajduje się pojęcie Opatrzności.
Niektórzy badacze usiłowali jego genezę wywieść z ideologii oświecenia.
Tak interpretow ał ten problem w swoim studium Jareck i95, a za nim S tra
szewski, pisząc, że Woronicz „od wieku XVIII przejm uje zaprzeczenie
przypadkowości i porządku, ale równocześnie przekształca on to pojęcie
v/ duchu religijnym ” 96. Interpretacja ta, zbyt uproszczona, wypływa
z błędnego, jednolitego ujęcia epoki, utożsamiania jej wyłącznie z postę
pową myślą typu W oltera czy Kołłątaja, która przecież nielbyła jej jedyną
treścią. Obok myśli oświeceniowej żywe wciąż były inne, starsze form y
ideologii, stanowiące przedłużenie myśli szlacheckiej i ortodoksyjnej m y
śli katolickiej. Funkcjonowały one nie tylko w swej najhardziej obskuranckiej formie — w postaci mentalności zacofanych mas szlacheckich
w Polsce — ale zdobywały się niejednokrotnie na dzieła nie pozbawione
wartości i siły oddziaływania. Woronicz nie musiał więc sięgać do oświece
niowego pojęcia Opatrzności. Miał tu wzory bardziej bliskie i bezpośrednie.
Słuszniejsze wydają się inne obserwacje Jareckiego, łączącei myśl Woro
nicza z Długoszem i Bossuetem. Była to bezpośrednia kontynuacja tej tra 
dycji ideologicznej, a zapożyczenia, jakie Woronicz mógł ew entualnie po
czynić w ideologii oświecenia, były co najwyżej drugorzędnej natury. Lu
dzie oświecenia pojmowali Opatrzność w duchu deistycznym, czy też uży
wali tego pojęcia dla określenia sumy praw przyrody, przejawiających się
w ładzie m aterialnego świata. Woronicz pod pojęciem Opatrzności rozu
93 Za nowatora w dziedzinie poglądów na historię uważają m. in. Woronicza: L.
Dębicki (Poeci w Puławach. Jan Paweł Woornicz, „Przewodnik naukowy i literacki”
1889) i M. Straszewski (Dzieje filozoficznej myśli polskiej w okresie porozbiorowym,
Kraków 1912).
94 A. Czartoryski, Pochwała J. P. Woronicza, Puławy 1830, s. XXIX.
95 S. Jarecki, Idee historiozoficzne Woronicza a mesjanizm polski, „Pam. Lit.” 1904.
96 M. Straszewski, Dzieje filozoficznej myśli polskiej w okresie porozbiorowym,
Kraków 1912, s. 228.
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mie Boga osobowego, pojmowanego w duchu myśli katolickiej. Bóg działa
w świecie bezpośrednio, a jego ingerencja przejawia sią zarówno w spra
wach największych, jak i najdrobniejszych:
Nie m niejszyś i jednego robaczka sklejeniem,
Jak ogromnej budowy świata w yw iedzeniem 97.

Bóg jest ojcem sprawującym nad swymi dziatkami-ludźmi patriarchalną władzę. Między człowiekiem a nim zachodzi „przyrodzony i nierozdzielny” związek poznawczy, którego nie mogą zerwać żadne okoliczności
zewnętrzne (wychowanie, stosunki społeczne itp.).
Podstaw y historiozofii Woronicza kształtują się na gruncie negacji ra 
cjonalistycznych i materialistycznych tendencji filozofii oświecenia:
„uczona przewrotność jest ogniem i mieczem w rękach skażonego szaleń
ca”. Kamieniem obrazy jest dla Woronicza przekonanie, że „ta piękna wi
dzialnego świata stru k tu ra jest tylko jakiegoś losu przypadkowym two
rem ”, a „człowiek najślachetniejszy tego okręgu mieszkaniec nie jest, jak
tylko rośliną ziemi, wszystkie czynności jego zmuszonym mechaniz
m em ” 98. Żadne wysiłki rozumu ludzkiego nie odsłonią na drodze racjo
nalistycznych dociekań sensu dziejów, ponieważ „piędzią ludzką” nie moż
na mierzyć wyższych wyroków.
Nie oznacza to rezygnacji z wszelkich dążności poznawczych w sto
sunku do mechanizmu dziejów. Przeciwnie, należy starać się o poznanie
własnego przeznaczenia. Dawni Polacy „nie orężem tylko, nie samą
świetnością potęgi i znaczenia, ale naprzód gruntowną znajomością szla
chetnych przeznaczeń człowieka, wszystkie kroki i postępki swoje
m ierzyli”99.
Droga do poznania własnych przeznaczeń wiedzie przez poznanie n aj
wyższej mądrości rządzącej światem w myśl swoich zasad. Człowiek nie jest
„losu ślepego igrzyskiem”, a podobnie i losy narodów nie są zależne od
przypadku. Są one z góry określone przez Boga. Św iat „raz od twórcy
w niezłomne ujęty okowy” rządzi się wiecznie pewnymi nieomylnymi
prawdami, których nic nie zdoła zachwiać. Przeznaczenie realizuje się
z żelazną konsekwencją i nikogo nie omija.
Koncepcja przeznaczenia, rozwinięta szerzej w twórczości Woronicza
już w XIX w. stała się podłożem, z którego w yrastały idee mesjanistyczne.
Woroniczowi obca była najzupełniej idea rozwoju historycznego. Wa
runki historyczne nie ulegają zmianie, a przynajmniej zmiana ta nie wpły
97 J. P. Woronicz, Dzieła poetyczne, t. 1, Lipsk 1853, s. 15.
98 J. P. Woronicz, Pisma, t. 4, Kraków 1832, s. 6.
99 J. P. Woronicz, Dzieła poetyczne, t. 3, Lipsk 1853, s. 60.
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wa na losy narodów: „Nie stękajm y na próżno, że za ich życia (dawnych
Polaków — J. T.) inne były czasy, inny skład i postać rzeczy politycznych.
Zawsze ludzie byli ludźmi i nic nowego nie ma pod słońcem” 100.
Cóż jednak jest przyczyną zmian zachodzących w organizmach poli
tycznych, przyczyną rozkw itu i upadku narodów? Pytaniem tym intereso
wało się całe oświecenie. U Woronicza odpowiedź pojawia się zasadniczo
w dwojakiej postaci. Raz powie on, że „obyczaje narodów są najw ierniej
szą wskazówką ich wzrostu i upadku” 101, narody upadają „chorób morał-«
nych koleją”. Nalot myśli oświeceniowej jest tu tylko pozorny, bo dla Wo
ronicza „m atką obyczajów” jest religia, a społeczeństwa upadają ilekroć
cdejdą od żywego strum ienia jej praw dy102.
Na dalszym szczeblu uogólnienia historiozoficznego upadek narodu
przedstawia się jako kara boża za odejście od religii, od ducha moralności,
chrześcijańskiej. „Wzrost i upadek narodów, pomyślność i klęski publicz
ne, prześladowcy i prześladowani, cnotliwi i bezbożni, były to zawsze i bę
dą narzędzia religii” 103.
Ingerencja Boga w dzieje jest decydująca i bezpośrednia104. Człowiek
i naród jest od niego całkowicie zależny. Zarówno pierwszemu, jak i d ru 
giemu Bóg osobiście „m iarę przeznaczeń aż do liczby włosa na głowie za
kreślił” 105. Bez woli Boga nie można zibudować wielkości i potęgi narodu,
ani w ogóle nic przedsięwziąć, bo bez niej naw et „listek z drzewa nie
upadnie”. Myśl tę powtarza Woronicz wielokrotnie przy rozmaitych oka
zjach, zarówno w poezjach, jak w kazaniach. Widoczne jest, że stanowi
ona oś organizacyjną jego poglądów, wokół którejl kształtuje się cały
system.
Bóg jest wszechmocny i nie ma dla niego niepodobieństw historycz
nych. W przekonaniu tym znajduje Woronicz źródło optymizmu historycz
nego, tym obfitsze, że Bóg w rządzeniu światem kieruje się zasadą spra
wiedliwości. Historia ludzkości jako obraz mądrości bożej jest najlepszym
argumentem na rzecz optymizmu historycznego:
100 J P. Woronicz, Pisma, t. 4, Kraków 1832, s. 53.
101 Tamże, s. 54.
102 J. P. Woronicz, Dzieła poetyczne, t. 3, Lipsk 1853, s. 174.
103 J. P. Woronicz, Pisma, t. 4, Kraków 1832, s. 16.
104 Wiara Woronicza w magiczną moc ingerencji boskiej przechodzi niekiedy
w dziedzinę czystej dewocji, jak w tedy np., igdy z całym przekonaniem pisze, że
„wszystkie nieszczęścia i uciski tak domowe, jak publiczne, jedna z postem połączona
błagalna pokuta, od całych państw i narodów odwracała”. {Pisma, it. 6, Kraków 1832,
s. 48).
105 J. P. Woronicz. Dzieła poetyczne, t. 3, Lipsk 1853, s. 134.

Zagadnienie his tory zmu w twórczości J. P. Woronicza

37

Lecz kto zliczy twe dziwy, w ielowładny Panie!
Któremi Ty rozciągasz na świat panowanie!
Zarzucone są niemi w szech narodów dzieje,
A kto je mądrze czyta, łzy z radości leje106.

Praw idła według ‘k tórych Bóg rządzi światem są stosunkowo proste;
polegają one na karaniu występnych i nagradzaniu sprawiedliwych, za
równo indywiduów, jak i narodów. Odwrócenie się narodu od Boga powo
duje niezwłoczny jego upadek. Nawrócony naród Bóg skłonny jest znów
wskrzesić do życia.
Bóg jest więc owym wiecznym źródłem, z którego „państw i narodów
zmiany w y try sk u ją”107. Istotny sens tej historiOzofii jest głęboko teolo
giczny. Okazuje się, że w ostatecznym rozrachunku wszelkie działania Bo
ga na ziemi m ają za cel dobro religii, „bo żaden inny cel nie jest godny
Boga prócz chwały jego”108.
Dla wypełnienia przez ludzi swego zadania Bóg daje im pewne środki,
z których najważniejsze są: światło wiary, dobry rząd i prawodawstwo.
Te ostatnie nie są „dziełem słabych sił rozumu ludzkiego”, lecz bezpośred
nim darem Boga.
Innym środkiem, który zsyła Bóg narodom dla zrealizowania ich dzie
jowych przeznaczeń, są wielcy ludzie. Z nich rodzi się wielkość narodów.
Takimi ludźmi zesłanymi przez Boga, działającymi z jego zrządzenia, są
jednostki typu Napoleona, którego Bóg „przygotował wiekami” do wyko
nania swego zamysłu historycznego. Często Bóg działa przez jednostki
w sposób cudowny, jak w przypadku Joanny d’Arc. W ręce tych wyższych
jednostek i w ogóle „naczelników”, których posyła na zbawienie lub ka
ranie ludów, sam Bóg składa losy narodów.
Na takiej koncepcji historii oparł Woronicz historozofię dziejów Pol
ski. Ich mechanizmu dopatryw ał się nie w elem entach ustrojowych lub ze
wnętrznych, zostawiając ten sposób myślenia „błędnym bez Boga prawego
narodom, które jako na mylnej rachubie niedołężnych sił ludzkich wszyst
ko sadowią, tak lada w iatrem rozdmuchnione pojąć nie mogą tej ręki, któ
ra je z wyniosłości szczytu w przepaść rozm iata” 109. Woronicz uważał,
że dzieje Polski są świadectwem szczególnej i nieustannej ingerencji bo
skiej, i z tego punktu widzenia należy je rozpatrywać. Bóg wielokrotnie
w yryw ał w przeszłości Polaków z „śmierci łona”. Jeżeli ich doświadcza,
to dlatego, że pragnie od nich „serca czułego”. Jego sprawiedliwość nie
zniesie, aby spełniona na Polsce zbrodnia miała pozostać bez kary, zwłasz
106
107
108
w»

