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Jerzy Szacki

M OCHNACKI I PROBLEM H ISTORII
Mochnacki nie poświęcił zagadnieniom historii ani jednej obszerniej
szej pracy, ale podejmował je niejednokrotnie i to bynajm niej nie na m ar
ginesie swojej twórczości. „Wiek nasz dzisiejszy — powiadał — jest wie
kiem teorii, wiekiem krytyki, wiekiem rozmyślaczów filozoficznych w każ
dej umiejętności z wszelkiego naukowego względu, a zatem i ze względu
historii św iata” 1. Znaczenie rozmyślań nad historią uświadamiał sobie jako
rzecznik narodowej literatury i jako publicysta polityczny. W obu w y
padkach jedno z pierwszych miejsc zajmowała spraw a tradycji, sprawa
stosunku pomiędzy przyszłością i teraźniejszością a przeszłością narodu.
W yjaśnienia domagał się także fakt zmienności pojęć i form społecznych,
k tóry Mochnacki uświadamiał sobie nie gorzej, aniżeli większość jego
współczesnych. „Bieg zdarzeń — pisał on — taki nadał kierunek ducho
wi czasu, że różnica teraźniejszej formy ludzkości od dawniejszej... żadnej
nie podlega wątpliwości”2. Świadomość ta wpłynęła w niemałym stop
niu na kierunek jego działalności literackiej. Poprzestaję w tym m iej
scu na skrótow ym jedynie zaznaczeniu tych motywów, ponieważ w ydaje
się, iż wystarczająco uzasadnia ono podjęty tem at.
Mochnacki żył w epoce, którą współcześni nazywali niejednokrotnie
„wiekiem historii”, przeciwstawiając właściwy jej „pierw iastek histo
ryczny” charakterystycznem u wedle nich dla XVIII wieku „pierwiastkowi
filozoficznemu”3. Niemal powszechne było przekonanie, że „dotychcza
sowe teorie nie wystarczały na rozległość widoków, jakie się śród burz nie
1 M. Mochnacki, Przedm owa do I tomu «Dziejów rosyjskich» M. Polewoja (P i
sma po raz pierw szy edycją książkową objęte, w ydał i przedmowę napisał Artur
Śliwiński, Lw ów 1910, s. 500).
2 M. Mochnacki, Pisma ..., jw., s. 36 (O duchu i źródłach poezji w Polszczę).
3 Por. bardzo interesujący pod tym względem artykuł pt. Walter Scott i jego
wiek współczesny, „Gazeta Polska” 1828, nr 1'82—184.
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ustannych z każdym dniem otw ierały”4. Owe burze, rozpętane w Europie
przez rewolucję francuską, zachwiały dawnymi pojęciami i w ywarły prze
możny wpływ zarówno na rozwój myśli, jak i na świadomość społeczną we
wszystkich prawie krajach i w arstw ach5. Przeświadczenie o tym, że nie
dawne wypadki były czymś niezwykłym i przełomowym, stało się po
wszechne do tego stopnia, że podzielali je pisarze z rozmaitych obozów poli
tycznych. Jedni witali entuzjastycznie nową epokę, inni biadali nad k ata
klizmem, jaki dotknął społeczeństwo. Wszyscy jednak przekonani byli o ko
nieczności zajęcia stanowiska, wytłumaczenia charakteru zmian i pod
jęcia odpowiedniego działania. Stąd wzrost zainteresowań historią. Piszą
teraz o niej uczeni i dziennikarze, politycy i poeci. Wśród walk i polemik
rodzi się to, co — bez należytej precyzji — nazywamy zazwyczaj h i s t o r y z m e m . Dociekania te wychodziły z różnych (nierzadko zresztą nie
świadomych) założeń metodologicznych i różne byw ały źródła ich inspi
racji ideowej.
Kiedy Mochnacki rozpoczynał pisarską działalność historyzm przesta
wał już być nowinką naw et w Polsce i istotne stawało się nie tyle samo od
woływanie do historii, ile jej takie lub inne rozumienie. Sprawa ta zajmo
wała nie byle jakie miejsce w ówczesnych sporach ideologicznych6. Doko
nały się już pod tym względem zasadnicze podziały i wykrystalizowały się
rozmaite w ersje historyzmu. Term in „historyzm” nie odznacza się — jak
wiadomo — jasnością. P rzy jego pomocy określano w literaturze różne zja
wiska, nie mówiąc już o tym, że jest to także nazwa pewnych współczesnych
postaw metodologicznych (to ostatnie powoduje, iż niejednokrotnie mówi
się o historyzmie w znaczeniu wartościującym: stąd pojęcia takie, jak
„prawdziwy historyzm ”, „pseudohistoryzm” itp.). Mówiąc tu o historyzmie
mam y na myśli nie tyle pewną postawę metodologiczną, czy też jej prakty
czne zastosowania w historiografii, ile raczej ogólniejsze przekonanie, że nie
można zbudować poglądu na świat bez odwołania się do historii, bez uzna
nia jej doniosłej roli w tworzeniu się świadomości społecznej. Podziały,
o których mowa, są więc podziałami ze względu na to, w j a k i s p o s ó b
w ł ą c z o n o h i s t o r i ę do podstaw poglądu na świat. Wydaje się, iż
z tego punktu widzenia można wskazać przynajmniej trzy postawy wobec
historii. Nazwijmy je prowizorycznie:
J. L. Żukowski, Diiletantyzm, „Gazeta Polska” 1828, nr 234.
Por. G. Lukäcs, Der historische Roman, Berlin 1955, rozdz. I, § 1; „Die geselschaftlich-geschichtlichen Entstehungsbedingungen des historischen Romans”.
6 Por. N. Assorodobraj, Kształtowanie się założeń teoretycznych historiografii
Joachima Lelewela. Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej, t. III, War
szawa 1957.
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1. historyzm jako n a r z ę d z i e k r y t y k i t e r a ź n i e j s z o ś c i ;
2. historyzm jako t e o r i a c i ą g ł o ś c i ż y c i a s p o ł e c z n e g o ;
3. historyzm jako t e o r i a p o s t ę p u s p o ł e c z n e g o .
Postarajm y się pokrótce je scharakteryzować. Pomoże to nam określić
później pozycję Mochnackiego.
1.
Historię wykorzystywano w polemice ze współczesnością niejedno
krotnie już w wieku XVIII. „Gdy o wielkich ludziach czytam w Plutarchu
swoim — mówi bohater Zbójców — obrzydliwość mnie bierze na ten wiek
ślimaczy” 7. Historia antyczna odegrała doniosłą rolę w walce ideologów
oświecenia i rewolucji przeciwko społeczeństwu feudalnemu. Służyła ona
nie tylko za przedmiot rozważań nad naturą społeczeństw i form ustrojo
wych, lecz była zarazem źródłem wzorów, do których przymierzano te
raźniejszość. Znana to zresztą sprawa, choć nie zbadana dotąd w sposób
systematyczny.
Mówiąc o historyzmie jako narzędziu krytyki teraźniejszości mam jed
nak na myśli zupełnie inny n u rt myślowy. Tzw. kostium antyczny ideolo
gii mieszczańskiej okresu rewolucji przynależy w całości do „historii prag
m atycznej”8, której, mniej lub bardziej metodologicznie świadome, odrzu
cenie należy do charakterystycznych cech obchodzącego nas tu okresu.
„Kreślono — pisała romantyczna „Gazeta Polska” — dziwne zdarzenia
z rzeczywistego świata, ale dlatego tylko, że się z nich jakowa nauka da
wała wywieść. Wszędzie usługiwała historia niejako wyższym zamiarom;
poeci nie zatrudniali się nią samodzielnie, swobodnie, dla niej samej, lecz
szukano w niej tylko materiałów, aby ją ożywić obcym duchem, nie zaś jej
własnym... Poeci mieli rozpostartą przed sobą historię, jak gdyby wielki
i dziki ogród, ale szukali w niej tylko najpiękniejszych kwiatów niewinno
ści i cnoty, najpożyteczniejszych roślin nauk m oralnych i olbrzymich drzew
wielkich charakterów ”9.
Pod taką krytyką „historii pragm atycznej” mogliby się podpisać przed
stawiciele różnych orientacji, jednak jej zasadnicze przesłanki sformuło
w ane zostały najwcześniej ze stanowiska konserwatywnej negacji rew o
7 F. Schiller, Dzieła Wybrane, t. I, Warszawa 1955, s. 189 -— Zbójcy (przeł. M.
Budzyński).
8 (¿Pragmatycznie opracowana jest h i s t o r i a , jeżeli robi ludzi mądrymi, tj.
poucza ich, w jaki sposób mogą zapewnić sobie pomyślność lepiej, a przynajmniej
równie dobrze, jak ich przodkowie” (Immanuel Kant, Uzasadnienie m etafizyki m o
ralności, wyd. BKF, Warszawa 1953, s. 44).
9 Walter Scott..., „Gazeta Polska” 1828, nr 182; por. G. Lukaos, jw., s. 11; por.
M. Grabowski, Literatura i krytyka, cyt. w g Wiek X I X — sto lat myśli polskiej,
t. VII, s. 258—039: „Czterdziestowiekowy zawód ludzkości chciano mierzyć podług
wyobrażeń, w ylęgłych w kilkunastu ostatnich leciech. Była że tak powiem, urobio
na forma na moralność, cnotę, swobodę, oświecenie...”
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lucji i rzeczywistości porewolucyjnej. Konserwatyści, przeciwstawiając re 
wolucji i ustanowionym przez nią porządkom ideał porządku starego, od
rzucali zarazem możliwość „historii pragm atycznej”. Przeszłość staw ała
się dla nich zamkniętą całością, posiadającą swoje własne wewnętrzne ży
cie, swojego własnego „ducha”. Dobra była właśnie owa c a ł o ś ć , a nie
taki lub inny jej fragment.
Romantycy niemieccy, sławiąc rycerzy — jak powiadał Heine — „o od
wadze stu lwów i rozumie dwóch osłów” nie namawiali bynajmniej do prze
jęcia od przodków pewnych cnót czy wzorów osobowych. Zależało im r a 
czej na propagandzie modelu społeczeństwa, opartego na owych cnotach,
czyli — w ich przekonaniu — społeczeństwa średniowiecznego. Przeszłość,
którą przeciwstawia się współczesności, jest historycznie d a n a w określo
nych granicach geograficznych i jako własność określonej wspólnoty ludz
kiej — narodu. Mamy więc do czynienia z postawą zasadniczo różną od
oświeceniowej, którą wspomniałem uprzednio. Teraźniejszości przeciwsta
wia się nie uniw ersalne wzory etyczne czy ustrojowe, lecz wizję określone
go społeczeństwa przeszłości (inna sprawa: czy rzeczywiście z nim zgod
ną). Przeszłość, tradycja staje się najwyższą instancją we w s z y s t k i c h
spraw ach społecznych. Dlatego tak wielką rolę zaczyna odgrywać postulat
całościowego ujęcia historii. „Prawdziwy dziejopis — tw ierdził Novalis —
powinien by być zarazem poetą, bo tylko poeci posiadają w pełni sztukę
stw arzania całokształtu” 10.
Ten typ postawy wobec historii spotykam y na przełomie XVIII i XIX
wieku dość często. Ma on znaczenie duże w ideologii obrońców feudalizmu
we wszystkich prawie krajach europejskich. Istnieją również jego polskie
odpowiedniki. Na miejscu apologii wieków średnich znajdujem y tu za
zwyczaj pochwałę „patriarchalizm u”, „sielskości” itp .11 czyli czasów, kie
dy to naród działał jeszcze „pod świętą tarczą właściwego charakteru1swe
go”. Tradycjonalizm taki pełni w Polsce funkcje podobne, co na zachodzie
Europy. Trzeba jednak pamiętać, że przeciwstawienie przeszłości i teraźniej
szości było tutaj, lub być mogło, przeciwstawieniem epoki niepodległości na
rodowej epoce upadku i niewoli Polski. Okoliczność ta miała istotny wpływ
na kształtowanie się polskiej myśli społecznej oraz rolę, jaką jej poszcze
gólne w ątki grały w różnych okresach i sytuacjach. Postawa, dająca się
10

Novalis, Henryk Offterdingen, przeł. F. Mirandola, Warszawa—Kraków 1914,

s. 105.
11 Por. np. A. Sapieha, Podróże w krajach słowiańskich, Warszawa 1811; K.
Koźmian, Ziemiaństwo polskie, W rocław 1839; por. ocenę przeszłości Polski w kon
serw atyw nym „Zjednoczeniu” (2i6.VI.1831): „...naród cały stał się jedną liczną rodzi
ną, rzadkie i drobne miasta nie w yw ierały żadnego w pływu, życie w iejskie wiązało
ściśle ziemianina z chłopkiem...”. Podobne m otywy spotykamy często w twórczości
Woronicza, Brodzińskiego i innych pisarzy.
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w Anglii czy Francji sprowadzić w zupełności do legitymistycznej krytyki
rew olucji i społeczeństwa burżuazyjnego, w Polsce nabierała pewnej wie
loznaczności. K ult własnej przeszłości narodowej był wszakże w jakimś
stopniu obroną niezawisłości, orężem walki ideologicznej przeciwko zabor
com 12, chociaż większość jego wyznawców składała się ze zdeklarowanych
ugodowców i legalistów.
Nie próbujem y rozwiązać tu owego skomplikowanego zagadnienia, trze
ba jednak mieć je w pamięci, ponieważ wiąże się ściśle z interesującą nas
problem atyką. Pomijamy też tymczasem fakt, iż w niejednym przypadku
teraźniejszości przeciwstawiana była nie przeszłość feudalna, lecz daw niej
sza; tak np. Zorian Dołęga-Chodakowski poszukiwał w Słowiańszczyźnie
przedchrześcijańskie] prawdziwych źródeł narodowości, zasypanych póź
niej przez feudalizm i chrześcijaństwo.
Postaw a dopiero co przez nas scharakteryzow ana była stosunkowo mało
„ufilozoficzniona”: często nie towarzyszyła jej żadna określona historiozofia. Spraw ą najważniejszą było przeświadczenie o wyższości przeszłości
nad teraźniejszością, o upadku społeczeństwa współczesnego. Z tego to
względu ową postawę rozpatrzyliśm y odrębnie, chociaż niewątpliwie uwa
żana być może za aspekt czy też zalążek tego, co nazywamy tu historyzmem,
jako teorią ciągłości życia społecznego. U Lukacsa np. jedno i drugie od
najdujem y pod wspólnym mianem „legitymistycznego pseudohistoryzm u”,
rozumianego jako wszelka negacja koncepcji rozwoju i postępu historycz
nego13. Rozróżnienie nasze w ydaje się jednak usprawiedliwione, ponie
waż utożsamienie postawy, sprowadzającej się do przeciwstawienia cało
ściowo ujmowanej przeszłości współczesnemu światu, z koncepcjami ope
rującym i bardziej złożonym pojęciem „w zrostu” 14, byłoby uproszczeniem
opartym jedynie na podobieństwie politycznej inspiracji.
2.
Przejdźm y z kolei do tej odmiany historyzmu, którą oznaczyliśmy
jako teorię c i ą g ł o ś c i życia społecznego. Chodzi tu o koncepcję, sform u
łowaną po raz pierwszy szerzej przez Edmunda Burke’a, a która uchodzić
może za najbardziej reprezentatyw ną wykładnię konserwatywnego rozu
mienia historii. Problem nie sprowadza się już tutaj do potępienia teraź
niejszości w imię starych, dobrych czasów. Ośrodkiem zainteresowania
staje się z w i ą z e k pomiędzy dawnymi i nowymi laty. Związek to szcze
por. interesujące uwagi K. Wyki, Matejko i Słowacki, Warszawa 1953, s. 104.
Lukács, jw. s. 19 i nast.
Por. K. Mannheim: „A m ere interest in history becomes historicism when hi
storical facts are not m erely lovingly contrasted with the facts of the present, but
where «growth» as such becom es a real experience. This is the common meaning of
Burke’s «continuity», French traditionalism, and German historicism ” i(Conservative
Thought, w tomie. Essays on Sociology and Social Psychology, London 1'953, s. 137).
12

13
14
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gólnego rodzaju. W niczym nie przypomina on obrazów r o z w o j u społe
czeństwa, kreślonych przez myślicieli XVIII wieku. „Legitymistyczne
dziejopisarstwo, publicystyka i beletrystyka — pisze G. Lukacs — rozwi
jają ducha historii w ostrym przeciwstawieniu do oświecenia i idei rewo
lucji francuskiej... W tym ujęciu historia staje się spokojnym, niezauwa
żalnym żywiołowym „ organicznym” wzrostem... Aktywność ludzka ma
być z historii całkowicie wyłączona” 15.
Najbardziej charakterystyczną cechą wywodzącej się od B urke’a od
m iany historyzmu jest — jak się wydaje — przeświadczenie o bezsilności
człowieka i niemożności świadomego kształtowania stosunków społecznych.
Społeczeństwo, naród — the true politic personality — to w stosunku do
jednostek coś nadrzędnego: społeczeństwo j e s t , społeczeństwa nie można
stworzyć. Stąd pogardliwy stosunek do wszelkich teorii, pisanych praw
i konstytucji, filozofii społecznej, która byłaby czymś więcej, aniżeli uogól
nieniem historycznego doświadczenia16. Kwestionowano stanowczo prze
konanie ideologów mieszczańskich o możliwości przekształcenia społeczeń
stwa według praw rozumu, n atu ry czy sprawiedliwości. Człowiek jest bez
radny w|obec zamysłów opatrzności lub też (oo nie wykluczia pierwszego)
wobec żywiołowych procesów, których podmiotem jest „naród”, „duch
narodu” itp. Oświeceniowemu zaufaniu do prawodawstwa przeciwstawiono
tezę o zasadniczo spontanicznym, żywiołowym charakterze życia społecz
nego oraz że działalność ludzka ma sens o tyle, o ile odpowiada temu, co
ukształtowało się samo lub, innymi słowy, zostało ukształtowane zgodnie
z „duchem historii” danego kraju. Możliwość inowacji i reform jest zniko
ma, jako że społeczeństwo nie jest — jak powiadał Burkę — tow arzy
stwem do handlu pieprzem, które można powołać, zreorganizować lub roz
wiązać w dowolnej chwili. Społeczeństwo nie jest tworem ludzkich decyzji,
lecz tworem boskim bądź też emanacją „ducha narodu”, a więc w każdym
razie istnością ponadindywidualną. Stąd gwałtowne ataki na koncepcję
umowy społecznej i tzw. atomizm oświeceniowych poglądów na społeczeń
stwo. Owa ponadindywidualna całość jest sui generis o r g a n i z m e m .
W kontekście rozważań politycznych organiczna koncepcja społeczeństwa
przemawiać miała za solidaryzmem społecznym i stanowczością. Z naszego
punktu widzenia jej najważniejszym aspektem będzie podkreślenie ciągło
ści życia społecznego: nie ma w nim przerw, a zmiany nie mogą w żadnym
razie niweczyć faktu, że w różnych stadiach swojego wzrostu organizm
pozostaje przecież jeden i ten sam. Innymi słowy: przyszłość musi zacho
wać łączność z tym, co było i co jest: kiedy drzewo rośnie, nowe słoje na
'G. Lukacs, jw., s. 19.
!Por. Harold J. Laski, Political Thought in England from Locke to Bentham,
Oxford 1944, s. 182 i nast.
15
16
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kładają się na powstałe dawniej. Społeczeństwo, naród nie jest tylko związ
kiem ludzi w przestrzeni, ale i w czasie, związkiem — jak powiadał B ur
ke — pomiędzy „tymi, którzy żyją; tymi, którzy um arli i tymi, którzy
m ają się narodzić” 17. Zerwanie owego związku pokoleń oznacza śmierć
społeczeństwa, katastrofę podobną francuskiej rewolucji.
Uczynienie historii ośrodkiem poglądu na świat oznaczało tu zatem prze
de wszystkim proklamowanie nierozerwalności więzi, łączących teraźniej
szość z przeszłością, apoteozę tradycji. „Jeśli historia — pisał Savigny —
już w młodzieńczym okresie narodu jest szlachetną nauczycielką, to w cza
sach takich jak nasze ma ona inne jeszcze i świętsze stanowisko. Tylko przez
nią bowiem zachować można żywy związek z pierwotnym stanem narodu,
a strata tego związku musi każdy naród pozbawić najlepszej części jego
życia duchowego”18.
Łatwo oczywiście wskazać legitymistyczny rodowód tej postawy oraz
rolę, jaką grała w ówczesnych walkach ideologicznych19. Otw arte -pozo
staje jednak zagadnienie, czy w pewnych wypadkach rola ta nie mogła ule
gać zmianie, kiedy np. zarzut zerwania związków z „pierwotnym stanem
narodu” kierowano nie przeciwko rewolucji, lecz faktom takim jak pod
bój, rozbiory itp. Pytanie to będzie przy analizie poglądów Mochnackiego
niezmiernie aktualne — odnotujmy je więc, nie szukając tymczasem odpo
wiedzi.
3.
Ostatnia z wyróżnionych przez nas odmian historyzmu wyrosła z zu
pełnie innej gleby ideowej: nie tyle z politycznej opozycji do oświecenio
wej filozofii społecznej i jej społecznych zastosowań, ile z próby zrozumie
nia rzeczy, o których nie śniło się filozofom XVIII wieku. Uważa się niekie
dy, że postawa historystyczna powstała na społecznym podłożu konser
watyzmu: rzecznikiem takiego poglądu jest np. M annheim20. W poglądzie
tym jest — jak widzieliśmy — sporo słuszności, lecz w całości nie daje się
on utrzym ać z dwóch przynajm niej powodów: a) opiera się na uproszczo
17 E. Burke, Reflexions on the French Revolution. London 1920, s. 93; por. analo
giczne określenie A. Mullera (K. Mannheim, jw., s. 112); por. hr. Montlosier: „naród
zawiera pojęcie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Po katastrofie, która prze
kreśliła naszą przeszłość, wstrząsnęła teraźniejszością i nie pozwala nam widzieć
przyszłości jakżeż możemy być narodem” (cy>t. według N. Assorodobraj, Elementy św ia
domości klasowej mieszczaństwa, „Przegląd Socjologiczny”, t. X, s. 141).
18 Cyt. wg K. Opałka i J. Wróblewskiego, Niemiecka szkoła historyczna w teorii
prawa, „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych”, t. V, Łódź 1955, s. 259.
19 Tak np. w czasie powstania listopadowego obóz konserw atywny korzystał
z opartego na takim rozumieniu historii hasła „prawdziwie polskiej wolności, to jest
wolności religią i przeszłością umiarkowanej” („Zjednoczenie” 1831, nr 2); „położenie
każdego narodu z dziejów tylko jego własnych... nie zaś z obcych wyobrażeń, z cu
dzoziemskich teorii poznanem być m oże” (tamże).