J. P. Woronicz, Dzieła poetyczne, t. 1, s. 147, 148.
J. P. Woronicz, Pisma, t. 4, Kraków 1832, s. 148, 149.
Tamże, s. 15.
Tamże, t. 6, s. 106.
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cza że Polacy są „miłym m u” narodem. Wnioskiem, który nasuwał się
nieodparcie z takiego spojrzenia na dzieje Polski, była zachęta do ufności
w Bogu i powrotu do żarliwej religijności przodków.
Optymizm historii wzmacniała w konkretnym wypadku Polski idea
narodu wybranego i przymierza z Bogiem, stanowiąca jeden z (najistot
niejszych elementów historiozofii Woronicza. Idea ta łączy się bezpośred
nio z zagadnieniem mesjanizmu Woronicza.
*
'Problem mesjanizmu należy do najobficiej omawianych w całej litera
turze krytycznej o Woroniczu. Na ogół przypisywano mu zbyt wiele wagi,
dopatrując się w Woroniczu świadomego m esjanisty, podczas gdy w rze
czywistości w twórczości autora Św iątyni Sybilli napotkać można dopiero
zalążki tego kierunku. Zapewne, mesjanizm mógł wiele zaczerpnąć z tej
atm osfery ideowej, jaką wprowadzała twórczość Woronicza, przeniknięta
pierw iastkam i irracjonalnymi, pełna niezwykłej siły wiary, na wskroś re 
ligijna, idealizująca przeszłość polską i wszystko co polskie. Mógł wiele
zaczerpnąć z woroniczowskiej koncepcji narodu wybranego i jego przy
mierza z Bogiem, ale przecież koncepcja ta stw arzała jedynie pewne punk
ty wyjścia dla ideologii m esjanistycznej przez podkreślenie niezwykłości
i cudowności losów Polski. Sam mesjanizm — w iara w szczególne prze
znaczenie narodu, w jego misję dziejową — był stosunkowo słabiej rozwi
niętym elementem poglądów Woronicza. Wystąpił u niego najsilniej w la
tach 1805— 1812.
Idea narodu wybranego i przymierza z Bogiem pojawia się już w S ta
rym Testamencie i za jego pośrednictwem wchodzi na stałe do repertuaru
myśli katolickiej. Można ją odnaleźć u jej czołowych reprezentantów ,
w historiozofii św. Augustyna i Bossueta. Była zresztą nie tylko własno
ścią teoretyków . Tak dalece weszła w świadomość powszechną, że np.
w Polsce można mówić o niej jako o stałym elemencie mentalności szla
checkiej110. Woronicz dla jej znalezienia nie musiał sięgać do myśli teore
tycznej, mógł nią nasiąknąć już w środowisku domowym, w którym „teo
rię zasad wychowania zastępowały... tradycyjne zwyczaje i obyczaje, po
wagą wieków ugruntow ane”111, podczas nauki w szkole jezuic
110 p or -yy. Smoleński, Przewrót um ysłow y w Polsce w ieku XVIII (rozdz. I, U m ysłowość w dobie reakcji katolickiej). Również w tak reprezentatywnym na ogół prze
kazie myśli szlacheckiej, jakim jest poezja barska, m otyw „aliansu” z Bogiem i narodu
wybranego należy do bardzo często spotykanych.
111 A. Jougan, X. P rym as Woronicz, cz. I, Lwów 1908, s. 8.
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k ie j112. Idea przymierza od początku towarzyszy jego twórczości, o „ugo
dzie z ludem ” mowa jest już w najwcześniejszym utworze Pieśni wiejskie
z roku 1782.
Przymierze z Bogiem jest treścią wewnętrzną całych dziejów Polski,
ich najgłębszym sensem historiozoficznym. Na nim Mieszko I „pierwszą
państw a swojego kolebkę zawiesił” 113. Wynikiem tego aliansu była wiel
kość i sława państwa polskiego. Przym ierze jest rodzajem umowy dw u
stronnie obowiązującej. Bóg realizuje swoje zóbowiązania poprzez nie
ustanne wyświadczanie narodowi usług. Jest on więc inspiratorem pol
skich zwycięstw orężnych; walczy niemal w polskich szeregach. Sprowa
dza też pomyślność gospodarczą („Tyś im sam gospodarzył w polu i w obo
rach ”), a często też ingerencje jego przybierają formę cudu. W ogóle losy
narodu, z którym Bóg zawarł przymierze, są dla innych ludów egzemplifikacją boskiej wszechmocności i stąd noszą na sobie piętno cudowności; sa
ma natura zmuszona jest nieraz cofnąć się przed wolą boSką.
Naród ze swej strony realizuje przymierze poprzez żarliwą religijność.
Polacy złamali w arunki przymierza, za co Bóg ich karze. Woronicz nawo
łuje nieustannie do odnowienia przymierza: „Dajcie życie za przymierze
ojców waszych, a otrzymacie sławę wielką i imię wieczne” 114. Za naw ro
tem do przymierza przemawia jako argum ent historyczny cała świetna
przeszłość Polski. Po powrocie Bóg rozpocznie znów sprawować opiekę
nad Polską i ukarze popełniających na niej zbrodnię. Nie należy poddawać
się rozpaczy, ¡bo po pierwsze, przymierze zaw arte z ojcami rozciąga się i na
synów („Twój to zwyczaj stary ochraniać syny dla ich ojców w iary”), po
drugie zaś, należy pamięć, że Bóg doświadcza często naród, z którym za
w arł przymierze, a czyni to dla zwiększenia jego wiary.
Ostateczny rezultat, wypływający z rozważań nad wszechmocą Boga
i jego bezpośrednią opieką nad związanym z nim przymierzem narodem,
był optymistyczny. Głosił wskrzeszenie Polski w brew beznadziejnej rze
czywistości politycznej. Ostatnie wiersze Św iątyni Sybilli, kwintesencja
tej historiozofii, rozbrzmiewały w epoce rozpaczy i beznadziejności akcen
tem otuchy i w iary w przyszłość:
112 Pod w pływem historiografii katolickiej ugruntowała się w nauczaniu biblij
na koncepcja historii powszechnej, z którą tak walczyła postępowa m yśl oświecenia
(zwłaszcza Wolter). Wedle tej koncepcji historia zaczynała się od dziejów „Ludu bo
żego”. Tak nauczano historii również w Polsce. Por. np. S. Pigoń, Raport prof. T.
Hussarzewskiego, Wilno 1930.
113 J. P. Woronicz, Pisma, t. 4, Kraków 1832, s. 214.
114 Tamże, s. 36.
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Przestałże ten być waszym i ojcem i panem,
Który, tchnięty i teraz waszemi skargami,
Wspomniał, żeście mu m iłych przodków potomkami?
Równo jego kosztuje, czy świat nowy tworzyć,
Czystym kazać wstać z grobu, których chciał umorzyć
Skoro więc z Nim się nowym przymierzem złączycie
I na wskrzeszenie waszej sław y zasłużycie,
Nie zagrzebie waszego rodu ta mogiła:
Troja na to upadła, aby Rzym zrodziła115.

Przykładem historycznym, na którym Woronicz demonstrował swą
koncepcję przymierza, były dzieje narodu polskiego, a także i żydowskie
go. Inspiracja biblijna jest wyraźna. Woronicz powołuje się wielokrotnie
na wydarzenia z dziejów izraelskich, wskazuje na analogie ich z polskimi,
poszukuje aktualnego sensu w wypowiedziach proroków Starego Testa
mentu. Przym ierze z Bogiem, zaw arte przez Polaków, jest jak gdyby rekapitulacją wcześniejszego przykładu historycznego, rekapitulacją wzmoc
nioną, bo przymierze i jego skutki mają być na przykładzie Polski jeszcze
bardziej widoczne i uderzające.
Dzieje Izraela są zresztą jedynym niemal przykładem odwoływania się
Woronicza do historii innej niż polska. W gruncie rzeczy nie obchodziły go
dzieje powszechne, jego historiozofia 'była wyłącznie historiozofią naro
dową116.
Idea przymierza miała w twórczości Woronicza swoje dzieje polityczne.
Do czasu powstania Księstwa Warszawskiego była wyrazem optymizmu hi
storycznego i nadziei na odzyskanie niepodległości. W krótkiej epoce księ
stw a Woronicz triumfował. Był zdania, że głoszona przezeń historiozofia
znalazła pełne swe urzeczywistnienie. Napoleon był dlań ramieniem
Opatrzności, za pomocą którego w racała ona naród polski do wolności,
przyszłej potęgi i sławy. Kazania Woronicza z tego okresu, a zwłaszcza
słynne „Kazanie przy uroczystym poświęceniu orłów i chorągwi polskich”
z roku 1807, są szczególnie bogate w treść historiozoficzną.
Po powtórnej utracie niepodległości Woronicz ideą przymierza broni
się przed rozpaczą, w dalszym ciągu poszukując w niej źródeł historyczne
go optymizmu. Wreszcie po kongresie wiedeńskim, gdy autor Św iątyni
115 J. P. Woronicz, Świątynia Sybilli, Warszawa 1918, s. 95.
116 Jest to w ogóle stanowisko dość znamienne dla tendencji post-feudalnych,
stanowiących antytezę oświeceniowego uniwersalizmu w historii. Historiografia po
stępowa X IX w ieku będąca kontynuacją m yśli oświeceniowej stała na stanowisku,
że „żadnego zakątka Europy dziejów nie można traktować bez znajomości dziejów po
wszechnych, bez odwoływania się do nich” (Lelewel, Polska. Dzieje i rzeczy jej, t. XIX,
s. 152). Woronicz natomiast kierował się w swych poglądach maksymą, że „kiedy m ó
w ić tylko mamy o narodzie naszym, zostawmy innym nieprzechodzoną przestrzeń
dziejów świata całego”.
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Sybilli pogodzi się w zasadzie z rządami Aleksandra, idea n aw rotu do przy
mierza ojców traci właściwie cały swój sens polityczny. K arleje ona tak,
jak karleje cała historiozofia Woronicza. Staje się m artw ym schematem,
który uporczywie wciąż pojawia się w jego pismach; kryje się za nim już
tylko nawoływanie do chrześcijańskiej pobożności i cnoty, do pielęgno
wania przykładów — chciałoby się rzec — dewocji, spotykanych w dziejach
polskich. W ystawione za wzór do naśladowania postacie historyczne (Po
niatowski, Kościuszko) z reguły sprowadzane są przez Woronicza do pła
skich przykładów religijnie pojętej cnoty.
Hasło przymierza z Bogiem nie było tylko poetycką metaforą. Zawierało
ono określoną treść polityczną i społeczną. Przymierze z Bogiem realizowa
ło się przez związek narodu z religią, z jej instytucjam i, duchem il literatu
rą. Stwierdzenie, że „byli oni zawsze wielcy Polacy (dawni Polacy — J. T.),
ale najczęściej wtedy, gdy stali przy Bogu” 117, miało swój w ykładnik
w innym, które głosiło, że najpomyślniejszymi epokami w życiu narodu
były te, w których „interes w iary wzięto za interes narodu” 118. Religia
jest „sprawą najgłówniejszą narodu”, a Polacy są na szczęście takim na
rodem, „który jestestw a swojego od religii nie rozłącza”. Początek chrze
ścijaństwa w Polsce był zarazem początkiem wielkości narodu polskie
go119. Religia przyniosła Polsce „pierwsze zarzewie nauk, przemysłu, rę 
kodzieł i w każdym względzie dobroczynną oświatę” 120. Wzmocniła ona
dodatnie strony natu ry słowiańskiej. Wędrowne, dzikie plemię przeksztaciła w lud cywilizowany i praworządny. Za jej spraw ą „osrożały na krew
Sarm ata przemienił się w zbawcę plemienia ludzkiego”.
Inaczej oceniał rolę „religijnej zasady” w dziejach Polski Staszic: „re
ligijna zasada, tak w cywilizacji ważna, ta wszystkich tow arzystw ludz
kich gruntowna podstawa i ta w wspołeczeństwie Polaków znajdowała się
w nieprawym, w najszkodliwszym stosunku i nieładzie... ona w Polsce
stała się pobłażycielką niewolstwa, ona tu uświęcała poddaństwo, tu i świą
tynie boskie niewolników miały. Ona z pierwszym wstąpieniem na ziemię
Polaków w najściślejszych związkach tego ludu z bóstwem, w jego reli
gijnych obrzędach, nadała mu język obcy, a wyrzuciła z kościoła polskiego
język rodu, to jedyne charakterystyczne znamię narodow e”.,.121. Podob
nie jak Staszic i Chodakowski oskarżał chrześcijaństwo o zatarcie w Polsce
ducha narodowego w swojej książce o Słowiańszczyźnie.
117 J. P. Woronicz, Pisma, t. 4, Kraków 1832, s. 19.
118 Tamże, t. 6, s. 131, 132.
119 Tamże, t. 1, s. 65.
120 Tamże, t. 4, s. 188.
121 S. Staszic, Pisma filozoficzne i społeczne, t. 2. Warszawa 1©54, s. 212.
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Woronicz chętnie nawiązuje do starych haseł szlacheckich, łączących
spraw y religii i ojczyzny. Wskrzesza on w swych kazaniach zawołania typu
„w iara i ojczyzna” czy „za wiarę, króla i praw a”, wskazując współczesnym
na ich aktualność. Religia i patriotyzm są bowiem u niego pojęciami nie
rozłącznymi: „prawdziwego patriotyzm u sama tylko religia może być zaręczyciełką”. Religia wiąże się również z prawdziwym rozumem (należy
go odróżniać od nauki), którego należy szukać w „czystym i żywym stru 
m ieniu chrześcijańskiej moralności”, i z cnotą.
Związek narodu z religią wyrażał się naw et w poszanowaniu jej form
zewnętrznych i instytucji, przede wszystkim kleru. Niema nic szlachet
niejszego w religii niż kapłaństwo. „Najm niejsze upodlenie jego upadla
religią, upodlenie religii upadla naród, spodlenie narodu rodzi upadek”122.
Z tym przekonaniem o ważności form zewnętrznych i instytucji religii
harm onizują też pewne fakty z życia Woronicza. Zostawszy biskupem k ra
kowskim nieustannie usiłował zdobyć mowę środki pieniężne dla podnie
sienia m ajestatu swego stanowiska. Nazywał siebie z przekąsem nie b i
skupem lecz „biskupkiem”, porównując ze sm utkiem swoje położenie ze
splendorem dawnych książąt kościoła, w bogactwie których starzy Polacy
„widzieli m ajestat swój” 123.
Ścisły związek narodu z religią był nie tylko osobliwością dziejów na
rodu polskiego. Woronicz dostrzegał dobrze, „jak mocno jest sprężyna
religijna” z rządową połączona. Religia była dla iniego „majpierwszą zasadą
trw ałości i szczęśliwości królestw ” 124.
„Zakon boży jest pierwszym ogniwem społeczeństwa ludzkiego, pierw 
szą zasadą jakiego bądź w niem rządu, pierwszą warownią trwałości onego,
pierwszą rękojm ią w iary i bezpieczeństwa publicznego” 125. Stąd i spraw a
Kościoła126 „jest sprawą wszystkich ludów i ‘n arodów, które przezeń ty l
ko do źródła prawdy, szczęśliwości i wszystkich przeznaczeń człowieka
trafić mogą” 127.
Taka koncepcja państw a i społeczeństwa kształtowała się u Woronicza
w opozycji do oświeceniowych teorii społecznych. Najmocniejszy wyraz
dał jej we wczesnym „Kazaniu na dzień i uroczystość orderu św. Stanisła
w a” (1789) i pozostał jej do końca w iem y. Szczególnym przedm iotem ata
122 J. P. Woronicz, Pisma, t. 4, Kraków 1832, s. 26.
123 L, Łętowski, Katalog biskupów krakowskich, t. 2, Kraków 1852, s. 266.
124 J. P. Woronicz, Pisma, t. 4, Kraków 1832, s. 5.
125 Tamże, s. 42.
128
Koźmian, który dobrze znał Woronicza i bardzo trafnie uchwycił cechy jego
umysłowości, pisał, że ten „ciągle jęczał nad upodleniem Kościoła w Polsce, przeko
nanym będąc, że świetność Kościoła łączy się ftiestarganym w ęzłem z świetnością
kraju i narodu”. Pamiętniki, t. 2, Poznań 1858, s. 145.
127 J. P. Woronicz, Pisma, t. 1, Kraków 1832, s. 7.
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ków Woronicza był postulat laickości państwa. W jego przekonaniu naro
dy potrzebują trwałego i jednolitego rządu, bez którego nie osiągną szczę
ścia, sprawiedliwości ani bezpieczeństwa. Bez tego w arunku w społeczeń
stwie panuje „gwałt, ślepota, błąd i namiętności, które ludzi do zwierząt
dzikich podobnymi czynią”. Otóż fundam entem trwałego i jednostajnego
rządu może być tylko religia. Bez niej społeczeństwa stanow iłyby obraz
chaosu. Praw o własności i nierówność społeczna stałyby Się pierwszym
zarzewiem niezgody. N ikt z uciśnionych nie chciałby bronić ojczyzny,
która przynosi tylko nędzę i ucisk. Wreszcie człowiek obala taką „dziwacz
ną budowę” społeczną, a „świat od początku swego itakich obalin miotany
łoskotem, grzebał jedne po drugich pochłonione narody, które na takiej
posadzie trwałość i szczęśliwość swoją stanow iły” 128.
Inaczej w społeczeństwach, które opierają się na religii. S truktura spo
łeczna zagwarantowana jest ¡tu przez znaczenie, jakiego udziela jej bez
pośrednio Bóg. Sakralizacja hierarchii jest środkiem jej stabilizacji. Spo
łeczeństwo upodabnia się w tedy do organizmu, którym rządzi jedna wola,
i który ożywia jedna dusza „z nieba natchniona”, a duszą tą jest religia129.
Stąd olbrzymia rola religii w społeczeństwie. Oprócz konwencjonalnych
zaleceń: „szanujm y zwierzchność, bo wszelka władza od Boga” Woronicz
przypomina możnym tego świata, że „spokojność, posłuszeństwo, pracowi
tość i cierpliwe znoszenie losu poddanych winniście panowie duchowień
stw u ” 130 i ostrzega przed lekceważeniem tego środka panowania klaso
wego, jakim jest religia.
Sens woroniczowskiej koncepcji społeczeństwa hierarchicznego, prze
nikniętego silnie elementami teokratycznym i, był wyraźnie konserwa
tyw ny. Funkcją, która wysuwała się na czoło zadań religii — podstawowe
go elem entu państwowego i społecznego — była (sakralizacja stru k tu ry
hierarchicznej, przeciw stawianie się wszelkim tendencjom rewolucyjnym.
Taka była istotna treść społeczna idei „przymierza z Bogiem”.
Wskazując na Woronicza jako na prekursora polskiego mesjanizm u ro
mantycznego, przytaczano wielokrotnie jako argum ent występowanie
u Woronicza tzw. problemu winy i kary, jednego z klasycznych zagadnień
filozofii mesjanistycznej. Problem ¡ten łączy się z szerszym zagadnieniem
interpretacji przyczyn upadku Polski.
W myśli politycznej XVIII i początku XIX wieku występowały dwa
sposoby takiej interpretacji; Ibądź czyniono to w kategoriach naturalnej
przyczynowości, doszukując się powodów upadku w ingerencji zew nętrz
128 J. P. Woronicz, Pisma, t. 4, ą. 7, 8.
129 Tamże, t. 4, s. 11.
130 Tamże, t. 6, s. 99.
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nej, słabości ustrojowej itp., bądź też w kategoriach teologiczno-moralnych
ja1!«) kary boskiej za odstępstwo od cnót chrześcijańskich. Tak np. w dobie
konfederacji barskiej porwsze-chny był pogląd, że Polska cierpi za swoje
grzechy131.
Co do samego Woronicza zdania krytyków są podzielone: jedni tw ier
dzą, że poeta składa winę za upadek na okoliczności zewnętrzne, głównie
na Prusy; inni sądzą, że powodem były, według niego, przyczyny we
wnętrzne. Rozbieżności interpretacyjne są zależne od tego, jakie utw ory
Woronicza uczyni się przede wszystkim przedmiotem analizy. W poemacie
Zjawienie Emilki, napisanym pod bezpośrednim wrażeniem rozbiorów,
Woronicz istotnie niemal cały ciężar odpowiedzialności usiłuje przerzucić
na okoliczności zewnętrzne, obwiniając głównie zdradliwe Prusy.
Jednakże w całokształcie jego twórczości problem ten przedstawia się
inaczej. W H ym nie do Boga pojawia się często cytowany dwuwiersz:
Więc gdy nie możesz karać bez przyczyny
Los nasz być musi płodem własnej w iny132