20 K. Mannheim, jw.
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nym obrazie oświecenia jako światopoglądu z gruntu a- czy naw et antyhistorystycznego; b) zdaje się zapoznawać szereg faktów z dziejów myśli
społcczncj, kiedy to zwolennikami historyzmu stawali się zdecydowani
przeciwnicy feudalizmu.
Nie będziemy omawiali szerzej tych spraw, ponieważ zbyt daleko w ykra
czają one poza problem atykę tej pracy. Zaznaczamy tylko, na czym — na
szym zdaniem — polegał „ahistoryzm” oświecenia, czy też raczej: na czym
polegała jednostronność oświeceniowego historyzmu. Pasja wielu pisarzy
XVIII wieku do historii odnosiła się niemal wyłącznie do h i s t o r i i p o 
w s z e c h n e j . Ówczesne systemy historiozoficzne bynajm niej nie zawsze
były abstrakcyjne. Rzecz w tym, że dociekań nad dziejami „rodu ludz
kiego” nie umiano połączyć ze świadomością roli, jaką w nich odgrywają
n a r o d y . W tym sensie przystać można na niektóre z zarzutów, formuło
wanych pod adresem oświecenia z punktu widzenia historyzmu. Zarzuty
te były jednak podnoszone nie tylko przez konserwatystów i bynajm niej nie
zawsze towarzyszyło im odrzucenie problem atyki p o s t ę p u , wspólnej
historii wszystkich narodów. Można więc powiedzieć, iż przezwyciężenie
ograniczeń oświeceniowej myśli społecznej było możliwe także przy za
chowaniu antyfeudalnego ideału społecznego. W Polsce dowodzi tego zwła
szcza twórczość Lelewela, ale nie tylko jego. Ideologowie szlachecko-re
wolucyjni podejmują zadanie pod pewnymi względami podobne, co konser
watyści: starają się stworzyć taki pogląd na świat, który uwzględniałby
w pełni problem atykę narodu21, będącego czymś więcej, aniżeli zbiorem
ludzi zamieszkujących określone terytorium i posiadających wspólne p ra
w a22. A staranie to było podówczas tożsame z „uhistorycznieniem ” poglą
du na świat „Choćby i najobszerniej rozrodził się naród — pisał L. Nabielak — choćby jak najdalej odsunął się od swego źródła, nigdy jednak pierwotnych cech zupełnie zatrzeć w sobie nie zdoła. Naszą jest tylko rzecząj
rozpatrywać się w jego duchu, śledzić kierunek dążności, do pierwotnych
barw i zarysów dodawać te, któreśm y na czasie i w sprzyjających nam oko
licznościach zdobyli”23.
21 „Dotychczas zbyt przypadkowo lub obojętnie uważano narodowość lub zbyt
podług jednego wzoru oceniano w szystkie narody, chciano tylko to wykazać, w 'Czym
do siebie były podobne lub zrównać je przez .cywilizację i ośw iatę” („Gazeta Polska”
1828, nr 183).
22 Oświeceniowa m yśl społeczna była w zakresie teorii narodu niezbyt odkrywcza:
jej rola sprowadza się w łaściw ie do r o z s z e r z e n i a zakresu pojęcia narodu przez
w łączenie do niego w s z y s t k i c h m ieszkańców danego kraju oraz wykazania,
jak wielką (rolę w tworzeniu się wspólnoty narodowej odgrywa wspólność i równość
praw.
23 Cyt. wg K. W. WóyCilckiego, K a w a literacka w Warszawie, Warsza,wa
1873, s. 15.
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Odwoływanie się do historii, dążenie, aby „wydobyć własny narodowy
żywioł, odróżniając go od cudzoziemskiego” 24, słowem: problemy i wątki
myślowe analogiczne do tych, z którym i zetknęliśmy się na gruncie innych
postaw historycznych pełniły tu inne społeczne funkcje. Wzięte na szer
szym tle ideologicznym mogą być pod wieloma względami uznane za coś
przeciwstawnego konserwatyzmowi. Nie idzie tu w żadnym wypadku o to,
aby w imię historii i „narodowości” negować współczesne idee wolnościo
we i egalitarne. Nie idzie o powrót do przeszłości ani o skrępowanie spo
łeczeństwa przy pomocy tradycji. Na plan pierwszy wysunie się nie idylla
„wieku złotego”, nie tęsknota za utraconym „pięknym gruntem narodo
wego charakteru”, lecz działalność narodu śledzona poprzez wieki. Naród
w historii jest częścią ludzkości i w polu widzenia pozostaje nadal „cały
ród ludzki na kuli ziemskiej odradzający się”25.
Konserwatyści sięgali do przeszłości po uświęcenie ustroju stanowego
i opartego na katolickiej religii. Lelewel zaś pisał: „Był przed wieki, przed
zaprowadzeniem w okolice Wisły chrześcijaństwa, był wszystek lud wolny,
stan rolniczy równy orężnemu, dopóki kształcenie narodów, w zrastające
w Słowiańszczyźnie mocarstwo, jakim było polskie, na ostatek dojrzewa
jący na zachodzie stan feudalny, za powodem chrześcijaństwa snadniej się
poznawać dający, nie w yw arły swych skutków na słowiańskie w króle
stw ie polskim narody” 26. Chodakowski dowodził, iż „narodowość znisz
czona została w Polsce przez katolicyzm i feudalizm: „Od wczesnego pola
nia nas wodą zaczęły się zmywać wszystkie cechy nas znamionujące, osła
biał się w wielu naszych stronach duch niepodległy i kształcąc się na wzór
obcy, staliśm y się na koniec sobie samym cudzymi”27.
Z tego punktu widzenia feudalizm okazywał się czymś wrogim „naro
dowości”. Jej poszukiwanie odsłaniało przedfeudalną epokę wolności i rów
ności. O charakteryzow anych tu pisarzach powiedzieć można słowami
Marksa, że „w tym, co najstarsze, znajdują to, co najnowsze” 28, tj. te same
idee, które podniesione zostały przez współczesne im rewolucje antyfeudal24 Cyt. wg N. Assorodobraj, Kształtowanie się założeń teoretycznych historio
grafii Joachima Lelewela, jw ., s. 182.
25 J. Lelewel, Historyka. O historii, je j rozgałęzieniu i naukach związek z nią ma
jących, Warszawa 1862, ,s. 126.
26 J. Lelewel, Pielgrzyma w Dobromilu czyli nauk wiejskich rozbiór; z uwagami
nad stanem w iejskim w Polszczę i ulepszeniem ośw iaty jego. Polska, dzieje i rzeczy
jej, t. XVII, Poznań 1865, s. 87—88.
27 Cyt. wg A. Poppe, U źródeł postępowej historiografii szlacheckiego rewolucjo
nizmu. Zorian Dołęga Chodakowski (1874/1825), „Kwartalnik Historyczny”, H. LXII,
nr 2, Warszawa 1955, s. 28.
28 K. Marks i F. Engels, Listy wybrane, Warszawa 1951, s. 264.
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ne. Naród rozumiany jest po nowemu, lecz — zgodnie z tradycją myśli
oświeceniowej — „w postępie powszechnym ludów”.
Przedstawiona charakterystyka różnych odmian historyzmu nie wy
czerpuje oczywiście zagadnienia, a proponowany podział jest tylko jednym
z możliwych i oczywiście prowizorycznym. Odnosi się, jak mówiliśmy,
przede wszystkim do problem atyki roli historii w tworzących się na po
czątku XIX wieku nowych poglądach na świat. Nie zabiegaliśmy też o ich
wyczerpujący opis, kontentując się wyartykułow aniem spraw głównych.
W momencie, w którym Mochnacki podejmował działalność pisarską,
zasadnicze wersje historyzmu były już uformowane, chociaż współcześni —
operując generalnym przeciwstawieniem „pierwiastka historycznego”
„pierwiastkowi filozoficznemu” — nie zawsze uświadamiali sobie ich od
mienność. Daje się to zauważyć zwłaszcza w Polsce, gdzie odwoływanie
się do historii z reguły kierowało się nie tylko przeciwko „kosmopolityz
mowi” oświecenia, lecz i przeciwko mocarstwom zaborczym, które nie re 
spektowały ukształtowanej historycznie polskiej odrębności narodowej.
Niemniej jednak i tutaj dyferencjacja ideowa w ydaje się dość daleko po
sunięta.
Mochnacki dochodzi jednak do swoich rozwiązań historycznych drogą
niejako okrężną. Zaczyna od krytyki współczesnego m u świata, ale nie
takiej, o jakiej mówiliśmy w związku z historyzmem. Jego patronem jest
początkowo^ przede wszystkim Fryderyk Sahiller jako autor Listów o este
tyc zn y m wychowaniu człowieka. Już P. Bańkowski wykazał zasadnie, jak
wiele Mochnacki zawdzięczał niemieckiemu poecie29.
C harakter licznych zapożyczeń z Listów o estetycznym wychowaniu,
podobnie jak wstęp, którym Mochnacki opatrzył przekład dwóch Listów
filozoficznych30, pozwala stwierdzić, jakie treści pism Schillera były dla
niego szczególnie frapujące: te mianowicie, co dostarczały pożywki prze
konaniu o nędzy tego świata. „Rozgraniczenie nauk, zawilszy mechanizm
politycznej budowy społeczeństw, w ydatniej odcieniowana różnica stanów
i zatrudnień, niebezpieczna walka namiętności i interesów, rozdwoiły h a r
monijną całość ludzkiej natury. Pękł łańcuch, spajający niegdyś politykę
z religią, prawa z obyczajami. Korzyść została oddzielona od pracy, środek
od celu. Człowiek na zawsze przywiązany do jednego ułam ku całości, na
zawsze porwany obrotem pojedynczego w zegarze społecznym koła, które
29 P. Bańkowski, Maurycy Mochnacki jako teoretyk i k ry ty k romantyzmu pol
skiego, Kraków 1913; ostatnio na ważność zagadnienia zwróciła uwagę M. Żmigrodz
ka, Edward Dembowski i polska k ry tyk a romantyczna, Warszawa 1957, s. 48 i nast.
30 „Dziennik W arszawski” 1825, t. I, nr 4.
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toczy jego byt, już nie jest reprezentantem całego rodzaju w swej naturze,
lecz wyciskiem jednego zatrudnienia lub jednej umiejętności” 31.
Podobne wątki krytyczne odnajdziemy u niemieckich romantyków, któ
rzy zresztą do Schillera nawiązywali. Konieczne jest jednak podkreślenie,
że poeta „burzy i naporu” obracał się w znacznej mierze w kręgu proble
m atyki oświeceniowej filozofii społecznej, której teza o kryzysie trady
cyjnych więzi społecznych była przecież nieobca. Tzw. kostium antyczny
francuskiej rewolucji, czy też po plutarchowsku rozumiana idea ojczyzny
były próbami rozwiązania podobnej, co w Listach o estetycznym w ych o
waniu problem atyki „rozkładu” społeczeństwa. Odnajdziemy ją zresztą
także w polskiej myśli społecznej, chociażby — na krótko przed Mochnac
kim — w ideologii filomackiej.
U Schillera krytyka teraźniejszości m iała wymowę głównie antyfeudalną, a ideał dobrego społeczeństwa był ideałem przyszłości, aczkolwiek na
tchnieniem jego był antyk, łączący niezależność jednostek z ich roztopie
niem w powszechności32. Rezultatem „wychowania estetycznego” miało
być ostatecznie nie co innego, jak owe jednolite i harmonijne społeczeń
stwo, o stworzenie którego zabiegali filozofowie i rewolucjoniści XVIII wie
ku. Schiller zachował ideał, ale odrzucił środki i zakwestionował wartość
rewolucji, polityki, ustawodawstwa — sprowadzając problem prze
m iany społeczeństwa do problem u przemiany człowieka. Konfliktowi
dwóch ustrojów społecznych Schiller dał postać konfliktu pomiędzy
i d e a ł e m a r z e c z y w i s t o ś c i ą : ideałem nie dającym się urze
czywistnić a rzeczywistością, której nie można znieść.
Schillerowska krytyka społeczeństwa istotnie — jak pisze M. Żmigrodz
ka — nie była w Polsce anachronizmem33. Świadczy o tym chociażby fakt,
że korzystał z niej nie jeden Mochnacki. W Polsce była ona jednak nie do
pomyślenia w oderwaniu od problem atyki narodowej, już przez to samo,
że dość powszechnie uważano niedostatek „narodowości” za jedną z głów-,
nych przyw ar współczesności. W Polsce chodziło nie tyle o krytykę spo
łecznych i m oralnych skutków podziału pracy, ile o krytykę „egoizmu”
i zobojętnienia jednostek na dobro ojczyzny. Tu spraw ą zasadniczą było
krzewienie „narodowości”, co uważane być zresztą może za szczególny
przypadek nadawania ludziom „charakteru towarzyskiego”, o którym pi
sał Schiller. Borykali się z tym problemem filomaci, szukając sposobu
31 M. Mochnacki, Pisma..., jw., s. 37—38, art. O duchu i źródłach...', por. F. Schil
ler, Gesammelte Werke, t. VIII, Berlin 1955, s. 413.
32 F. Schiller pisał o „...Polypennatur der griechischen Staaten, wo jedes Indi
viduum eines unabhängigen Lebens genoss und, wenn es not tat, zum 'Ganzen w er
den konnte...” (tamże).
53 M. Żmigrodzka, jw . s. 49.
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stworzenia człowieka „moralnego” i „politycznego”. Stanął przed nim tak
że Mochnacki, ale rozwiązał go inaczej, wychodząc nie od oświeceniowego
ideału „cnoty politycznej”, lecz od apologii przeszłości w duchu „szkoły
jenańskiej”.
Niemieccy rom antycy przeciwstawili „mechanicznemu” życiu współ
czesnemu „organiczne” życie wieków średnich. Postawa ta była wyrazem
zarówno rozczarowania wynikami rewolucji, której rezultatem okazało
się „poziome” i „egoistyczne” społeczeństwo mieszczańskie, jak i buntu
przeciwko „niemieckiej m izerii”, oznaczającej dla nich wegetację bez celu
i sensu. Społeczeństwo średniowieczne było ponoć bliższe natury, bardziej
harmonijne, doskonalszą stanowiące jedność34. Co więcej, formowanie się
romantycznej myśli społecznej przypadło w znacznej mierze na okres tzw.
wojen wyzwoleńczych przeciwko napoleońskiej Francji i krzepienie serc
narodu wymagało odwoływania się do minionych epok chwały niemiec
kiego oręża. Przeszłość narodowa staw ała się w ten sposób natchnieniem
teraźniejszości: wieki średnie — pisał Fryderyk Schlegel — są dla nas
tym, czym dla Greków była wojna trojańska35. Pociągało to za sobą zakwe
stionowanie oświeceniowych ocen średniowiecza jako „wyłomu w historii
ducha ludzkiego pustego obszaru pomiędzy oświatą starożytności, a oświe
ceniem czasów nowożytnych” 36. Pozostawiamy na boku problem, w jakiej
mierze chodziło istotnie o „naw rót do średniowiecza”, w jakiej zaś — co
podkreśla Mannheim — jedynie o „wypracowanie odpowiednich metod,
sposobów doświadczenia, pojęć i środków wyrazu dla tego wszystkiego, co
było nie do przyjęcia dla oświecenia”37. Nie ulega w każdym razie w ątpli
wości, że schillerowska krytyka współczesności nabrała tu zgoła nowej wy
34 Marks pisał o społeczeństwie feudalnym: „Dawne społeczeństwo obywatelskie
m iało b e z p o ś r e d n i o p o l i t y c z n y charakter, tj. elem enty życia obywatel
skiego — np. własność, rodzina, sposób pracy — podniesione były do poziomu e le 
m entów życia państw owego w formie władzy senioralnej, stanów i korporacji. Jako
takie określały one stosunek jednostki do p a ń s t w o w e j c a ł o ś c i , tzn. okre
ślały jej położenie p o l i t y c z n e , tj. położenie odosobnienia i izolacji od innych
części ¡składowych społeczeństwa... W tej postaci życiowe warunki i funkcje społeczeń
stw a obywatelskiego były jeszcze polityczne, aczkolwiek polityczne w znaczeniu feu 
dalnym...” Marx—Engels, Die heilige Familie und andere Frühschriften. <Zur Juden
frage, Berlin 1053, s. 54). Rozkład społeczeństwa feudalnego i właściwych mu w ięzi
społecznych znalazł niezwykle bogate odzwierciedlenie w ideologii w postaci poszu
kiw ań jakiejś w ięzi idealnej, która połączyłaby w całość egoistyczne indywidua now e
go społeczeństwa. Romantycy w yszli z założenia, iż jedynym rozwiązaniem może być
nawrót feudalizm u z czasów jego świetności.
35 F. von Schiegen, Geschichte der alten und, neuen Literatur, Vorlesungen ge
halten zu Wien im Jahre 1812, Berlin 1841, s. 181.
36 Tamże, s. 179.
37 K. Mannheim, jw. s. 90.
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mowy ideologicznej zarówno dlatego, że zaczęto ją wykorzystywać dla apologii ustroju feudalnego, katolicyzmu itp., jak i dlatego, że połączono ją
z kultem narodowości, której źródła kryć w sobie miała historia. Przeszłość
była dla romantyków niemieckich siedliskiem wszystkiego, co najlepsze
i jako taka przeciwstawiona została teraźniejszości.
Mochnacki już w pierwszej swojej rozpraw ie mieszał w ątki Listów
0 estetycznym wychowaniu człowieka z wątkam i rom antycznym i38. Te
ostatnie okazywały m u się naw et najbardziej pomocne w podjętej tam pró
bie sformułowania programu n a r o d o w e j literatury. W arto więc za
pytać, co i jak brał od romantyków. Można stwierdzić od razu, że niezbyt
był wiernym uczniem, chociaż skrupulatna analiza filologiczna mogłaby
wykazać niezliczone w prost zapożyczenia.
Mediewizm rom antyczny był naw et w Niemczech ideologią poniekąd
dwuznaczną, ponieważ służył zarówno kontrrewolucji, jak i „wojnie z fili
strem ”. Jednakże dzieła takie, jak Novalisa Chrześcijaństwo czy Europa,
a także późniejsze losy niemieckiego romantyzmu, nie pozwalają na w ąt
pliwość o tym co było ważniejsze. W Polsce proporcje zostały odwrócone
1 na pierwszy plan wysunęła się ta strona mediewizmu, która w Niemczech
w ykorzystywana była przeciwko „filistrow i”. Co więcej, świadomie sta
rano się oddzielić „poetyckie” walory wieków średnich od afirm acji ich
ustroju społecznego. „Wykryć poetycką stronę gotyckiej starożytności —
pisał w «Gazecie Polskiej» Mochnacki — nie jest to jeszcze uwielbiać za
lety, rozpostartej w niej ciemnoty i grubiaństw a”39. Podobne zastrzeże
nia czynił nawet Michał Grabowski, podkreślając, iż raczej „trzeba wszyst
kie usiłowania łożyć, żeby się wznieść i utrzym ać na wysokim stanowisku
dzisiejszym”40. Mochnacki mówił o „towarzyskim nieładzie” i „potwor
nym kształcie społeczeństw” w wiekach średnich, a „dziwactwem przezna
czenia ludzkiego” było dla niego to, że wtedy właśnie rozkw itała poezja41.
Mediewizm grał tu więc rolę inną niż w Niemczech. „W owych wiekach —
pisał Mochnacki — wszystko wybujało. I cnoty, i zbrodnie były większe” 42.
Można było przeciwstawić średniowiecze „maleńkim wyobrażeniom”
współczesności, nie posuwając się do afirm acji ustroju feudalnego i kato
licyzmu. W ten sposób staw ało się ono czymś nieokreślonym i umownym:
była to dla Mochnackiego epoka „tym piękniejsza, im jest więcej wątpliwą
i niepewną” 43. Apologia średniowiecza zachowywała ważność jedynie o ty 
38
39
40

41
42
43

Por. P. Bańkowski, jw.
„Gazeta Polska” 1828, nr 39.
M. Grabowski, Myśli o literaturze polskiej, „Dziennik W arszawski” 1828, nr 36.
M. Mochnacki, Pisma..., jw., s. 27 i 75.
Tamże, s. 321 — recenzja tragedii Harald z 1827 r.
Tamże, s. 33 — O duchu i źródłach...
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le, o ile przysłużyć się mogła rozprawie ze współczesnym światem i pomóc
w poszukiwaniu formuły na wielkość człowieka, wpływającego realnie na
kształt życia. „Wtenczas nie byliśmy rezultatem porządku społecznego, lecz
społeczność była wiernym obrazem naszych władz m oralnych”44. Takie
postawienie sprawy korespondowało bezpośrednio z problem atyką schillerowskich Listów o estetycznym wychowaniu człowieka.
Tak rozumiane średniowiecze nie musiało być jedyną alternatyw ą
współczesności. Nie było naw et alternatyw ą najlepszą, ponieważ nie po
siadało w warunkach polskich w aloru „rodzimości”. W rozpraw ie „O du
chu i źródłach poezji w Polszczę” Mochnacki starał się to zrekompenso
wać przez odwołanie się nie tylko do średniowiecza i mitologii skandynaw 
skiej — ale i do starożytności słowiańskiej, która w ówczesnych sporach
o „narodowość” zajmowała niepoślednie miejsce. Nie zabezpieczyło go to
jednak przed k ry ty k ą45. W płynęła ona zresztą zapewne na szybkie zastą
pienie średniowiecza rodzimą dawnością, rozpatryw aną z podobnego
punktu widzenia46.
W pierwszych artykułach Mochnackiego nie znajdujem y właściwie żad
nej określonej filozofii historii. Jest oczywiście stwierdzenie zmienności
świata, odgrywające naw et znaczną rolę w argum entacji przeciwko klasy
kom 47, lecz nie to absorbuje przede wszystkim Mochnackiego. Nie stara się
on jeszcze o wyjaśnienie biegu dziejów, chociaż potraktowanie teraźniej
szości jako stanu dekadencji i upadku stw arza w tej mierze pewne punkty
wyjścia. W centrum koncepcji znajduje się przeciwstawienie: prze
szłość—teraźniejszość, prowadzące raczej do pytania o naturę człowieka,
aniżeli o naturę historii. Mochnacki mówił o rozdwojeniu harm onijnej dawM. Mochnacki, Pisma..., O duchu i źródłach..., jw., s. 24.