Za jaką to „w inę” karą są ¡rozbiory? Postaw ienie zagadnienia harm oni
zowało z ogólnymi poglądami historiozoficznymi Woronicza, które głosi
ły, że Bóg karze upadkiem naród, odw racający się od niego. Wydaje się
jednak, że upadek Polski interpretow any (był przez poetę nieco szerzej,
w kategoriach naturalnej przyezynowości, które w tym w ypadku uzupeł
niały się z kryterium teologiezno-moralnym. Problem słabości państwa,
schyłku jego potęgi, zajm uje Woronicza jeszcze w czasadh niepodległości.
Przyczyn tego stanu rzeczy dopatruje się on w rozkładzie m oralnym spo
łeczeństwa, przejaw iającym się przede wszystkim w w ybujałej dumie
] prywacie, a także w gnuśnej miękkości, niedołęstwie, tchórzliwości,
chciwości, niezgodzie. Społeczeństwo współczesne odeszło od ideałów mo
ralnych dawnej szlachty, od jej cnót rycerskich, „zdrobiało” w porówna
niu z wielkimi przodkami. Woronicz nie pociąga tu do odpowiedzialności
wyłącznie pokolenia współczesnego, jak chce J. Chrzanowski133. K ilka
krotnie wspomina on o winadh „ojców”, o ich długach, które „gorzko opła
cać”. Skądinąd wywnioskować można, jaki był obszar chronologiczny po
kolenia „ojców”. Były to chyba głównie czasy saskie i do nich to odnosi
się ta ujem na ocena, bo już okres panowania Jana III uważa Woronicz za
bohaterską epokę dziejów narodowych. Nie znaczy to bynajm niej, że we
własnym pokoleniu nie dojrzał winy. Jego ocena okresu oświecenia jest
131 Włoch, Polska elegia patriotyczna w epoce rozbiorów, Kraków, 1916, s. 2.
132 J. P. Woronicz, Świątynia Sybilli, W arszawa 1918, s. 102.
133 I. Chrzanowski, Idea mesjaniczna Woronicza .(Studia staropolskie dla Bruckne
ra, 1928, s. 662.)
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dwoista: z jednej strony będzie on zawsze interpretow ał tę epokę pozy
tyw nie jako okres oświecenia narodowego, obudzenia się dążności obywa
telskich, z drugiej strony będzie oceniał ją negatywnie za upadek religij
ności, moralności indywidualnej i cnót publicznych, w reszcie za grzech
jakobin izmu, który sprawił, że insurekcji kościuszkowskiej Bóg umknął
„ręki podpoirnej”.
Chociaż Polskę zgubiły własne winy, nie oznacza to bynajm niej uspra
wiedliwienia zbrodni zaborców, którym Polska nigdy nie wyrządziła
krzywdy. Nie znajdujem y nigdzie u Woronicza śladu myśli, że państwa
zaborcze są narzędziem w ręku Boga.
Ujmując rzecz generalnie, przyczyną upadku Polski był rozkład mo
ralny społeczeństwa.
Gdy na ojca i rządcą ta nie pada wina,
Między wami być musi źródło i przyczyna.
N ie pozór cnoty niebu w ielkich ludzi rodzi
Ni strój jej pożyczany długo świat uwodzi:
Gdzie ś w i ę t e jej k o r z e n i e c a l c a

nie
sięgają,

Tam

legły

jedne

państwa,

a

drugie konają:
(podkr. moje — J. T.)

Postawcie obok dziadów w nuki podrobniałe:
Dźwignąli z ich pancerzmi kordy zardzewiałe?”134.