Z krytyką Mochnackiego w ystąpił m. in. Joachim Lelewel, który wykazywał,
iż żadne z odkrytych przez ¡młodego krytyka źródeł polskiej poezji nie jest dość na
rodowe w epoce „kiedy lud polski w osobny w yw iązał się naród”. Warto również
odnotować, że Lelew el przeciwstaw ił się pogardzie Mochnackiego dla współczesności
i odmawianiu jej waloru „narodowości” (J. Lelewel, O romantyczności. Polska, dzieje
i rzeczy jej, t. XVII, Poznań 1855— 1808, s. 1)38— 142). Do problemu „narodowość”
a historia powrócim y w końcowej części tego artykułu.
46 Mochnacki będzie pisał o „czasach poetyckich” Bolesława Chrobrego, stara
jąc się pokazać — jak m ówił — ,.romantyczną postać dziejów polskich” (zob. np. M.
Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku dziewiętn astym, Kraków 1923, wyd. BN,
s. 80 i nast. Chodzić będzie także o „wielką ideę” w życiu, chociaż — jak zobaczy
my — w innym kontekście filozoficznym.
47 Por. np. M. Mochnacki, Niektóre uwagi nad poezją romantyczną z powodu roz
p ra w y Jana Śniadeckiego o pismach klasycznych i romantycznych: „Chcieć... znaleźć
w Grecji, co jest wyłączną naszych czasów własnością... jest to nie znać ducha w ieków
i pokoleń, a oraz lekceważyć wydatne znamiona jedne od drugich odróżniające. Suum
cuique” (Pisma wybrane, Warszawa 1957, s. 92).
44
45
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niej natury ludzkiej, o jej przytłum ieniu przez wpływ stosunków społecz
nych, o tym wreszcie, iż średniowiecze, którego społeczeństwo było „w ier
nym obrazem naszych władz m oralnych”, dostarczyć może „pew nej” w ia
domości o ludzkiej naturze48. Godne zastanowienia jest też pochwycenie
przez Mochnackiego schillerowskiego rozróżnienia „człowieka w czasie”
i „człowieka w idei”.
„W życiu narodów jak w sercu pojedynczego człowieka — pisze on —
dwie są strony: jedna dotykalna, będąca ogniskiem zjednoczenia i wspól
ności we wszystkim, co stanowi ich byt polityczny, druga wątek i osnowę
niewidzialnego życia zawierająca... Człowiek historyczny jest synem cza
su, utw orem machiny społecznej. Człowiek rozumujący w sferze uczuć
i imaginacji jest oddzielną, do siebie tylko podobną... istotą”49. A także:
„Człowiek nie tylko jest cząstką ogółu, ale oraz całością oddzielną” 50.
Pominiemy problem modyfikacji, jakim uległy tu odpowiednie w ątki
Listów o estetycznym wychowaniu człowieka. To tem at sam dla siebie.
Trzeba jednak zwrócić uwagę, że akcent położony zostaje na obronę autonomiczności „człowieka w idei”, na wykazanie, iż człowiek nie może być
wyłącznie r e z u l t a t e m stosunków społecznych i bezwolnym kółkiem
społecznego mechanizmu. Wykazałem poprzednio, iż za takie właśnie tra k 
towanie człowieka krytykow ał Mochnacki społeczeństwo sobie współ
czesne, a w średniowieczu pociągało go m. in. to, że — jak sądził — czło
wiek panował tam nad swoimi stosunkami społecznymi, a społeczeństwo
stanowiło doskonałą całość. Pojęcie „człowieka w idei” było więc także na
rzędziem krytyki teraźniejszości, ale krytyki „ufilozoficznionej”, starającej
się dotrzeć do jakichś pozaspołecznych i pozahistorycznych wartości. Prze
śladowany przez współczesność „człowiek w idei” otrzymywał azyl
w świecie sztuki, która „nie w ynika ze stosunków towarzyskich” 31.
Są więc u Mochnackiego dwie „historie” : ta, której przedmiotem jest
„człowiek w czasie”, „człowiek historyczny” i ta, o której mówiliśmy po
przednio, historia — antyteza teraźniejszości i źródło głębszych wartości
duchowych. Mochnacki pisze niejednokrotnie o pierwszej, czasem skłonny
jest przyznać jej nie tylko destrukcyjne znaczenie, ale właściwym przed
miotem jego zainteresowania jest historia w drugim rozumieniu.
Wydaje się, iż pozostaje on pod tym względem w zgodzie z autorami nie
mieckiej szkoły romantycznej, których dociekania historyczne obracały się
także wokół pojęcia „n atu ry ”, zniweczonej przez społeczeństwo współcze
sne. Historia pełniła tam rolę sui generis m e d i u m , pośredniczącego mię
Pisma po raz pierw szy edycją książkową objęte, jw., s. 24.
40 Tamże, s. 1—-2.
50 Tam ie, s. 61.
51 Pisma..., jw. s. 11.
48

6 A rc h iw u m h is to rii filo z o fii i m y śli społ.
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dzy człowiekiem a naturą, i chodziło nie tyle o wyjaśnienie historii jako
takiej, ile o jej ujęcie jako fragm entu „jednolitego łańcucha życia”, który
sprzęgnąłby człowieka i przyrodę52. Dlatego rozważania o historii uzupeł
niały się zazwyczaj wzajemnie z dociekaniami na tur filozoficznymi, posłu
gując razem przy budowie „harmonijnego światopoglądu”. Tak np.
w Henryku Offterdingen Novalisa głównymi postaciami, budzącymi w bo
haterze poetę, są: pustelnik, będący personifikacją h i s t o r i i i górnik,
będący personifikacją p r z y r o d y . Obaj żyją „z dala od niepokojącego
zgiełku św iata”, obaj są depozytariuszami najgłębszej mądrości. Górnik
obcując codziennie i bezpośrednio z naturą zbliża się do jej tajemnicy,
wchodzi w związek z duchami ziemi i staje się jej prawdziwym „astrolo
giem”. Pustelnik, oddany w swoim zaciszu wspomnieniom, potrafi minione
wydarzenia powiązać w „jednolity łańcuch życia”. Zapominają o tym hi
storycy i dlatego „więcej jest praw dy w baśniach niźli w uczonych kroni
kach... idea, która te utw ory wydała, jest prawdziwa, bo jest dziełem przy
rody sam ej” 53. Mochnacki, zdaje się, podzielał te zainteresowania i po
glądy. Potwierdza to jego zafascynowanie się schellingiańską naturfilozofią i uporczywe dążenie do uczynienia z niej podstawy także filozofii
społecznej, zgodnie z zasadą: „toż w przyrodzeniu, toż w człowieku, toż
w historii” 54. Są to jednak dzieje późniejsze, związane z odwołaniem się
do Schellinga, a pod interesującym nas względem — z próbami stworzenia
filozofii historii. W swoich pierwszych rozprawach Mochnacki poprzestaje
na krytyce teraźniejszości i „naturze” jako utraconym raju, który można
odzyskać przez sztukę.
*

Teza ta nie oznacza, iżby należało wyróżnić jakieś dwa zasadniczo róż
ne z punktu widzenia interesującej nas problem atyki okresy w twórczości
Mochnackiego. Nic nie upoważnia nas do takiego postawienia sprawy. Po
stawy, którą scharakteryzowaliśmy, nie porzuci on w zupełności nawet
w ostatniej ze swoich prac filozoficznych: O literaturze polskiej w w. XIX.
Z drugiej strony — jak zobaczymy — już w omówionym okresie tkwiły
poważne zadatki późniejszej problem atyki historiozoficznej i sposobów jej
rozwiązywania. Należałoby więc raczej powiedzieć, że w poglądach Moch
nackiego na historię można wyróżnić dwie jak gdyby w a r s t w y :
52 Por. Alfred Cobban, Rousseau and, the Modern State, Londyn 1934, s. 236:
„The conservative political tendencies of the first romantic generation are more se
curely ¡based on the facts of human nature than on the theories of history...”
53 Novalis, jw., s. 105.
54 M. Mochnacki, O literaturze..., jw., s. 28.
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w pierwszej z nich pojęciem centralnym była „n atu ra”, w drugiej zaś „na
ród”, „wola”, „opatrzność”, „nić wątkowa” czyli pojęcia odnoszące się już
bezpośrednio do społeczeństwa i związane z ambicją wytłum aczenia biegu
jego dziejów. Trzeba dodać, że warstwa pierwsza będzie w późniejszych
pracach coraz cieńsza, a rozważania o naturze okażą się tam w znacznej
mierze podporządkowane próbom rozwiązania problem atyki społecznej
i historiozoficznej.
Dochodzimy więc do pytania o filozofię historii Mochnackiego. Przed
staw ienie jej nie jest łatwe, ponieważ nigdy nie została sformułowana
w sposób systematyczny. Mochnacki nie obmyślał systemu: był raczej pu
blicystą, który dla wzmocnienia swej argum entacji doraźnie formułował
pewne założenia ogólne, bynajmniej nie zawsze troszcząc się o konsekwen
cję. Widoczne są ślady dziennikarskiego pośpiechu i nieprzemyślanych po
rządnie lektur. Na domiar złego, Mochnacki m iał słabość do „poetyzowa
nia”, co poważnie zaciemniło wiele jego wywodów. Niemożliwy jest zatem
taki wykład interesującej nas koncepcji, który by jednakowo respektował
wszystkie — często bardzo fragm entaryczne — wypowiedzi. Ich uzgodnie
nie byłoby zadaniem ponad ludzkie siły. Poprzestać więc trzeba na anali
zie najważniejszych w ą t k ó w , zagadnień powtarzających się i odgrywa
jących większą rolę w całości światopoglądu Mochnackiego. Będzie tu cho
dziło, po pierw sze— o u j ę c i e h i s t o r i i j a k o h i s t o r i i d u c h a ;
po drugie — o p r o b l e m „ n i c i w ą t k o w e j ”; potrzecie na ko
niec — o z a s a d n i c z ą k w e s t i ę — n a r o d u .
1.
Cytowałem poprzednio zdanie Mochnackiego, iż „w życiu narodów...
dwie są strony: jedna dotykalna... druga w ątek i osnowę niewidzialnego
życia zawierająca”. Wspomniałem też o funkcji, jaką rozróżnienie to peł
niło w pierwszym programie krytyka. Teraz należy dodać, iż posiadało ono
znaczenie także później, a naw et zostało szeroko rozwinięte. Bez niego nie
można zrozumieć poglądów historycznych Mochnackiego, ponieważ jest to
przesłanka podjętej przezeń krytyki empiryzmu jako metody ogranicza
jącej badania do dziedziny „dotykalnej” rzeczywistości. K rytyka ta miała
oczywiście szerszy adres. Jej podstawowe tezy formułował Mochnacki
z inspiracji naturfilozofii Schellinga. „N aturę — pisał — nie tylko uważać
należy jako zbiór rzeczy w czasie i przestrzeni, ale raczej jako siłę, spra
wującą, że te rzeczy egzystują” 55. Kiedy indziej wprowadzał rozróżnienie
między „naturą objawioną (naturata )” a „naturą objawiającą się (naturans)", deklarując swe zainteresowania dla tej ostatniej56. Nauka, zajęta
55 M. Mochnacki, Pisma..., jw. s. 156 (Kilka słów z powodu artykułu p. Z ukow kiego o sztuce); por. O literaturze..., jw., s. 25—26.
56 M. Mochnacki, O literaturze..., jw., s. 64.
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wyłącznie podpadającymi pod zmysły faktami, choć niekiedy i pożyteczna,
jest nauką martwą, bezsilną wobec „życia” 57.
Naturfilozofia Schcllinga ujmowała przyrodą i historię jako ogniwa te
go samego procesu, w którym „wszystko się w duchu wszczyna, dzieje mo
cą ducha i do ducha zmierza” 58. Były to rozdziały tej samej Odysei ducha
i to, co odnosiło się do natury, stosować się musiało w nie mniejszym stop
niu do dziejów społeczeństwa ludzkiego. Również tutaj należało przezwy
ciężyć empiryzm, rezygnujący z poszukiwania „siły działającej” na rzecz
nagiego opisu faktów.
Była to problem atyka bardzo w owej epoce popularna i różnie rozwią
zywana. W krytyce empiryzmu i „kronikarstw a” kładziono nacisk bądź na
przeciwstawienie światu zewnętrznemu świata idei, 'bądź też na znalezienie
związków pomiędzy „dotykalnym i” faktami, na stworzenie „historii filozo
ficznej”, ale nie spekulatywnej filozofii historii. Mochnacki pozostał w ier
ny pogardzie dla świata zewnętrznego i w ybrał to pierwsze w zgodzie
zresztą ze swoim rozumieniem zadań filozofii i nauki w ogóle. K rytykow ał
więc „kronikarstw o”, które „z wierzchu tylko rzeczy dotyka”, za to, iż nie
daje dziejom „życia i ducha” 59. Historia jest terenem rozwoju ducha, wiel
kim igrzyskiem idei. „Wieki są jako obszerne place, gdzie się w ywijają
z zawiązków, rozwikłują, szerzą, starzeją i drobnieją pewne pomysły, pew
ne idee, które wszechmocna, dobroczynna, a czasem i karząca ręka Opatrz
ności snuje na nierozdziergnioną i w coraz większą plączącą się gm atwa
ninę nić wątkową tylu dziwnych i coraz dziwniejszych losów, ty lu niewybadanych rodu ludzkiego klęsk i niepowodzeń. Ku tym pomysłom odnoszą
się i z tego źródła wypływają wszystkie poruszenia, wszystkie ważniejsze
sprawy. G r a t y c h w y o b r a ż e ń , t y c h i d e i j e s t h i s t o r i ą ”60.
Nie będziemy analizowali tego cytatu i zastanawiali się w tym miejscu
nad problemem, czy i jak wiąże się on z rozważaniami na tem at Odysei
ducha i rozumieniem historii jako rozwoju samowiedzy. Zadowolimy się
tymczasem stwierdzeniem, iż Mochnacki ujmował historię jako rozwój
ducha. Stwierdzenie to jedynie w części objaśnia jego koncepcję filozoficzno-historyczną i musi zostać uzupełnione analizą wypowiedzi Mochnackie
go na tem at „nici w ątkow ej” dziejów i roli w nich ludzkiej woli.
2.
Wypadnie się nam odwołać raz jeszcze do schillerowskiego w swo
jej genezie rozróżnienia „człowieka historycznego” i „człowieka rozumu
57 U jęcie słowa „życie” w cudzysłów jest potrzebne dla zaznaczenia, iż nie chodzi
o jego potoczne rozumienie, ilecz o rozumienie zgodne z schellingiańską „filozofią ży
cia”. Najczęściej pojęcie „żyicia” jest dla Mochnackiego toijsame z pojęciem „ducha".
58 M. Mochnacki, O literaturze..., jw., s. 46.
59 Tamże, s. 137.
60 Tamże, s. 79.
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jącego”. Było to rozróżnienie wielostronne: mogło się odnosić do różnicy
pomiędzy niezmienną „osobą” (Person ) i zmiennym „stanem ” (Zustand),
pomiędzy indywiduum jako niezalezną całością i indywiduum jako częścią
ogółu, oraz pomiędzy w o l n ą jednostką i jednostką jako rezultatem sto
sunków społecznych czyli czymś zdeterminowanym i zależnym. Wszystkie
te przeciwstawienia wiązały się z omawianą poprzednio diagnozą teraź
niejszości i były próbami uratow ania wolności człowieka w społeczeństwie,
w którym została ona zniweczona. Mochnacki przeniósł za Schillerem pro
blem wolności w sferę „estetycznego pozoru”. To, co było niemożliwe
w rzeczywistości, iścić się miało w krainie poezji. „Możemyż żyć gdzie in
dziej, jeżeli nie w myśli? Czymże jest. dla nas rzeczywistość?”61. Żmigrodz
ka nazywa ten program kapitulanckim. Należałoby go raczej nazwać pro
gramem o b r o n n y m . Chodziło bowiem przede wszystkim o obronę pew
nych wartości, które zdają się interesować Mochnackiego w toku całej bo
daj działalności. Problem wolności ludzkiej występował — jak staraliśm y
się wykazać — w rozważaniach na tem at średniowiecza, chociaż rozważa
ny był raczej na płaszczyźnie ideału aniżeli filozofii historii. Odzywa się
on z całą mocą w 1830 roku, kiedy Mochnacki nie zastanawia się już nad
tym, co trzeba ratow ać i chronić, lecz nad tym, j a k t w o r z y s i ę
historia.
Owa zmiana punktu widzenia tłumaczy się dwojako. Z jednej strony
jest to bez wątpienia odzwierciedlenie fakt u radykalizacji obozu rew olu
cjonistów szlacheckich, dó którego Mochnacki należał: w przeddzień zbroj
nego wystąpienia to nowe postawienie spraw y było oczywiście nieporów
nanie bardziej aktualne. Z drugiej strony ma ono przyczyny ściśle filozo
ficzne, a mianowicie przyjęcie przez Mochnackiego założeń naturfilozofii
Schellinga, dzięki którym stało się możliwe wykroczenie poza horyzont
myślowy Schillera. Pojęcie „człowieka historycznego”, przeciwstawnego
„człowiekowi rozumującem u”, zakładało bowiem pojmowanie historii
jako historii świata „dotykalnego”, której ogniwem było przeklinane spo
łeczeństwo ówczesne. Ucieczka od niego prowadziła do historii jako źródła
przeciwstawnego temu społeczeństwu ideału, czy też jako drogi do odkry
cia niekłam anej ludzkiej natury. Schelling umożliwiał zachowanie ideału
i sformułowanie filozofii historii, ponieważ „ten zły św iat” okazał się świa
tem pozorów, a rzeczywista historia — historia ducha — działa się gdzieś
głębiej, w ukryciu.
Powróćmy jednak do wysuniętego poprzednio pytania o to, jak tworzy
się historia i jaką rolę odgrywa w niej wolne ludzkie działanie. Rozpatrze
nia wymagają tu zwłaszcza: artykuł z kw ietnia 1830 roku pt. Czas teraź
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niejszy, napisana w sierpniu tegoż roku recenzja Mnicha J. Korzeniow

skiego oraz książka o literaturze.
„Jak zaczną ludzie wmawiać w czas teraźniejszy, że jest takim, a nie|
innym — pisał w pierwszej z tych prac Mochnacki — jak zaczną go z jed
nej strony posądzać, obwiniać, oskarżać, a z drugiej strony chwalić i wiel
bić; jak zaczną samych siebie stosować do tego w mówieniu, w działaniu,
a najbardziej w pisaniu; tak na koniec zdziałają c z a s takim, a nie innym.
Stosujm y się d o c z a s u , do o k o l i c z n o ś c i , jak mówią. Czemuż niko
mu nie wpadnie w głowę: że ten czas i te okoliczności są naszym własnym
utworem? Że nie my jesteśmy dziećmi czasu, ale że przeciwnie, czas z woli
naszej rodzi się i że w naszej jest władzy kierować jego kołami? Historia,
ten łańcuch wyobrażeń naszych, nie jest-li w istnej prawdzie, widomą
tylko i zwierzchnią szatą ducha człowieczego, z którego w ynikają owe
wyobrażenia?” 62.
Aczkolwiek od razu w następnym zdaniu mowa jest o opatrzności sło
wami cytowanego tu przy innej okazji fragm entu z O literaturze, to jed
nak zasadnicza myśl artykułu jest taka: „ C z a s i c h a r a k t e r c z a s u
s t w a r z a m o c n a w o l a ”68. Daleko odeszliśmy więc od pierwszego
rozwiązania problemu wolności: zamiast obrony człowieka przed „cza
sem teraźniejszym ” — całkowite oddanie historii pod władzę ludzkiej woli.
To fichteańskie — jak wskazuje Schroeder — rozstrzygnięcie64 nie zado
woliło jednak Mochnackiego. Włączając do swojej książki znaczną część
omawianego artykułu, pominął ów w oluntarystyczny wywód, zaś osią re 
cenzji Mnicha był inny już motyw: stosunek wolności i konieczności, ludz
kiej woli i opatrzności.
„Człowiek — pisał tam Mochnacki — działa jak chce; z woli jego rodzą
się wszystkie fenomena dziejów, a jednak mimo tę całą wolność swoją jest
w ręku wszechmocnego... Otóż zagadka dziejów, największa, może nigdy
nie zbadana tajem nica historii! W o l a c z ł o w i e k a i r z ą d
o p a t r z n y s t w o r z y c i e l a , bez którego nic się nie dzieje w niebie
i na ziemi! T e s ą d w a p i e r w i a s t k i h i s t o r i i . Gdyby nie
wolna wola człowieka, nic by się nie mogło ziścić w historii; natenczas
spraw y i działania nasze byłyby podobne... temu wszystkiemu, co się w na
turze widomej z przejrzenia boskiego koniecznie tak, a nie inaczej dziać
musi. Historia rodu ludzkiego byłaby podobna historii naturalnej. Z dru
giej zaś strony, gdyby nie było wyższego rządu w świecie historycznym
i prawa ogólnego, pod które wszystkie razem skutki woli ludzkiej, to jest
62 M. Mochnacki, Pisma ..., jw., s. 497—498 (Czas teraźniejszy).
63 Tamże, s. 498 — ,podkr. J. S.
64 H. Schroeder, Studien über Maurycy Mochnacki mit besonderer Berücksichti
gung des deutschen Einflüsse, Berlin 1953, s. 100.
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fakta, podciągnąć można, które wykłada ich znaczenie, tłumaczy szyk, na
stępstwo, kolej: natenczas spraw y i działania nasze zamierzone przed so
bą, dalekiego, ostatecznego kresu nie mając, wikłałyby się w plątaninę co
raz zawilszą, coraz gęstszą i nigdy nie rozdziergnioną”65.
I wniosek: ”... dzieje są skutkiem woli człowieka, objawieniem jego
ducha. Porządek systematyczny dziejów... jest skutkiem woli bożej, obja
wieniem rządu opatrzności. Z p i e r w s z e g o r o d z i s i ę h i s t o 
ria, z d r u g i e g o f i l o z o f i a h i s t o r i i czyli osnowa um iejęt
ności i zarazem jej forma, kształt”66.
Wspominany już tutaj Schroeder łączy stanowisko Mochnackiego z re 
cenzji Mnicha z S ystem em transcendentalnego idealizmu Schellinga67. Po
dobieństwo problem atyki i sposobu jej rozwiązywania jest istotnie znacz
ne, ale podobne ogólne sformułowania były przecież własnością sporej czę
ści myśli ówczesnej. Siad wyraźniejszy wiedzie natom iast od „filozofii
historii” Fryderyka Schlegla. Opublikowana w 1829 roku była ona pierw 
szym dziełem historiozoficznym sensu stricto, jakie wyszło z kręgu rom an
tyków jenańskićh. Fakt ten był już sam przez się rekomendacją książki,
tym bardziej, że Mochnacki otrzym ał ją — jak można przypuszczać —
w okresie rosnącego zainteresowania problem atyką historii, tzn. w 1830
roku68. Do Schlegla odnosiła się zawarta w artykule o Polewoju pochwała
filozofii historii. Mochnacki cenił niemieckiego autora za to, że szuka on
„nitki Ariadny, wszystkie wiążącej zjawiska, wszystkie fenomena histo
ryczne od początku do dzisiejszych czasów” 69. Ale na tym koniec. Moch
nacki bierze od Schlegla jedynie ogólną dyrektyw ę poszukiwania „nici w ąt
kow ej” dziejów, nie naśladując jego konkretnych rozwiązań70. W ydaje się
to zrozumiałe.