Rozkład m oralny jest w tym wypadku nie tylko zwykłym upadkiem
moralności, ile odejściem od ideałów cnoty staropolskiej, tych feudalnych
cnót rycersko-gospodarskich, które Woronicz stale idealizował. Upadek
Polski jest rezultatem załamania się ideału moralnego państwa szlachec
kiego z epoki jego rozkwitu. Dla Woronicza moralność [była wszystkim.
Ona stanowiła fundament, na którym jedynie mogło istnieć i rozwijać się
państwo feudalne. Jak pisze o nim Koźmian, Woronicz „wszystkie poli
tyczne i ekonomiczne widoki uważał za podrzędne” 133. Takie pojmowanie
państw a w ystąpiło już u niego w r. 1794 z całą świadomością w „Kazaniu
przy zamknięciu pogrzebu księcia Michała Jerzego Ciołka Poniatow 
skiego”.
Tak więc, z jednej strony, upadek Polski interpretow any jest przez
Woronicza w kategoriach naturalnej przyczynowości jako rezultat rozkła
du określonego ideału moralnego. Jednakże taka interpretacja nie mogła
wystarczyć poecie, k tóry w każdym fakcie dziejowym dopatryw ał się bez
pośredniej ingerencji Boga i zastosowania zasad jego sprawiedliwości.
134 J. P. Woronicz, Świątynia Sybilli, Warszawa 1918, s. 94.
135 Cyt. za K. Jareckim, Idee historiozoficzne Woronicza a mesjanizm polski,
„Pam. Lit.” 1904, s. 421.
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Stąd, z drugiej strony, przew ija się u Woronicza myśl, że rozbiory były
karą bożą136.
Myśl ta jest słabo zaakcentowana i nie przeprowadzona do końca, jak
gdyby form ułując ją jasno, Woronicz obawiał się konsekw encji płynących
z takiego postawienia spraw y (usprawiedliwienie sensu rozbiorów). Ist
nieje ona jednak i — jako teo logiczno-moralne kryterium przyczyn upad
ku — uzupełnia interpretację dokonaną >w kategoriach naturalnej przyczynowości. Od myśli tej krok już tylko do stwierdzenia, że rozbiory speł
niać m ają rolę narzędzia odrodzenia moralnego narodu polskiego. Woro
nicz nie form ułuje tego stwierdzenia, ale nietrudno było je dopowie
dzieć; istniało ono potencjalnie w tym ¡rozwiązaniu problem u upadku Pol
ski, jakie dawał Woronicz, było poniekąd jego logiczną konsekwencją. Po
jawiło się ono zresztą później w histriografii szlachećkiej (Kalinka).
Jednakże najbardziej mesjanistycznym elementem poglądów historio
zoficznych Woronicza był nie problem winy i kary, lecz zagadnienie prze
znaczenia narodu polskiego, jego m isji dziejowej. Problem atyka ta nie
była obca myśli szlacheckiej; znalazła ona swój wyraz w idei Polski jako
,,przedm urza” chrześcijaństwa, głoszonej jeszcze przez Orzechowskiego,
a najsilniej w yrażonej bodaj przez Kochowskiego w jego Psalmodii.
U Woronicza ta idea przebija z najwcześniejszych utworów, aby znaleźć
wreszcie szczególnie m ocny w yraz w okresie Księstwa Warszawskiego,
zwłaszcza w „Kazaniu przy uroczystym poświęceniu orłów i chorągwi pol
skich”. Woronicz wypowiada pogląd, że Polska spełniała funkcję dziejową
wykraczającą daleko poza jej partykularne interesy. Broni ona chrześci
jaństw a i całości Europy, która za jej plecami rozw ija swój dobrobyt
i oświatę.
Idea Polski jako przedm urza była wygodnym punktem wyjścia dla
snucia koncepcji m esjanistycznyćh137. Z drugiej strony koncepcje te ro
dziły się z ducha tworów mistycyzm u XVIII wieku, z atm osfery wszelkie
go rodzaju przepowiedni i proroctw, z których największą popularność
zdobyła sobie znana „profecja księdza M arka”. Jest to dla nas o tyle
ważne, że ton proroczy, wprowadzanie wizji, przepowiedni, jest jedną
z najbardziej charakterystycznych cech twórczości Woronicza, i stanowi,
jak pokreślała krytyka, ważny elem ent jego mesjanizm u i prerom antyzmu. Woronicz zdawał sobie spraw ę z niemożliwości przeniknięcia przy
szłości; w pałacu biskupów krakowskich ostatnią ścianę z projektowanego
136 p or_ j p Woronicz, Świątynia Sybilli, Warszawa 1918, s. 17. (Również w cyto
wanym wyżej fragmencie Hymnu do Boga m owa jest o ikarze boskiej.
137 Tak np. nietrudno doszukać się korzeni starej idei przedmurza w m yśli Bro
dzińskiego o historycznym „przeznaczeniu” i „powołaniu” narodu polskiego (w m o
w ie O narodowości Polaków).
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przez siebie cyklu malowideł z historii Polski ozdobił alegorycznym obra
zem, który „przelękłego śmiertelnika od badania przyszłości zawściąga”138.
Jedyne, co mógł powiedzieć i co głosił o przyszłości — były to wnioski w y
nikające z jego historiozoficznych dociekań. Natom iast na formie, w jaką
ujm ował te wnioski, zaciążyły określone tradycje literackie. Nie wspomi
nając już o samej postaci Sybilii, mającej swoje wielowiekowe dzieje w li
teraturze, działały tu bliższe wzory. Były to więc przede wszystkim wspom
niane „profecje szlacheckie” w typie przepowiedni księdza Marka, na któ
rej podobieństwo do pewnych p artii Woronicza Zjawienia Em ilki zwrócił
już uwagę J. U jejski13M. Jeszcze obfitsze wzory literackie mógł odnaleźć
Woronicz w literaturze XVI-wiecznei; pisarze i kaznodzieje ówcześni hoł
dowali bardzo często kierunkow i tzw. „wieszczemu”, który czerpiąc n at
chnienie ze Starego Testamentu, chętnie drapow ał się w szaty prorocze,
a własne wnioski polityczne ujm ował w formę proroczych wizji. Twór
czość Skargi, ulubionego pisarza Woronicza, mogła być tu bardzo istotnym
źródłem inspiracji. Zjawisko ciekawe jest o tyle, że wskazuje, jak pewne
elementy, należące do starszych form acji literackich, rekreow ane w dobie
poezji stanisławowskiej, zaskakiwały jako nowe, niezwykłe i świeże, i sta 
wały się z kolei bodźcem dla literatu ry romantycznej. Z drugiej strony, za
pożyczenia form alne są w tym wypadku śladem, wskazującym również i na
istotniejsze związki ideowe.
Uwagę badaczy wyczulonych na problem atykę m esjanistyczną skupił
poem at Woronicza Zjawienie Emilki, napisany w roku 1795140; znajduje
się tam obszerna część prorocza, włożona w usta bohaterki poematu, zm ar
łej niedawno małej dziewczynki. Część tę można podzielić141 na apokalip
tyczną, do której za kanwę formalną posłużyła Woroniczowi apokalipsa i je
den z najbardziej znanych kom entarzy do Pisma św. — Jana Szczepana
M enochiusza142 — oraz zodiakalną, w której znaki astralne i wydarzenia,
symboliczne pow tarzają się za przepowiednią księdza Marka. W przepo
wiedni swojej Woronicz szczególną rolę wyznacza Bliźniętom, za pomocą
których niebo chce:
138 J. P. Woronicz, Dzieła poetyczne, Lipsk 1853, t. 3, s. 155, 156.
139 J. Ujejski, Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego włącznie..
Lw ów 1931, s. 62.
140 Data powstania utworu była przedmiotem w ielu spornych dociekań; z naj
w iększym prawdopodobieństwem ustalił ją K. Król (J. P. Woronicz, Świątynia S ybUli, Warszawa 1918, przypis na s. 9), a potem do identycznego rezultatu doszedł też
L. Kam ykowski (Do źródeł mesjanizmu J. P. Woronicza, „Pam. Lit.” 1932).
141 Za L. Kamykowskim (Do źródeł mesjanizmu J. P. Woronicza, „Pam. Lit.”'
1932).
142 L. Kamykowski, jw., s. 336.
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. .. złe wyplenić, złote wrócić czasy
I w świetniejszej ród ludzki zapienić postaci,
A przyrodnim ogniwem wszystkich związać braci143.