M. Mochnacki, Pisma..., jw., s. 363—364 — podkr. J. S.
Tamże, s. 364 — podkr. J. iS.
67 H. Schroeder, jw., s. 109.
68 W każdym razie dopiero wtedy odnaleźć można ślady tej lektury w postaci
artykułu o Polewoju i artykuliku pt. Zabytki przeszłych w ieków natury, 'będącego
przekładem fragmentu I wykładu Schlegla. W polemice z Polew ojem wykorzystał
Mochnacki niektóre m yśli wykładu II.
69 M. Mochnacki, Pisma..., jw., s.. 511 (przedmowa do pierwszego tomu D ziejów
rosyjskich Mikołaja Polewoja, w ydaw cy „Telegrafa M oskiewskiego”). Artykuł ten —
późniejszy zaledwie o 11 dni od Czasu teraźniejszego — zdaje się potwierdzać opinię
o epizodycznym charakterze woluntaryzmu Mochnackiego.
70 Postulując zajęcie się filozofią historii Mochnacki odwoływał się zresztą rów 
nież do Lelewela, ale w św ietle dotychczasowych wyw odów jasne jest, że nie mógł
z jego rozwiązań skorzystać, będąc programowo zwolennikiem poglądu na historię,
który Lelew el krytykował jako nadużycie filozofii (por. N. Assorodobraj, Lelewela
«Historia filozoficzna», „Myśl Filozoficzna” 1956, nr. 2).
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Philosophie der Geschichte stanowiła końcowy punkt ewolucji autora
od „buntowniczej” w pewnym stopniu Lucyndy ku zupełnej zgodzie z rze
czywistością oraz apologii Świętego Przym ierza i katolicyzmu. Zbudowa
na została zgodnie z rozumieniem filozofii jako „pewnego rodzaju teologii
stosowanej” 71. Miała silne zabarwienie religijne i Schlegel świadomie
przeciwstawił ją temu, co określał jako die liberale Ansicht der W eltge
schichte72. Historia była w ujęciu Schlegla traw estacją biblijnej przypo
wieści o grzechu pierworodnym i odkupieniu człowieka. W skład podsta
wowych kategorii filozofii historii wchodziły pojęcia takie, jak „duch
zła” grzech, łaska, „obraz i podobieństwo boże”. Ukoronowaniem dzieła
była czysto już polityczna rozpraw a z rewolucjonistami, liberałami, jako
binami, karbonariuszami, illum inatam i itp .73. W arto również podkreślić,
iż zupełnie znikomą rolę (np. w porównaniu z wcześniejszą Geschichte
der alten und neuen Literatur) grało w syntezie Schlegla pojęcie narodu:
naw et samo słowo pojawiało się tam jedynie z rzadka i najczęściej po to,
aby autor mógł stwierdzić, iż niektóre narody nie wnoszą niczego do hi
storii. Przechodzenie Fryderyka Schlegla na pozycje katolickiej ortodoksji
osłabiło poważnie jego zainteresowania problem atyką „narodowości”, kie
rując je raczej ku uniwersalistycznej problematyce boga i człowieka.
Całość koncepcji historiozoficznej Schlegla nie była więc stosowna
dla Mochnackiego, zarówno dlatego, że nigdy nie podzielał legitymistyeznych i katolickich zapałów rom antyków niem ieckich74, jak i dlatego, że
szczególnie mocny — jak zobaczymy — nacisk kładł na sprawę narodu.
Koncepcja, sformułowana w recenzji Mnicha, nie okazała się trwalsza
od koncepcji Czasu teraźniejszego, chociaż pytanie o „porządek system a
tyczny dziejów” nie straciło dla Mochnackiego aktualności. Kolejną pró
bę jego rozwiązania znajdujem y w pracy O literaturze polskiej w X IX
wieku.
Por. Fryderyk Schlegel, Filozofia życia. Wilno 1840, t. II, s. 44.
F. Schlegel, Philosophie der Geschichte in achtzehn Vorlesungen gehalten zu
Wien im Jahre 1828, Wien 1829, por. s. 231—232; Schlegel ma tu na myśli, wywodzącą
się w edług niego od Condorceta, koncepcję człowieka jako zwierzęcia, zdolnego do
nieskończonego doskonalenia się. Podstawą swojej koncepcji uczynił on przekonanie,
iż cziłowiek został stworzony na obraz i podobieństwo boże.
73 Por. w ykład XVIII w t. II, jw.; nie ma pewności, czy Mochnacki znał oba tomy
Filozofii historii; w jego pism ach odnaleźć można jedynie ślady lektury tomu I.
74 Podjęty przez Mochnackiego w ątek „raju utraconego” zdaje się m ieć inny
rodowód ideowy, sięgający Schillera, a później wizji historiozoficznych Schellinga.
Chodziło tam raczej o stan jakiejś pierwotnej harmonii, aniżeli o katolicki raj, utra
cony na skutek grzechu pierworodnego. Warto też zwrócić uwagę na stosunek Moch
nackiego do liberalizmu i pos-tulatu umowy społecznej, przedstawiony w liście do
J. K. Szaniawskiego z 1827 roku (por. S. Szpotański, Maurycy Mochnacki, Kraków
1910, s. 208—209).
71
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Z punktu widzenia omawianej tu ewolucji zainteresowań i poglądów
godne odnotowania jest przede wszystkim to, że w najważniejszej pracy
Mochnackiego nie znajdujem y już elementów woluntaryzmu, a co więcej,
nie ma w niej problemu ludzkiej wolności. „Kolej zdarzeń, porządek wy
padków jest w zupełności zdeterminowany przez opatrzność: światem rzą
dzą pochodzące od opatrzności i d e e , narody „ich moc przyw dziewają”,
a ludzie są właściwie niczym innym, jak tylko narzędziami owych idei75.
Możliwe, że rozwiązanie to wziął Mochnacki od Victora Cousin, którego
nazwisko wymienia w odpowiednim ustępie76.
Wspomniany fragm ent o ideach nie był bynajmniej jedyną próbą fi
lozoficznej odpowiedzi na pytanie o „porządek system atyczny dziejów”,
podjętą w dziełku o literaturze. Co więcej, bez szkody dla wymowy całości
można by go z niego wyłączyć. Myśl przewodnia książki wywodzi się bo
wiem z schellingiańskiej naturfilozofii i określona być może jako „próba
ujęcia świata przedludzkiego i ludzkiego jako jednolitego procesu histo
rycznego” 77. Owa jednolitość miała być uzyskana przez ujęcie dziejów
przyrody i społeczeństwa jako szeregu kolejnych kreacji ducha, zdążają
cego przez nie do samowiedzy, czy — jak po staropolsku powiadał Mochna
cki — uznania się w swoim jestestwie.
„Długi szereg jestestw — pisał Mocnacki — rozdziela nieme głazy
od rozumnego człowieka. Ale tę całą przestrzeń jedna linia przebiega...
Nie masz żadnej przerwy, żadnego skoku. Żadnego ogniwa w tym łańcu
chu nie braknie.. Przeto: m i ę d z y t e m , c o j e s t i t e g o , ż e j e s t ,
n i e w i e , a tem, c o j e s t i w i e , ż e j e s t zachodzi ścisły zwią
zek. — A zatem: natura przez stopnie pośrednie przechodzi od m artw ej
m aterii do p o j ę c i a ; od punktu, na którym nie ma jeszcze u z n a n i a
s a m e j s i e b i e w j e s t e s t w i e s w o j e m , do punktu, na którym
sama siebie ro z u m i e, z którego p o j m u j e działania swoje — na
ostatek: w którym u z n a j e s i ę w s w o j e m j e s t e s t w i e ” 78.
Ów postęp „od natury widomej do ducha”, „od m artw ej m aterii do po
jęcia”, od nieświadomego istnienia do świadomości istnienia, dokonuje się
wszędzie i jest czymś nieprzerwanym. Tak rozwija się przyroda, tak roz
wija się człowiek, tak rozwija się społeczeństwo ludzkie. Historia tego
ostatniego powtarza niejako naturę: jej główne epoki odpowiadają zasad
Por. Mochnacki, O literaturze..., jw., s. 7i9.
Tamże; por. Reizow, Francuzskaja romanticeskaja istoriografija, Leningrad
1956, s. 304; o zainteresowaniu Mochnackiego filozofią Cousina świadczy również
artykulik z marca 1830 roku pt. K ilka słów ze wzglądu filozofii w dzisiejszej Francji
{Pisma..., jw., s. 478—418). Sprawa warta jest zresztą dokładniejszego zbadania.
77 G. Lukacs, Przekłady «Myśli Filozoficznej», jw., s. 80.
78 M. Mochnacki, O literaturze..., jw., is. 12.
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niczym działom natury. Pierw sza epoka — odpowiadająca naturze nie
organicznej — to czas nieświadomości człowieka, ale i jego szczęścia: cu
downej prostoty, szczerości, praw dy i zjednoczenia z naturą. „Okropna,
tajemnicza, ale konieczna row olucja” rozpoczyna epokę drugą, będącą od
powiednikiem przyrody organicznej: człowiek oderwany został od n atu 
ry i wewnętrznie rozdarty. Dawniej nie rozumiał siebie, ale rozumiał na
turę — teraz nie pojmuje niczego lub pojmuje tylko powierzchownie. Ale
dzięki owemu rozdarciu możliwa staje się refleksja, przez którą docho
dzi się do samowiedzy, ta zaś przywraca człowiekowi zdolność pojmowa
nia n atury i powrót do pierwotnej harmonii „ze wszystkimi dary i dzielnościami cywilizacji”. Jest to epoka trzecia i ostatnia, będąca odpowiedni
kiem „wyższego porządku” w przyrodzie czyli świata ludzkiego79.
Właściwa historia ludzkości zaczyna się w raz z drugim okresem, po
nieważ dopiero na skutek „rozdwojenia” człowieka możliwa stała się r e 
fleksja, a bez refleksji nie ma czasu, bez czasu zaś historii80. Znaczenie
„rozdwojenia” nie sprowadza się zresztą do tego. Mochnacki rozwinął ten
m otyw schellingiańskiej dialektyki bardziej, niż wymagało tego określe
nie omówionej tu pokrótce historiozoficznej wizji. „ D u a l i z m — pisał —
głównym wszystkiego w arunkiem na tym świecie...” 81. „Gdzie nie masz
żadnego p r z e c i w i e ń s t w a , tam nie masz r u c h u . Wszystko z czemś
innym wiedzie przeciwieństwo...” 82. „Historia na tym zasadza się d u a 
l i z m i e ; wszystkie stosunki społeczne są grą tych przeciwieństw. Z tej
to przyczyny nikt swej woli nie dogodzi bez odpowiedniego czyjejś innej
woli odporu. Gdzie jakakolwiek usilność zmierza do celu w kierunku pro
stym, oznaczonym, tam niepochybnie przeciwne zbija ją i potłumia sta
ranie. Stąd ruch, stąd postęp, stąd wyścig we wszystkich spraw ach”83.