Znak astralny Bliźniąt intrygował wielu badaczy. Chrzanowski w i
dział w nim symbol Polski i Litwy, Drogoszewski — Francji, Ujejski —
F rancji albo Braterstw a, Pigoń — Am eryki i F ran cji144. Nie opowiadając
się za żadnym z rozwiązań, k tóre wszystkie oparte są na dość kruchych pod
staw ach domysłów i poszlak, w arto jednak zakwestionować ogólną ten 
dencję badaczy, przypisujących tzw. części proroczej Zjawienia Em ilki
zbyt wielkie znaczenie w rozw oju poglądów Woronicza. (Warto tylko do
dać, że jest rzeczą wątpliwą, czy Woronicz, klerykał i konserw atysta, wy
stępujący niezwykle ostro przeciw rodzimemu jakobinizmowi, wyznaczał
by tak wielką rolę Francji w roku 1795. Chyba, że jak chce L. Kamykow
ski143, część zodiakalna Zjawienia Em ilki powstała jako dopisek do goto
wego już utw oru pod koniec roku 1799 lub w początkach roku 1800, gdy
sytuacja we F rancji uległa już częściowej zmianie). Trudno tam na serio
dopatrywać się zalążków jego mesjanizmu, jeśli przez ten ostatni rozumieć
koncepcję historiozoficzną, a nie podejrzanej próby przepowiednie, za
cieśniające rzecz do politycznych spekulacji. Atmosfera ideowa zawarta
w tego typu „profecjach” była jednak nie bez wpływu na Woronicza i mo
gła ułatwić zakiełkowanie samej idei.
Zarówno Zjawienie Emilki, jak i Św iątynia Sybilli świadczą, że Woro
nicz nie zaprzestaje w najcięższych latach poszukiwać takich rozwiązań
historiozoficznych, które mogłyby upadek Polski w yinterpretow ać możli
wie najbardziej optymistycznie. W Św iątyni Sybilli i związanym z nią wier
szu Do ks. A. Czartoryskiego sięgnie on do motywów wirgiliańskich, dqpatrując się analogii między losami historycznymi Troi i Polski. Upadek Troi
nie był równoznaczny z jej całkowitą zagładą. Bóg go „przeradzał na szczep
nowej sław y”, a gromada niedobitków trojańskich „w zgonie swym niosła
przyszłej wielkości początki”. K ryło się tu taj bodaj pierwsze istotne ziar
no mesjanizmu. Okazywało się bowiem, w myśl finalistycznej teorii dzie
jów, której Woronicz był wyznawcą, że każde wydarzenie historyczne da
się tłumaczyć nie tylko ze względu fn a swoją przeszłość, lecz i na swą przy
szłość, na swoje dziejowe przeznaczenie. Nie oznacza to, że przeszłość jest
czynnikiem nieistotnym . Przeciwnie, mesjanizmowi torował tu drogę historyzm. Dla Woronicza przyszłość narodu była zdeterminowana przez
143 J. P. Woronicz, Świątynia Sybilli, Warszawa 1918, s. 25.
144 Korzystam tu z tabeli, w której L. Kamykowski zestaw ił interpretacją
w szystkich znaków zodiaku u Woronicza przez poszczególnych badaczy (Do źródeł
mesjanizmu J. P. Woronicza, „Pam. Lit.” 1932, s. 339).
145 L. Kamykowski, jw., s. 340.
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jego przeszłość. Współczesność została najzupełniej pominięta w tej kon
cepcji.
Idee m esjanistyczne rozwijają się u Woronicza w pierwszych latach
XIX wieku. Podejm ują ją głównie trzy utwory, nieciekawe artystycznie,
ale płodne w następstwa ideowe. Są to: Assarmot (1805), Lech (1807) i K a
zanie przy uroczystym poświęceniu orłów i chorągwi polskich (1807). Assarmot stanowi próbę rozwiązania roli dziejowej Słowiańszczyzny w duchu
mesjanistycznej koncepcji dziejów. Przyszłe przeznaczenia Słowian miała
odsłonić ich przeszłość. „Jakoż czy rzucimy okiem na pierwszą kolebkę
imienia i składu naszego; nie widzimyż w niej, że ta najświętsza gałąź rodu
słowiańskiego w samym zawiązku coś wielkiego i trwałego wróżyła?” 140.
Assarmot stan-owi właśnie próbę odkrycia i zanalizowania tego „wielkiego
i trw ałego” zawiązku Słowiańszczyzny; był nim charakter plemienny Sło
wian.
Problem atykę charakteru plemiennego poprzedziło u Woronicza po
wstanie kategorii charakteru narodowego. U podstaw tej kategorii leżało
poczucie odrębności oraz wartości duchowej i intelektualnej narodu pow
stałe w atmosferze walki o oryginalność kultury narodowej, walki z tezą
o intelektualnej niższości Polaków wobec innych narodów. Kompleks „cu
dzoziemszczyzny” był nie tylko reakcją na kosmopolityczne tendencje kul
tu ry feudalnej, ale Ikrył także swej negacji dążność formującego się narodu
do zerwania z naśladownictwem wszelkich wzorów obcych i tworzenia włas
nej oryginalnej kultury. „Przestał być dowcip polski tłumaczem przepisnym ” woła z zadowoleniem Woronicz na widok rozkwitu polskiej kultury
oświecenia. Jeszcze w roku 1803 będzie się rozpraw iał z twierdzeniem,
„jakoby natura skąpsza być chciała w darach dowcipu dla mieszkańców
Północy”; odnajdujem y tu jakby oddalone o pół wieku echo znanej pole
miki Bohomolca147.
Oświecenie jest według Woronicza naw rotem do „ducha polskiego” czyli
do ideałów moralnych rzeczypospolitej szlacheckiej z czasów jej rozkwitu.
Jakie treści kryły się za tym pojęciem „ducha polskiego”?
Zasadniczą cechą charakteru narodowego Polaków (a później i Słowian)
będzie wedle Woronicza umiłowanie wolności. Już we fragmencie Sejm
Wiślicki, pochodzącym prawdopodobnie z lat 1780-tych w ystępuje stare
bóstwo Lachów „wolnością nazw ane”, dla którego „Polak od wieków chęt
nie krew przelew ał”. Było to zgodne z duchem myśli szlacheckiej, która
146 J. P. Woronicz, Pisma, t. 4, Kraków 1832, s. 152, 153.
147 W piśm ie pt. Pro ingeniis Polonorum Bohom olec polem izował z tezą, że kli
mat Polski nie sprzyja jakoby rozwojowi zdolności umysłowych, wysuniętą przez
Ubalda Mignoniego w jego Czuwaniach nocy sarmackich. Polemika Bohomolca uzy
skała w Polsce dość szeroki rozgłos (B. Suchodolski, Nauka polska w okresie ośw ie
cenia, Warszawa 1953, s. 3©).
4 A rc h iw u m h is to r ii filo z o fii i m y śli społ.
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ciągle podkreślała polskie umiłowanie wolności i cechę tę czyniła nieraz
elementem przeciwstawienia Polaków innym „niewolnym” narodom.
Drugą cechą charakteru narodowego jest religijność. Zostaje ona tak
ściśle spojona z pojęciem staropolskiej cnoty, staropolskich obyczajów, że
bywa niekiedy traktow ana wymiennie z nim 148. Religia to „pierwsza i najstarożytniejsza cecha waszej narodowości”.
W Assarmocie problem atykę charakteru narodowego zastępuje pro
blematyka charakteru plemiennego. Wpłynęła na to cała atmosfera rozwi
jającego się słowianofilstwa, w płynęły zapewne znane poglądy Herdera na
Słow ian149, ale najsilniej chyba stanowisko polityczne Woronicza; był to
przecież okres, gdy orientacja polityczna wielu kół polskich wiązała przy
szłe losy Polski z Rosją. O tym, że idee słowianofilskie były w przeważają
cej mierze uzależnione u Woronicza od aktualnej sytuacji politycznej, nie
były one zaś owocem głębokich, historiozoficznych przemyśleń, świadczy
fakt, że zrezygnował z nich prawie zupełnie w r. 1807, po utworzeniu Księ
stwa Warszawskiego, a znów częściowo do nich powrócił po r. 1815. Można
więc zgodzić się poniekąd z Chrzanowskim, który utrzym uje, że Assarmot
„rozwija wcale szczegółowo idee posłannictwa niby to całej Słowiańszczyz
ny, właściwie jednak — Polski150.
Cechy charakteru plemiennego przedstawione są w Assarmocie jako rorodzaj wiecznych praw m oralnych („Te ode mnie w dziedzictwie miejcie
wieczne praw a: cnota waszym żywiołem, a rzemiosłem sław a”), determ inu
jących postępowanie Słowian i wyznaczających im pewną misję dziejową
wobec innych ludów. Misja ta polega przede wszystkim na nauczaniu in
nych ludów umiłowania wolności i miłości ojczyzny. Słowianie m ają nau
czać je przykładem własnym: wielkoduszności, wierności, gościnności, du
148 Por. J. P. Woronicz, Pisma t. 6, Kraków 1832, s. 126.
problem znajomości poglądów Herdera przez Woronicza nie jest ostatecznie
wyjaśniony. Zapewnia o niej autorytatywnie ¡Grabowski (Krytyka literacka w Polsce
w epoce pseudoklasycyzmu, (Kraków 1918), ale niestety nie podaje na to żadnych
dowodów. Woroniecki w swym studium (X. prymas Woronicz i jego słowianofilstwo,
„Przegląd historyczny” 1913) słusznie zwraca uwagę, że Woronicz podczas swego po
bytu w Kazimierzu m usiał zapewne korzystać z bogatej biblioteki Czartoryskich,
w której przez '17 lat bibliotekarzem był Groddeck, uczeń Herdera. Zarówno on, jak
i książę jenerał utrzym ywali z Herderem stałą i życzliwą korespondencję. Trudno
więc, aby tą drogą Woronicz nie poznał w całości lub częściowo podstawowego dzieła
Herdera, lub przynajmniej nie zapoznał się z jego podstawowym i ideami. Zdaniem
Woronieckiego u Woronicza «potykamy się kilkakrotnie, m. in. w Assarmocie, z typowo
herderowską charakterystyką charakteru Słowian.
Warto tutaj dodać, że Herdera mógł znać Woronicz nie tylko z oryginału nie
mieckiego, lecz również z tłumaczenia łacińskiego z roku 1795.
150 I. Chrzanowski, Idea mesjaniczna Woronicza (Studia staropolskie dla Bruck
nera, 1928, s. 663).
149
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my, hartu, a w ogóle jak „wielkością duszy nieba dotykać”. Refren powta
rzający się po każdej zwrotce Assarmot — ,,cnota waszym żywiołem, a rze
miosłem sław a” — wskazywał na cechy, które miały być nie tylko kon
w encjonalnym atrybutem charakteru plemiennego, lecz cechą szczegól
ną, wyodrębniającą Słowian spośród innych ludów, im tylko przysługującą.
Każde plem ię otrzymało bowiem w „kolebce św iata” swe indywidualne
cechy. Woronicz innym pozostawia badania naukowe, handel, sztuki pięk
ne, górnictwo. Taka koncepcja charakteru plemiennego nosiła na sobie
wyraźne znamiona myśli feudalnej; Woronicz odżegnywał się od wszelkich
zalet społeczeństwa mieszczańsko-kapitalistycznego151, ograniczając do
menę Słowian wyłącznie do dziedziny „czystego ducha”, ogólnikowo poję
tych zalet moralnych.
Rozważania o problematyce charakteru narodowego nie były wówczas
tylko czczym teoretyzowaniem; na ich gruncie toczyła się polemika ideowa
o przyszły model narodu. Dadzą się w tym sporze odczytać przede wszyst
kim dwie tendencje: z jednej strony (Woronicz, ks. A. C zartoryski152 i in.)
dążność apologetyczna, wyrażająca się w idealizowaniu feudalnych cnót
staroszlacheekich153, z drugiej strony kierunek krytyczny, atakujący wa
dy szlachetczyzny, wskazujący na udział tak pojętego charakteru narodo
wego w upadku Polski, polemizujący z prym atem cech czysto moralnych
nad cechami społeczno-cywilizacyjnymi (pracowitość, gospodarność
itp.)154. O ile w Assurmocie Woronicz zamknął myśl o przeznaczeniu dzie
jowym Słowiańszczyzny, o tyle w dwa lata późniejszym Lechu i Kazaniu
przy uroczystym poświęceniu orłów już tylko Polska w zasadzie jest „lu
dem wielkim i w przeznaczeniach swych nieogarnionym”. Idea przezna
czenia wywodziła się tu wyraźnie z finalistycznej koncepcji dziejów: „je
żeli Bóg twórca i ożywiciel natury, w biegu jej ważne i sobie wiadome cele
naznacza; możemyż wątpić, aby ta ciągła i nigdy nie zmącona narodowość
151 Charakterystyczna jest tu uwaga, jaką pomieszcza Czartoryski w swej Poch
wale, że „Woronicz płakał nad tem, żeśmy jakoby zatracili prawdziwy charakter
Polski; ... Umiemy lepiej liczyć, powtarzał, ale też wszystko pod liczbę puszczamy”
(.Pochwała J. P. Woronicza, Puławy 1830, s. XXXVIII, XXXIX).
152 A. Czartoryski, O charakterze Polaków (w książce L. Dębickiego, Puławy,
t. IV).
153 Czartoryski w wymienionej pracy był zdania, że „żaden naród nie byłby w y 
równał naszemu, gdyby nie przeznaczenia, niedołężność rządów, zazdrość zagranicz
na, gwałty, zdrada”.
154 J. U. Niem cewicz przypisując, znaczną część w iny za upadek Polski feudal
nym wadom narodowym zwracał jednocześnie uwagę na brak w charakterze naro
dowym takich cech, jak wytrwałość, szacunek do pracy, wrażliwość na dobro spo
łeczne {Uwagi nad upadkiem i charakterem narodu polskiego w książce Śpiew y hi
storyczne, Warszawa 1819).
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nasza dalszych i wyższych przeznaczeń nie m iała?” 155. Ale nie tylko ten
ogólny postulat finalizmu każe Woroniczowi wierzyć w przyszłe przezna
czenie Polski; wiarę tę rodzi również niezwykłość jej losów historycznych:
„ta ciągła i niepojęta kolej rozmaitych przemian narodu naszego, ten na
gły przechód z upodlenia do sławy, ze sławy do upadku (z upadku) do
chlubnego wskrzeszenia; musi mieć szczególniejsze w tajnikach Opatrz
ności przeznaczenie” 150. Co ma być tym przeznaczeniem, bliżej Woronicz
tego nie wyjaśnia. Raz tylko znajdujem y u niego myśl, która może stano
wić pewien komentarz, że Opatrzność „w ocaleniu niepodległości naszej
całość i życie tysiąca narodów zabezpieczyła” 157.
Trudno oczywiście 'powiedzieć z pewnością, jaka konkretna treść poli
tyczna k ryje się za tym patetycznym zdaniem. Wydaje się rzeczą praw do
podobną, że była to idea przedmurza, której w tymże kazaniu poświęcił
Woronicz sporo uwagi.
Do problemu przeznaczenia powrócił Woronicz w Kazaniu przy
otwarciu sejm u nadzwyczajnego X. Warszawskiego w roku 1812. I znów
pojawia się myśl, że pewne wrodzone cechy narodowe określają niejako
przyszłe losy narodu: „Nasiona niebotycznych modrzewów i dębów nie mo
gą rodzić drobnych i poziomych chruścin: ani orle gniazda powietrznym
narodom panować nie przestaną. Duch wasz nieujarzmiony... w drobnem
ciele zamknąć się nie da: ani to ciało sobie i drugim użytecznym być może,
którego większą połowę skrzepłym letargiem obca niewola krępuje” 158.
Chodzi więc Woroniczowi konkretnie o wskrzeszenie dawnej potęgi te ry 
torialnej Polski. Nieraz podkreślał on z westchnieniem mocarstwowy cha
rakter dawnej rzeczypospolitej szlacheckiej, „o brzegi dwuch morzów
opartej”. Już w Kazaniu przy uroczystym poświęceniu orłów zwracał się
do żołnierzy, aby pod przewodem Napoleona szukali „zardzewiałych Słup
ców Chrobrego między Salą i Dnieprem ”, przecierali „zarosły gościniec
w ypraw Witoldowych, który się o źródła Donu i Wołgi opiera” itd. Teraz,
kiedy Napoleon stworzył realne, jak mu ,się wydaje, możliwości na ziszcze
nie tych marzeń, woła patetycznie: „uśpione kości naszych naddziadów!
którzyście granice Witoldowe mogiłami swemi na okrężu północy ozna
czyli! wstańcie! ożyjcie! i teraz z pokoleniem prawnuczem o własność się
waszą zastawcie!”159.
Tak więc idea przeznaczenia narodu polskiego, jako postulat historio
zoficzny wyrażona w sposób możliwie najbardziej ogólnikowy, łączyła się
155
156
157
158
159

J. P. Woronicz, Pisma, t. 4, Kraków 1832, s. 152, 153.
Tamże, s. 157, 158.
Tamże, s. 153, 154.
Tamże, t. 5, s. 29.
Tamże, t. 5, s. 33.
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u Woronicza w zależności od sytuacji politycznej z określonymi tenden
cjam i politycznymi: ideą przedmurza i wizją Polski mocarstwowej.
Już Siemieński pisał, że „Woronicz nosił w sobie wszystkie zarody
i przym ioty tej poezji, która się zaczęła rozwijać w trzecim dziesiątku dzie
więtnastego wieku...” 160. Odtąd łączenie Woronicza z mesjanizmem ro
mantycznym i w ogóle z literaturą romantyczną staje się w krytyce zasa
dą. Dębicki pisze o nim: „jest to protoplasta poezji porozbiorowej, nie for
mą, lecz duchem wskazuje jej nowe formy, przenosi ją w sfery religijnopatriotyczne” 161, a Tarnowski uważa, że w Świątyni Sybilli „widzi się po
raz pierwszy te uczucia, słyszy się te dźwięki, które kiedyś pełniejsze, sil
niejsze, znajdą się u Mickiewicza i Krasińskiego” 102. N ajskrajniejszym
wyrazem tego stanowiska jest teza K. Jareckiego, że w swej twórczości
Woronicz „sformułował jasno idee późniejszego mesjanizm u”163. Teza Ja 
reckiego wywołała sprzeciwy. Polemizował z nią I. Chrzanowski, pisząc:
„Nie, zasadniczych idei późniejszego mesjanizmu Woronicz nie sformuło
wał, a przynajm niej sformułował nie wszystkie: ale i tego wystarczy, aby
go uznać za poprzednika mesjanizmu polskiego epoki porozbiorowej, co
więcej — za jego twórcę w literaturze... Brodziński, Mickiewicz, K rasiń
ski, Słowacki poczynali z gotowego, z tego, co przygotował Woronicz” 164.
Stanowisko Chrzanowskiego wydaje się tu bardziej do przyjęcia. Mesjanizm Woronicza (a przez mesjanizm rozumiemy tu przekonanie o m isji
dziejowej narodu w stosunku do ludzkości) odegrał niewątpliwie pewną
rolę prekursorską w stosunku do późniejszego mesjanizmu rom antyczne
go. Zwłaszcza z idei Woronicza czerpał Brodziński, który na drodze stoso
wania mesjanicznej koncepcji dziejów do Słowiańszczyzny był „bezpo
średnim następcą” Woronicza165. Jednakże u Brodzińskiego widzimy już
szereg pierwiastków, które Woroniczowi były w zasadzie obce. Obce było
Woroniczowi przekonanie, że m isja moralna narodu polskiego realizuje
się poprzez jego męczeństwo. Nie odnajdujemy też u niego myśli o „boskości” narodu, choć tutaj idea narodu wybranego mogła być dla Brodzińskie
go bodźcem inspiracyjnym . Późniejszy mesjanizm rom antyczny rozwijał
w ogóle te pierwiastki, które u Woronicza były stosunkowo słabiej za
160 L. Siem ieński, P ortrety literackie, t. IV, Poznań 187:5, s. 187, 138.
161 L. Dębicki, Poeci w Puławach. Jan Paweł Woronicz, „Przewodnik naukowy
i literacki” 1889, s. 599.
162 s . Tarnowski, Historia literatury polskiej, t. iIII, Kraków 1900, s. 421.
i163 K. Jarecki, Idee historiozoficzne Woronicza a mesjanizm polski, „Pam. Lit.”
1904, s. 421.
184
I. Chrzanowski, Idea mesjaniczn a Woronicza i(Studia staropolskie dla Bruck
nera, 1928, s. 668).
165
Z. Klarnerówna, Słowianofilstwo w literaturze polskiej lat 1800—1848, War
szawa 1926, s. 65.
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akcentowane. Spostrzegł już trafnie Siemieński, że między Woroniczem
a mesjanizmem rom antycznym nie można postawić znaku równania: „no
wa szkoła filozoficznych psalmistów przyjęła myśl woroniczowską,
a chcąc ją pchnąć dalej po mlecznych drogach fantazji i egzaltacji, skrzy
wiła ją... Balon ten odciął sznury od praw d pozytywnych i zgubił się
w przestrzeniach nieskończoności186.
Mesjanizm Woronicza wywodził się z teologicznej koncepcji dziejów,
z idei narodu wybranego i przymierza z Bogiem, ze starych szlacheckich
idei Polski jako przedmurza chrześcijaństwa. Stanowił ogniwo pośrednie
między mesjanistycznymi motywami wcześniejszej myśli szlachecko-katolickiej a między mesjanizmem romantycznym.
III

Jeżeli z jednej strony dostrzegano wyraźną łączność Woronicza z me
sjanizmem romantycznym, to z drugiej strony natrafiam y na usiłowania
powiązania go z ideologią oświecenia. K ryło się w tym sporo nieporozu
mień. Już dla Mochnackiego Woronicz był to „wyniosły mąż osiemnastego
wieku, nad którym górował wyższością i mocą swego geniuszu” 167, Skąd
inąd wiemy, że Mochnacki potępiając literaturę oświecenia nie kogo inne
go jej przeciwstawiał, jak właśnie Woronicza. Czyżby zachodziła tu
sprzeczność? Wydaje się, że sprzeczność jest tylko pozorna, bo w świado
mości Mochnackiego pojęcia oświecenia i wieku osiemnastego nie musiały
się identyfikować. Dla Mochnackiego „wiek osiemnasty” mógł stanowić
zjawisko szersze, łączące w sobie poza dominującym nurtem oświecenio
wym także inne kierunki. Nie bez wpływu na to zaszeregowanie Woronicza
dc ubiegłego wieku było też zapewne kryterium formalne (dla krytyka lite
rackiego!); forma twórczości Woronicza, w poezji naśladującego Narusze
wicza, w kazaniach — Skargę, raziła archaicznością w epoce rodzenia się
literatury romantycznej.
Inaczej rzecz miała się w przypadku A. Drogoszewskiego, który usiło
wał powiązać Woronicza już nie ogólnikowo z XVIII wiekiem, lecz z ideolo
gią oświecenia. Drogoszewski podjął tezę A. Brucknera, że Woronicz to
„typowy syn polskiego odrodzenia”, starając się poprzeć ją dowodami168.
Usiłowania jego szły w kierunku wykazania, że „wszystkie elementy sy
stemu historiozoficznego (Św iątyni Sybilli — J. T.) pochodzą z przeszłości;
166 L. Siemieński, P ortrety literackie, t. IV, Poznań 1875, s. 135'.
167 M. Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, Kraków 1923,
wyd. BN, s. 87.
168 w rozprawie pt. Elementy XVIII w. w historiozofii Woronicza (Studia staro
polskie dla Brucknera, 1928).
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odnaleźć je można zarówno w skromnych pierwocinach poetyckich, jak
i w bezpretensjonalnych wiejskich kazaniach” 169. Z tym wnioskiem Drogoszewskiego można się w dużej mierze zgodzić, zważywszy, że poglądy
Woronicza odznaczają się w ogóle wielką jednolitością na całej przestrzeni
jego twórczości. Ponadto elem enty prerom antyczne (koncepcja ducha na
rodu, charakteru plemiennego i narodowego itd.), stanowiące nowy pier
wiastek, pojawiają się w pismach Woronicza po r. 1800, tzn. już po powsta
niu Św iątyni Sybilli. Trudno się jednak zgodzić z Drogoszewskim, gdy pi
sze: „...trzefoa stwierdzić, że wpływ opinii reform atorskich z czasów Stani
sława Augusta ukształtował całkowicie pogląd Woronicza na polityczne
i społeczne położenie kraju, na przyczyny jego upadku, na drogi, którem i
społeczeństwo nadał kroczyć winno itd. I na gruncie tych przekonań w ła
śnie w yrasta jego synteza historyczna, tu są fundam enty Sybilli” 170. Na
danie tak szerokiego zakresu zależności Woronicza od ideologii oświece
niowej budzi dość istotne zastrzeżenia. W istocie bowiem wpływ tej ideo
logii dotyczył tylko pewnego kręgu poglądów Woronicza, mianowicie jego
poglądów politycznych i społecznych. Odpowiadały one mniej więcej po
glądom prawego skrzydła obozu królewskiego. Na czoło ich w ybijało się
przekonanie o konieczności gospodarczego i kulturalnego dźwignięcia kraju.
Miało się to dokonać drogą nieśmiałych reform, pod auspicjami zgody we
w nątrz w arstw y szlacheckiej. Niezbędne było też wzmocnienie władzy kró
lewskiej. Na marginesie w arto dodać, że monarchizm Woronicza — prze
niknięty patriarchalizm em — mało przypomina postulat oświeconego
absolutyzmu. W dziedzinie społecznej ideałem poety jest hum anitarny patriarchalizm . Konstytucja 3 m aja spotkała się z aplauzem Woronicza;
powitał w niej zapewne zrealizowanie wszystkich swoich reform atorskich
pragnień.
Poza tymi poglądami na aktualny stan kraju i drogi jego poprawy
wszystko inne raczej dzieliło, niż łączyło Woronicza z oświeceniem. Naj
głębiej obcy był Woroniczowi wszelki radykalizm społeczny i polityczny;
jakobinizmowi polskiemu nie szczędził słów potępienia. Ale najbardziej
obce były mu — tak przecież nieodłączne od pojęcia myśli oświecenio
wej — wszelkie tendencje racjonalistyczne i laickie. To też to, co było dlań
najistotniejsze — jego poglądy historiozoficzne — kształtowało się w za
sadzie poza zasięgiem tej myśli. Od oświecenia przejął tu Woronicz jedynie
bodaj przekonanie o wyższości epok rozwoju oświatowo-cywilizacyjnego
nad epokami wojennymi. Nawet Drogoszewski analizując zależność Wo
ronicza od Naruszewicza (który w literaturze stanisławowskiej był jego
najbliższym wzorem ideowym i artystycznym) stwierdza, że nie rozciągała
189 W rozprawie pt. Elementy XVIII w. ..., jw., s. 653.
170 Tamże, s. 641.
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się ona na historiozofię: „nauka o rządach boskich w historycznych kole
jach narodów, zasada przym ierza z Bogiem... to wszystko wykracza poza
historiozofię Naruszewicza, nie zgadza się z trybem myślenia czasu, po
dobnie jak różne konkretne momenty system u Woronicza, zbliżające jego
myśli do mesjanistycznych koncepcji”171. Historiozofia Woronicza nie
miała w zasadzie nic wspólnego z myślą oświecenia. Słusznie zauważa
I. Chrzanowski, że „Długosz podpisałby obiema rękam i historiozofię Wo
ronicza; Starowolski i Kochowski, obaj ludzie średniowieczni, choć żyliw XVII wieku — także” 172.
Tak więc w pływy oświeceniowe nie były dla myśli Woronicza istotne.
Wypadnie zgodzić się z oceną L. Kamykowskiego, który uważał, że „mimo
wszystkie podobieństwa poglądów z wiekiem oświeceniowym, Woronicz
jednak nie był «synem wieku oświecenia». Wiara jego płynęła nie tyle
z oświeconej w iary w postęp, ile z głębokiej w iary religijnej”173.
Fundam enty Św iątyni Sybilli nie w yrastały z ideologii oświecenia; leża
ły zupełnie gdzie indziej174.
Źródła ideologii Woronicza układają się w ciąg dość jednoznaczny.
Najczęściej wspominanym z nich jest Pismo św. Czytywał je ze szczegól
nym upodobaniem i czerpał z niego obficie przykłady, cytaty, analogie hi
storyczne. Powoływał się na autorytet Pisma św. w zagadnieniach histo
riozoficznych, włączał do swych utworów parafrazy całych jego partii
(Apokalipsa)175. Wyobraźnia współczesnych wiązała jego obraz z biblią.
Dla Czartoryskiego „Woronicz z wielu m iar staw i nam obraz biblijnych
171 A. Drogoszewski, Woronicz a Naruszewicz, „Pam. Lit.” 1936, s. 83.
172 I. Chrzanowski, jw., s. 668.
173 L. Kamykowski, Do źródeł mesjanizmu J. P. Woronicza, „Pam. Lit.” 1932,
s. 348.
174 Jest rzeczą dość znamienną, że współcześni bynajmniej nie łączyli Woronicza
z literaturą i ideologią oświecenia; najczęściej widziano Woronicza jako twórcę samotneigo, nie związanego z żadną o.kreśloną epoką literacką. „Wychowaniec samej
tylko religii i narodu, z biblią i kroniką w ręku, nie zwracając uwagi na postęp i zda
nie nowego świata, wzniosły w starożytnej prostocie swojej, sam jeden stoi w swym
czasie” — pisał Brodziński (Pisma), t. IV, Poznań 1874, s. 448). Jeszcze dobitniejszy
wyraz znajduje to stanowisko w patetycznych słowach L. Łętowskiego, współpra
cownika i biografa Woronicza: „Pisma Woronicza nie zginą: mowa jest o wierszach
jego. N i e n a l e ż ą o n e d o ż a d n e j e p o k i (podkr. m oje — J. T.), np. do
Księstwa W arszawskiego lub do czasów Poniatowskiego króla. Człowiek ten sam
w sobie był wiekiem. Ani naśladował, ani współubiegał się z kimkolwiek bądź. Każ
dego poetę porównasz jednego do drugiego, a jego niem asz porównać do kogo” (Ka
talog biskupów krakowskich, t. II, Kraków 1852, s. 270).
175 „Woronicz pierwszy otworzył przed pobitym narodem tę księgę ¡(Apokalipsę),
z której potem tylokrotnie będzie odczytywał przeznaczenia Polski nasz romantyzm”.
J. Ujejski, Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego włącznie, Lwów
1931, s. 65, 66.
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świętych wieszczów”, a Koźmian nazywa go „prawdziwym Jeremiaszem
polskim”. Bez biblii nie umieli wyobrazić sobie Woronicza również Moch
nacki i Brodziński. W ydaje się, że Pismo św. nie było dla Woronicza tylko
konwencjonalnym źródłem cytatów i szkołą kaznodziejskiego stylu. Znaj
dował w nim m ateriał do historiozoficznych rozważań, nie odbiegając
w tym zresztą od tradycyjnego typu myślicieli katolickich, którzy, jak
Bossuet czy Skarga, poszukiwali nieustannie w tym źródle nowych idei
i motywów formalnych.
Współcześnie porównywano Woronicza z Bossuetem, przy czym szcze
gólnie ważna dla nas jest opinia Koźmiana, który uważa Woronicza za bli
skiego Bossuetowi „przez styl i p r z e z m y ś l i ” 176 (podkr. mo
je — J. T.). Koźmian znał dobrze Woronicza, rozprawiał z nim o zagadnie
niach literackich i ideologicznych, i stąd opinię jego można uznać za do
wód, że pisma Bossueta nie były Woroniczowi obce. Jest zresztą skądinąd
rzeczą niemożliwą, aby Woronicz, sam kaznodzieja i historiozof, nie znał
dobrze postaci tak pokrewnej i tak głośnej177.
Bossuet mógł oddziałać na Woronicza głównie tym, co było w nim naj
ogólniejsze (trzeba jednak pamiętać, że te najogólniejsze idee nurtow ały
historiozofię katolicką w tej czy innej formie już od Augustyna); ideą na
rodu wybranego, a przede wszystkim swym uniw ersalnym prowidencjalizmem, konsekwentnym podporządkowaniem wszystkich wydarzeń dzie
jowych celom Opatrzności. W ujęciu Bossueta historia przedstawiała się
jako realizacja planu bożego, a podstawą rozw oju dziejów ludzkich była
zasada religijna. Woronicz przejął całkowicie myśl Bossueta, że Bóg „sam
ustanaw ia królestwa, aby je pod rząd poddać temu, którego według swojej
w ybrał woli” i że „ich używa w czasie i okolicznościach od siebie ułożo-*
nych dla uskutecznienia swych zamysłów względem swego ludu” 178. Jed
nakże Bossuet był nie tylko teologiem; był także historykiem, który uw a
żał, że „oprócz nadzwyczajnych przypadków, w których chciał Bóg moc
swego okazać ramienia, żadna znaczniejsza praw ie nie przytrafiła się od
miana, której by przyczyny w poprzedzających nie znajdowały się wie
kach”, a wobec tego „prawdziwa umiejętność dziejopisowstwa na tym za
wisła, aby uważać w każdym czasie te ukryte przygotowania, które goto
wały nieznacznie te wielkie odmiany” 179. Woronicz dzieje pojm uje ina
czej. Łańcuch przyczynowo-skutkowy nie ma dla niego żadnego znaczenia.
,17e K. Koźmian, Pamiętniki, t. 2, Poznań 1858, s. 104.
177 Uwagi nad historią powszechną, w tłum. księdza Lwowskiego, wychodzą
w drugie1] połowie XVIII wieku aż dwukrotnie: w roku 1772 i druga edycja w roku
1788. Świadczy to chyba dostatecznie o popularności dzieła.
178 J. B. Bossuet, Uwagi nad historią powszechną, t. 1, W arszawa 1772, s. '5i68.
179 Tamże, s. 570, s. 71.
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Wprawdzie upadek narodu jest skutkiem jego rozkładu moralnego, ale
następuje to dopiero za pośrednictwem Boga, który karze lu!b nagradza
narody. Poznanie sprężyn dziejowego rozwoju byłoby więc możliwe tylko
poprzez poznanie zasad którym i kieruje się Bóg w swoim postępowaniu.
A te, prócz najogólniejszych (sprawiedliwość) nie są dostępne rozumowi
ludzkiemu. W ten sposób Woronicz zamyka możność poznania zasad hi
storii przez umysł ludzki, czego Bossuet w zasadzie nie czynił.
Bliższymi, bo rodzimymi źródłami ideologii Woronicza była polska
myśl szlachecka i katolicka. Nawiązywał do niej, począwszy od klasycz
nych jej reprezentantów w XVI wieku, Orzechowskiego i Skargi. Uwaga
badaczy zwracała się dotychczas nie w kierunku tych nazwisk, lecz w stro
nę Kochanowskiego. L. Kamykowski usiłował udowodnić, że Treny wy
w arły wpływ na Woronicza Zjawienie Emilki. Wskazywał też na analogie
między Psałterzem Dawidów a utw oram i W oronicza180. Wydaje się jed
nak, że dość trudno byłoby ustalić między obydwoma poetami istotniej
sze związki ideowe, a zależności formalne interesują raczej historyka lite
ra tu ry niż ideologii.
Woronicz uważał się natom iast za kontynuatora myśli Orzechowskie
go i Skargi181. W poglądach Orzechowskiego wiele elementów zbliżonych
było do idei, jakie głosił Woronicz, a przede wszystkim jego teokratyzm
i traktow anie religii jako pierwszej zasady bytu narodowego. Nie należy
także zapominać, że właśnie Orzechowski był pierwszym bodaj, który wy
raźnie i śmiało głosił, że królestwo polskie jest ludem w ybranym 182.
W większym jeszcze stopniu uważa się Woronicz za kontynuatora
Skargi. Wskrzesił naw et w Krakowie Towarzystwo Dobroczynności, zało
żone ongiś przez autora Kazań Sejmowych, jakby nie tylko w słowie, ale
i w czynie zamierzał kroczyć jego śladami. Lektura Skargi, z którym zapo
znał się niewątpliwie już w czasach młodości w nowicjacie u Jezuitów 183,
była jego stałym przyzwyczajeniem: „Wieczorami kazał sobie czytać Skar
gę i rozpływał się nad nim ” 184. Stąd „z czasem przejął się jego duchem
i językiem do tego stopnia, że już niełatwo mógł odróżnić, gdzie się kończy
jego własna myśl, a gdzie zaczyna wyimek ze Skargi” 185. Nic dziwnego,
180 L. Kamykowski, Do źródeł mesjanizmu J. P. Woronicza, „Pam. Lit.” 1932.
Na analogie z Trenami zwracali też uwagę: S. Tarnowski (Historia literatury pol
skiej, t. 3, Kraków 1900, s. 332) i W. Borowy (Poezja polska wieku XVIII, Warszawa
1947, s. 359).
181 J. P. Woronicz, Dzieła poetyczne, Lipsk 1853, t. 3.
182 J. Ujejski, Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego włącz
nie, Lwów 1931, s. 37.
18s A. Jougan, X. Prymas Woronicz, Lw ów 1908, cz. II, s. 19.
184 L. Łętowski, Katalog biskupów krakowskich, t. II, Kraków 1852, s. 268, 269.
185 A. Jougan, jw., s. 19.
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że współcześni porównywali go ze Skargą, stwierdzając również, że jest
„nim przesiąkły, przez niego w ykarm iony” 186. U Skargi znajdował Wo
ronicz wspólny klim at ideowy i tyle podobnych elementów światopoglą
dowych, że realizację jego proroczych wizji w końcu XVIII wieku mógł
bez mała traktować jako ziszczenie zasad własnej historiozofii. Łączyło ich
przede wszystkim przekonanie historiozoficzne, że przyczyną upadku
państw jest odejście od wiary, rozkład moralny, który pociąga za sobą karę
Boga. Łączyło ich także podobne pojmowanie państwa, którego funkcje
chcieliby podporządkować realizacji postulatów religijnych. Taka kon
cepcja państwa, wskrzeszona w XVI wieku przez Roberta Bellarmin, za
kłada zależność władzy świeckiej od kościelnej, moment mocno akcento
w any przez Skargę i pojaw iający się (choć już nieporównanie słabiej)
u Woronicza. Obaj wreszcie, Skarga i Woronicz, zgodnie z duchem tej kon
cepcji utożsamiają poniekąd religię z kapłaństwem.
Do reprezentantów myśli szlacheckiej sięgał Woronicz i w.XVII wiek.
Chmielewski zwrócił uwagę, że w Kazaniu p r z y ur\aczystym poświęceniu
orłów i chorągwi Woronicz rozwija myśl „niegdyś przez Kochowskiego
rzuconą” 187. Myślą tą jest idea przedmurza, wyrażona przez Kochowskie
go w jego Psalnuodii. D opatrywano się dzięki temu w Kochowskim tw ór
cy polskiego mesjanizmu.
Swoją erudycję historyczną Woronicz zawdzięcza nie wielkim history
kom oświecenia, lecz kronikarzom typu Sarnickiego, którego znał i z które
go czerpał188. Dorównuje im zresztą mistrzowstwem w snuciu genealo
gicznych fantazji na tem at początku narodu polskiego. Słusznie zauważa
L. Dębicki, że Woronicz „przypomina w swej apologetyczności owych panegirystów XVII stulecia, gdy jak oni wyprowadzali początek rodów zna
komitych z historii biblijnych lulb mitologii greckiej, tak on sięga do wnu
ka Noego w poemacie Assarmot, aby od niego w prost wyprowadzić praojca
Lecha” 189.
Jest także rzeczą prawdopodobną, jak to sugeruje Chmielowski190, że
przy pisaniu swego Lecha Woronicz korzystał z łacińskiego poematu Lechiada Skorskiego z I-ej połowy XVIII w., przełożonego również na polski.
Sugestia ta wydaje się tym bardziej uprawniona, że w pierwszej Rozpra
wie o pieśniach mąrodiowych Woronicz wspomina o Lechiadzie Sarbiew188 K. Koźmian, Pamiętniki, t. 2, Poznań 1858, s. 184.
187 P. Chmielowski, Historia literatury polskiej, Warszawa 1899, t. 3, s. 48.
188 J. Woroniecki, X. prymas Pawęża Woronicz i jego słowianofilstwo, „Przegl.
histor.” 1913, s. 309.
189 L. Dębicki, Poeci w Puławach. Jan Paweł Woronicz, „Przewodnik naukowy
i literacki” 1889, s. 604.
190 ip_ Chmielowski, Historia literatury polskiej, t. 3. Warszawa 1899, t. 3, s. 46.
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skiego, którą „los zawistny zatracił”. Widocznie sam tem at fascynował go
i przyciągał jego uwagę; jest więc możliwe, że przy pisaniu swego utw oru
skorzystał z istniejącego już wzoru.
Trudno jednakże przy tej rejestracji źródeł ograniczyć się wyłącznie
do nazwisk. Ważniejsza, być może, była tu owa cała olbrzymia bezimienna
spuścizna ideologii szlacheckiej, która dominowała niepodzielnie w myśli
polskiej po połowę wieku XVIII, a i później dawała znać o sobie. Teologizm
w poglądach na dzieje był w tej ideologii rzeczą powszechną: „analiści,
pam iętnikarze i publicyści z wieku XVII ile razy usiłują tłumaczyć fakt
historyczny lub chaos wypadków nanizać na nić porządku moralnego, ucie
kają się niem al zawsze do kryterium teologicznego” 191. W ocenie dzie
jów panuje sprowadzony do poziomu mentalności szlacheckiej prowidencjalizm. Znalazł on nawet „swego Bossueta” w osobie jezuity Szymona
Majchrowicza, który w dziele swym wyraża pogląd, że „potęga i trwałość
państw a jest wynagrodzeniem zasług, słabość i upadek następstwem'
grzechu” 192.
W szystkie te elem enty mentalności szlacheckiej odnaleźć można, jak
w zwierciadle, w poezji konfederatów barskich, nie mającej nic wspólnego
z klasycystyczną poezją stanisławowską, a będącą w gruncie rzeczy „poe
zją sarmacką czasów saskich” 193. Odnajdujemy więc tam i ślepe przekona
nie, że „wszystkich przygód naszych osnowy, są w ręce, która wszem
w ładnie”, odnajdujem y ideę przymierza i w iarę w szczególną opiekę Boga
nad Polską, odnajdujemy ustawiczne powoływanie się na przykład
Pisma św. i szukanie analogii historycznych z dziejami narodu żydowskie
go, przekonanie, że upadek narodu jest karą Boga za grzechy itd.
Woronicz poezję tę mógł znać i prawdopodobnie znał. Cieszyła się ona
wielką popularnością, skoro przepisywano ręcznie jej utw ory do własnych
zbiorów jeszcze w początkach XIX w ieku194.
O
samej konfederacji barskiej znajdzie się w utworach Woronicza kil
ka wzmianek; nie mógł być, jako zdecydowany monarchista, jej apologetą,
ale gdy o niej mówi, w słowach jego dźwięczy raczej żal i wyrzut, niż gniew
i niechęć. Widać, że rzeczą, która go od niej przede wszystkich dzieliła
ideowo, był jego monarchizm.
Źródła ideowe, do których nawiązywał Woronicz i które rzeczywiście
ukształtow ały jego ideologię, biegły szlakami myśli katolickiej od Pisma
191 W. Smoleński, Szkoły historyczne w Polsce, Wrocław 1952, wyd. BN, s. 4.
192 Tamże, s. 5, 6.
193 poezja barska, Kraków 1928, wyd. BN, wstęp K. Kołbuszewskiego, s. XIX.
194 K. W. Wójcicki, Warszawa, jej życie umysłowe i ruch literacki (1800—1830).
Warszawa 1880, s. 21.
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św. przez Bossueta i Skargę, i organicznie z nią związanej myśli szlachec
kiej od Orzechowskiego, przez Kochowskiego, do anonimowej poezji bar
skiej. Tam kryły się złoża myślowe, z których czerpał. Trzeba mu jednak
przyznać, że choć ogromna większość jego poglądów nie była jego w yna
lazkiem i w różnych źródłach brała swój początek — umiał je wszystkie
zespolić w konsekwentną, organiczną całość i podporządkować jednej idei
naczelnej: finalistycznej koncepcji dziejów. Stąd zasługuje na to miano,
jakie zdóbył sobie u krytyków — miano historiozofa.
*

„Jeśli kiedyś stanie zbiorowy pomnik poetów polskich, a artysta nie
m iarą talentu i formy, ale według hierarchii duchowej ujm ie tę plejadę
w organiczną całość, na szczycie stać będzie posąg Woronicza. Tego przo
downictwa nie wyrzekają się duchy Mickiewicza, Zygmunta, Bohdana i ty 
lu innych dotąd” 195. Cóż to u Woronicza wzbudziło taki zachwyt w Ludwi
ku Dębickim, który pisał te słowa? Nie tylko on, ale także Siemieński, T ar
nowski, Ottman — wszystko ludzie z tego samego mniej więcej kręgu ide
owego — nie znajdowali dość słów zachwytu dla wielkości moralnej na
szego poety. To uznanie ze strony kół stańczykowsko-arystokratycznych
jest rzeczą znamienną. Budził je szczególnie ten elem ent postawy ideowej
Woronicza, który podkreślił S. Tarnowski pisząc, że Woronicz jest pierw 
szym w naszej literaturze „dla którego Bóg nie jest czczym słowem... ale
Bogiem żywym, w którego się wierzy, jak w absolutną prawdę... Gorliwość
religijna Woronicza, jego świątobliwość dodana do powagi i w pływu jego
biskupiego urzędu, przyczyniła się wielce do zwrócenia życia i obyczaju
w kierunek religijny, do rozszerzenia i wzmocnienia uczuć i pojęć religij
nych, a ten ton nowy, od dawna w naszej literaturze nie słyszany, przez
niego pierwszego w naszym wieku na nowo do niej wprowadzony, nadaje
mu w niej stanowisko znaczniejsze, niżby mu nadała poetycka wartość
jego dzieł” 196. Pierwiastek religijności był i w odczuciu innych krytyków
tym elementem nowym, który Woronicz wnosił ze sobą do ówczesnej lite
ra tu ry polskiej. Działo się to na fali szerszego zjawiska reakcji katolickiej.
N urt myśli katolickiej, istniejący w ciągu całego oświecenia, ale stanowią
cy wówczas zjawisko drugoplanowe wobec myśli oświeceniowej, staje się
teraz kierunkiem dominującym. Rozpoczyna się to z początkiem ostatnie
185 L. Dębicki, Poeci w Puławach. Jan Paweł Woronicz, „Przewodnik naukowy
i literacki” 1889, s. 607.
196 S. Tarnowski, Historia literatury polskiej, t. IV, Kraków '1905, s. 113.
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go dziesięciolecia XVIII w ieku197. Reakcja katolicka w ywarła wpływ i na
ogólne poglądy na dzieje; zaczynają one coraz powszechniej odchodzić od
oświeceniowej idei postępu i koncepcji naturalnej przyczyno wości, a skła
niać się ku finalizmowi i prowidencjalizmowi. Znamienna może być pod
tym względem ewolucja Naruszewicza, który w wygłoszonym w roku 1792
„Głosie . .. przy założeniu pierwszego kamienia na kościół Opatrzności
Boskiej” wypowiada poglądy utrzym ane zdecydowanie w duchu finalizmu
i prowidencjalizmu, a więc Obce jego dotychczasowej postawie jako hi
story k a198.
„Trzeba mieć mocne przekonanie o bytności Boga — czytamy gdzie
indziej, w artykule wstępnym Mtonitory różnych ciekawości na rok 1795 —
Jego mądrości i dobroci w rządzeniu św iatem 199. Rok wcześniej prymas
Poniatowski — ten sam, którego zasługi tak wynosił Woronicz w kazaniu
pogrzebowym — wołał: „Cnotą Rzeczpospolite stoją, przy osłabioney Re
ligii, zepsutych obyczaiach trudno im obiecywać szczęśliwość. Nawracaymy
się tedy do Pana w poście, płaczu i iękach”. Szyjkowski słusznie zauważa,
że słowa te mogą służyć za dopełnienie woroniczowskiego Hymnu do
Boga200.
■
1
Woronicz na tej wzbierającej fali reakcji katolickiej jest jedną z naj
ważniejszych postaci. „Przyczynił się on bardzo do tego odrodzenia uczuć
i przekonań katolickich, które zaczęło się u nas wówczas objawiać”201.
Ten potomek starego senatorskiego rodu i wychowanek szkół jezuickich,
którego myślenie „jest tradycjonalnie religijne od pierwszej chwili jego
wystąpienia jako poety”202, jest w Polsce jakby odpowiednikiem — toutes
proportions gardées — tradycjonalizmu francuskiego. Zwrócił już uwagę
Chrzanowski203, że na ideę Świątyni Sybilli mógł wpłynąć de Maistre za
197 M. Szyjkow ski w 'książce «Génie du christianisme» a prądy umysłowe w Pol
sce porozbiorowej przyjmuje za datę rozpoczęcia się reakcji katolickiej w Polsce rok
1793. Trudno jest oczywiście zgodzić się z zasadą ujmowania tak złażonych zjawisk
w rygorystycznie i arbitralnie zakreślone ramy chronologiczne, zwłaszcza, że wiele
objawów wskazuje na to, iż szczególna aktywność m yśli 'katolickiej zaczyna w y stę
pować wcześniej, już od końca lat 80-ych.
198 „... i najpotężniejsze narody upadają, od których Bóg czasem dla niezbada
nych sądów swoich odwraca oblicze sw oje”. (Wybór poezji, Warszawa I188&, s. 473;
por. także s. 476).
199 M. Szyjkowski, «Génie du christianisme» a prądy umysłowe w Polsce po
rozbiorowej, L w ów 1'908, s. 78.
200 Tamże, s. 68 .
201 S. Kijeński, Ks. J. P. Woronicz (Album biograficzny zasłużonych Polaków,
t. 1, 1901, s. 39).
202 A. Drogoszewski, Elementy XVIII wieku w historiozofii Woronicza (Studia
staropolskie dla Brucknera. 1928, s. 640).
203 I. Chrzanowski, Idea mesjaniczna Woronicza (Studia staropolskie dla Bruck
nera, 1928, s. 669).
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pośrednictwem swych Considérations sur la France. Już i współcześni łą
czyli Woronicza z tym kierunkiem myśli francuskiej. W roku 1817 profe
sor literatu ry polskiej w Akademii Krakowskiej, Paweł Czaykowski, wy
dając swoje tłumaczenie Atali Chateaubrianda zdedykował je Woroni
czowi:
Przyymiy z wdzięcznością czułego Pasterza
Zwycięstwo wiary w Atali powieści204,

pisał w wierszu dedykacyjnym do ówczesnego biskupa krakowskiego, tra f
nie wyczuwając w nim pokrewieństwo ideowe z autorem tłumaczonej
książki i reprezentow anym przez nią nurtem myślowym.
Woronicz nie wznosi sią oczywiście na te wyżyny uogólnień filozoficz
nych co na przykład de Maistre, ale ogólna tendencja jego ideologii, a także
i szereg poszczególnych idei jest dlań niewątpliwie wspólnych z tradycjo
nalizmem francuskim. Podobnie jak de M aistre205 cały swój system bu
duje wokół idei Opatrzności, która jest w nim dominująca.
Zbieżności dadzą się też odnaleźć i w zagadnieniach bardziej szczegó
łowych. Jak de Maistre przekonany jest Woronicz, że naczelników narodu
wyznacza Bóg; obaj powołują się naw et w tym wypadku na ten sam passus
Pisma św. — Per me Reges regn\ant 20G. Idea monarchiczna Woronicza, choć
wyniesiona z oświecenia była jednak zupełnie inna, niż monarchizm obozu
królewskiego. Sakralizowała ona władzę królewską, nadawała jej piętno
boskie i w tym zbliżała się do ducha tradycjonalizm u francuskiego.
Wiele cech wspólnych wykazują też poglądy w zagadnieniu stosunku
religii do narodu i społeczeństwa. Z de M aistrem dzielił, a raczej mógłby
dzielić Woronicz przekonanie, że trwałość królestw była zawsze propor
cjonalna do stopnia wpływu, jaki posiadał pierw iastek religijny na urzą
dzenia polityczne, a maksymę francuskiego filozofa, że „nulle institation
quelconque ne peut durer, si elle n ’est fondée sur la religion” 207 Woronicz
mógłby przyjąć śmiało za m otto swoich poglądów politycznych.
Zbieżność poglądów wyrażała się również w przypisywaniu wielkiej
roli cyw ilizacyjno-kulturalnej religii, jak to czynili de M aistre208 i Cha
teaubriand, a w Polsce obok Woronicza szereg przedstawicieli reakcji ka
tolickiej.
204
205

M. Szyjkowski, jw., s. 136.
por. J. M. Montmasson L’ideé de Providence d’après Joseph de Maistre, Lyon

1928.
206 J. de Maistre, Essai sur le principe générateur des constitutions politiques
et des autres institutions humaines, Paris 1821, s. 266.
207 Tamże, s. 313.
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De Maistre, wróg śm iertelny wszelkiej reformy, stał na stanow isku po
wołując się na autorytet Origenesa, że: „Rien... ne peut changer parmis les
hommes lndivinem ent” 2o!\ Jak gdyby echo tej myśli znajdujem y u Woro
nicza, gdy woła on: „jeżeli pan gmachu waszego nie zbuduje, próżno się
pracą i wysiłkiem zabijacie”210, bo „się nic bez woli jego (Boga) nie dzieje,
nic bez zezwolenia i bez dołożenia się jego przedsięwziąść nie wolno”211. Ta
paralelność w ujmowaniu pewnych zagadnień nie musiała być bynajmniej
wynikiem przejęcia się Woronicza konkretnie filozofią de M aistre’a. Była
to raczej wspólność poglądów wynikająca ze wspólnego źródła, jakim
w obu wypadkach była myśl katolicko-feudalna, i ze wspólnych pod wie
loma względami funkcji społecznych obu ideologii. Obie były bowiem
post-feudalną reakcją na oświecenie: francuska — gwałtowną i całkowitą,
Woronicza — częściową i stosunkowo łagodną. Obie atakowały ideologię
oświeceniową w jej punktach najczulszych: uderzały w jej ateizm i deizm,
w jej laickie poglądy na społeczeństwo i państwo, w jej zasadę świeckiej
moralności i wreszcie — co u Woronicza było pierwszoplanowe — w jej
koncepcję dziejów, w jej w iarę w postęp, w siły rozumu ludzkiego,
w twórczą moc społeczną człowieka. Obie za cel naczelny staw iały sdbie
propagandę religii, pojmowanej w duchu ortodoksji katolickiej.
Trzeba się jednak zastrzec, że poglądów Woronicza nie można by n aj
mniej utożsamiać ze zjawiskiem całej reakcji katolickiej w Polsce, zwłasz
cza z jej przejawam i skrajnym i i obskuranckimi, jak np. słynna akademia
połocka. Od takiego stanowiska, zarówno jak i od otw artej reakcyjności,
charakterystycznej dla tradycjonalizm u francuskiego, był on raczej da
leki. Działo się tak potrosze dlatego, że w gruncie rzeczy Woronicz mało
był człowiekiem swego czasu. Sprawy współczesności były mu dość obce;
„rzucił się myślą i duszą w przeszłość, z nią przestawał, ją uwielbiał, jej
powrotu pragnął”212. Dzięki temu jego poglądy miały w sobie wiele cech
utopijności. Woronicz „stał się organem tego idealnego państwa, które nie
mając miejsca w rzeczywistości schroniło się w skrytości dusz, i stam tąd
przy każdym zdarzeniu protestowało i upominało się o sprawiedliwość
u św iata”213. Był zapóźniony w swojej epoce, podobnie jak ongiś w swo
jej Skarga. Jest zresztą między tym i dwoma postaciami wiele wspólnego
i w typie ich myślenia, i w ich roli społecznej. Obaj byli przedstawicielami
reakcji katolickiej, ale ogólnikowa, wizyjna forma w jaką ujm owali swoje
poglądy, mogła mylić i myliła nie tylko współczesnych, lecz i potomnych,
J. de Maistre, Essai sur łe principe..., jw., s. 32§.
J. P. Woronicz, Dzieła poetyczne, t. 3, Lipsk 1853, s. 98.
211 J. P. Woronicz, Pisma, t. 4, Kraków 1832, s. 143, 144.
212 K. Koźmian, Pamiętniki, t. 2. Poznań 1858, s. 146.
213 L. Siemieński, P ortrety literackie, t. IV, Poznań 1875, s. 110, 111.
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którzy brali ich za reprezentantów całego narodu. „Skarga nie wyobraża
żadnej partii ani żadnej epoki, odbija się w nim cały kraj, cały naród ze
swą przeszłością, obecnością i przyszłością naw et” — pisał o nim Adam
Mickiewicz214. Tak samo poniekąd pojmowano i Woronicza, „wieszcza
wielkiego i prawego Polaka”. Dopiero dziś, z perspektyw y czasu i wyda
rzeń sylw etka twórcy Św iątyni Sybilli przedstawia się nam inaczej.
Jednakże konserw atyw ny charakter poglądów Woronicza, ich-składni
ki katolickie i feudalne nie mogą przekreślić narodowej funkcji jego tw ór
czości. Jego historyzm pełnił tę funkcję poprzez postulat tworzenia histo
rycznej pamięci narodu i realizowanie go w praktyce poetyckiej, poprzez
swą koncepcję dziejów Polski, której optymistyczny sens utw ierdzał na
dzieję w szczęśliwszą przyszłość narodu.
Prawda, że historyzm ten, w yrastający ze źródeł myśli szlachecko-katolickiej, nie odpowiadał jako całość realnym potrzebom procesu rozwojo
wego narodu, jednakże specyfika sytuacji polskiej sprawiała, że naw et te
treści, jakie przynosił, mogły odegrać i odgrywały pewną rolę narodowotwórczą. Dzisiaj — gdy rzekomy artyzm utw orów Woronicza dawno już
okazał się mitem — jest to chyba jedyny ty tu ł do sławy autora Świątyni
Sybilli.
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