Poglądy te w arte były zacytowania, ponieważ wskazują, że pozornie czy
sto abstrakcyjna i spekulatywna koncepcja korespondowała przecież
z aktualną problem atyką polityczną, służąc niekiedy bezpośrednio uza
sadnieniu tez o zgoła rewolucyjnym charakterze84. W jeszcze większym
stopniu dotyczy to koncepcji samowiedzy narodowej Mochnackiego, któ
rą teraz się zajmiemy.
79 M. Mochnacki, O literaturze..., jw., s. ¡30 i nast.; por. Pisma..., jw., s. 503 (P rzed 
mowa do I tomu «Dziejów rosyjskich» M. Polewoja).
80 M. Mochnacki, O literaturze..., jw., s. 33—34.
81 Tamże, s. 66 .
82 Tamże, s. 67.
83 Tamże, s. 68.
84 Por. O naturze i skutkach opozycji, jw.: .... cóż kiedykolwiek bądź na tym pa
dole płaczu... do skutku przyszło bez nieporozumienia i rozterków... Wszędzie rojalizm ścierał się z jakcbinizmem ” (M. M ochnacki,.Dzieła, t. IV, Poznań 1863, s. 22).
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Mówiłem poprzednio, iż w pracy O literaturze polskiej wyśledzić moż
na dwa w ątki historiozoficzne. Nie angażując się tu w wywody wpływologiczne, nazwijmy je umownie: cousinowskim i schellingiańskim. Ich cechą
wspólną jest to, iż oba prowadzą Mochnackiego ku obiektywno-idealistycznej koncepcji historii. Oba także prowadzą go ku rozumieniu historii
jako historii n a r o d ó w . W pierwszym wypadku historia to „gra” idei,
których nosicielami są narody. W drugim wypadku uniwersalistyczna kon
cepcja „pierwotnej wielkości, odwrotu opatrznej woli i o d z y s k a n i a ,
czyli powstawania i dźwigania się z upadku” jest dla Mochnackiego je
dynie punktem wyjścia do stworzenia koncepcji własnej, której postacią
centralną będzie naród. Schellingiańska naturfilozofia miała znaczenie
0 tyle, o ile tezę o rozwoju świadomości dawało się przenieść na historię
narodu czy na historię narodowej cywilizacji. W taki to właśnie jedno
stronny poniekąd sposób wykorzystał ją Mochnacki85, będąc przekona
nym, że tworzy „naukowy” fundam ent swojej teorii narodu i historii.
W istocie fundam ent ten podtrzym uje jedynie niektóre jej fragmenty.
Teoria s a m o w i e d z y n a r o d o w e j (uznawania się narodu w swo
im jestestwie) oparta jest na a n a l o g i i : do refleksji przychodzi natura
1 człowiek — „tak samo i cały naród w myśli swojej toż uznanie samego
siebie w jestestw ie swojem mieć musi” 86. I tak, jak natura, naród przy
chodzi do owego uznania się stopniowo. „Spółczesna historia każdego wie
ku świadczy, jako się naród w obeenem jestestw ie swoim rozumiał, jak
uważał i pojmował to jestestwo. Wszystkie zaś d z i e j e o d n a j 
d a w n i e j s z y c h c z a s ó w d o d n i a d z i s i e j s z e g o są, a raczej
p o w i n n y b y ć , z e b r a n i e m w t r e ś ć j e d n ą , szykownie, umie
jętnie, porządnie rozwinioną, tych cząstkowych świadectw, tych u ł a mkowych, p r z e m i j a j ą c y c h u z n a w a ń . Stąd, jak w w ą t 
ku, p o t r z e b a w y c i ą g n ą ć n i ć h i s t o r y c z n e j p o w i e ś c i ,
zawierającej sumę wszystkich minionych momentów życia (podkr. moje —
J. Sz.)” 87.
Taka była właściwa treść tego, co nazwałem schellingiańskim w ąt
kiem koncepcji historiozoficznej książki O literaturze polskiej w X I X w ie
ku. Dopiero w tej postaci była ona w twórczości Mochnackiego czymś
istotnie nowym. Już omawiając ujęcie historii jako historii ducha powo
ływaliśmy się na Schellinga, ponieważ Mochnacki nawiązywał do niego
85 Schroeder powiada, iż Mochnacki sohellingiańską m yśl o samowiedzy r o z 
c i ą g n ą ł na teorię narodu, jw., s. '90; w ydaje się też, iż Schroeder słusznie dopatruje
się związku pomiędzy zainteresowaniem Mochnackiego dla narodowości, a jego p o 
szukiwaniami w zakresie filozofii historii (jw., s. 1 1 1 ).
86 M. Mochnacki, O literaturze..., jw., s. 35.
87 Tamże, s. 48.
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od początku swoich prób stworzenia filozofii historii88. Wątek dociekań
naturfilozoficznych snuł się przez cały czas równolegle do przedstawio
nych tu poprzednio poszukiwań „porządku systematycznego dziejów”.
Schellingiańska wizja historiozoficzna pierwotnej wielkości człowieka, je
go upadku i podniesienia się przez świadomość sformułowana została po
raz pierwszy we wsipomnianej tu w innym kontekście przedmowie do
Dziejów rosyjskich Polew oja89. Mówimy więc o nowości rozwiązań his
toriozoficznych w książce o literaturze nie ze względu na ową wizję, lecz
ze względu na postać, jaką zawarta w niej myśl o rozwoju świadomości
przybrała w rozważaniach Mochnackiego na tem at narodu i narodowej
historii. Doceniając znaczenie impulsu, jakiego dostarczyła bez wątpienia
filozofia młodego Schellinga, pamiętać trzeba, iż koncepcja Mochnackie
go była czymś w pewnej mierze niezależnym.
Zwróćmy, po pierwsze, uwagę na fakt, iż Mochnacki stosował po
czątkowo swoją „teorię uznania” bez odwołania się do jej naturfilozoficznego punktu wyjścia. W artykule o Woroniczu ze stycznia 1830 roku za
rzucał literaturze polskiego oświecenia, iż „Polak myślący przyszedł do
uznania samego siebie lecz nie w swoim jestestw ie” 90. W 1829 roku do
wodził w recenzji Makbeta wyższości literatu ry greckiej nad rzymską
na tej podstawie, że Grecy „właśną myśleli głową, czuli własną czułością...
Swoim rozumem rządzili się, swoim zdaniem. Mieli swoich bogów, swo
ją naturę, swoją przeszłość, swoją ziemię i swoje niebo”91. Już w 1825
roku pisał Mochnacki: „Tylko wtenczas żyjemy, kiedy świadectw naszego
bytu szukamy w myśli. Inaczej zniknęłaby różnica między życiem czło
wieka i rośliny” 92. Wyimki te świadczą — jak się wydaje — przekony
wająco, iż teoria uznania miała w twórczości krytyka precedensy, związa
ne z poszukiwaniem przez niego form uły na literaturę narodową. Co wię
cej, precedensy takie istniały w polskiej1 literaturze, nic nie mającej
wspólnego z niemiecką filozofią93.
88 Przemożny w pływ Schellinga datuje się od 1828 roku, m ianowicie od wydania
Myśli o literaturze polskiej.
89 Por. Mochnacki, (Pisma..., jw., s. 50); warto też wspomnieć o Wzmiance o filo
zofii natury w Niemczech („Kurier Polski” 1830, nr 73 z 16 lutego .1830 r.).
80 M. Mochnacki, Pisma, jw., s. 229.
91 Tamże, s. 337.
92 Tamże, s. 52 (Kilka myśli o w pływ ie tłumaczeń z obcych ję zyk ó w na literaturą
Polską).
93 J. U. Niem cewicz domagał się, aby naród o sobie nie zapomniał, a Woronowicz
pisał: „Ten tylko naród w iecznie umiera, który ducha narodowości swojej ocucić nie
umie i czem był, ani szlachetnie uczuć, ani drugim dostojnie opowiedzieć n ie zdoła”
(por. I. Chrzanowski, wstęp do Mów i pism patriotycznych K . Brodzińskiego w wyd.
BN, s. XXX).

M ochnacki i pro b lem h isto rii

93

Po drugie, Mochnacki, nie odrzucając w zasadzie „teorii uznania” po
1830 roku, uznał za możliwe odżeganie się od całej niemieckiej filozofii,
którą uważał teraz za „klęskę dla politycznych, rew olucyjnych in tere
sów niemieckiego k ra ju ”94. Zarzucał jej wysługiwanie się Restauracji,
obskurantyzm, serwilizm. W krytyce tej interesuje nas jednak co( inne
go. „Uznanie samego siebie we własnym jestestw ie — pisał Mochnacki —
... położyli oni (tj. filozofowie niemieccy — J. Sz.) za zasadę rozumowań
i całego swego transeendentalizm u, a uznać się czyli pojąć w swej rodzin
nej osiadłości, w swem jestestw ie narodowem, politycznym nie mogli, nie
śmieli! Każdy z głęboko myślących Niemców zaczynał filozofować, mówiąc
samemu sobie: ich bin! jestem. Czemuż tedy lud w masie tego o sobie wy
rzec nie umiał? Czemu go tego nie nauczyli filozofowie?” 95. Wypowiedź ta,
pochodząca z zupełnie innego okresu i artykułu o zgoła nieliterackich
sprawach, nie może oczywiście być podstawą do daleko idących wniosków.
Jest ona poniekąd również sam okrytyką Mochnackiego za zbytnią ufność
w filozofię i literatu rę w czasach, wymagających — jak uważał — przede
wszystkim siły i działania. Jeśli jednak krytykę tę skonfrontować z pracą
o literaturze, to niewątpliwie odnajdą się motywy wspólne, gdyż — jak
widzieliśmy — również tutaj nacisk położony był na uznanie się „w je
stestw ie narodowym”.
3.
Stwierdzić możemy, iż ani Shelling, ani jego pierwsi polscy zwolenni
cy, tj. Szaniawski i Gołuchowski, nie wyciągali ze swojej teorii samo wiedzy
takich, jak Mochnacki, wniosków, chociaż kwestia „narodowości” i świa
domości narodowej żywo ich interesowała. Schelling to autor rozprawy
Über das Wesen der deutschen Wissenschaft, bezpośrednio związanej z tą
problem atyką96. Szaniawski domagał się oczyszczenia charakteru naro
dowego od „niszczącej rdzy”, jaka go podobno pokryła97 i podobnie jak
Mochnacki ubolewał nad zatarciem „właściwości indyw idualnej” narodu.
Gołuchowski mówił o filozofii jako o „czystej świadomości swojego na
rodu” 98. U żadnego z nich nie znajdujem y jednak historiozofii, której osią
byłby rozwój świadomości czy też dochodzenie narodu do samowiedzy.
W arto podkreślić tu rolę, jaką w rozważaniach społecznych i historiozo
94 M. Mochnacki, Dzieła, jw., t. IV, s. 255 (O rewolucji w Niemczech).
93 Tamże, s. 242.
96 F. W. J. Schelling, Sämtliche Werke, t. VIII, Stuttgart 1861.
97 J. K. Szaniawski, O naturze i przeznaczeniu urzędowań w społeczności, War
szawa 1808, s. 72; .por. interesujące uwagi T. Krońskiego w rozprawie Reakcja mesjanistyczna i katolicka w Polsce połow y X I X wieku (Z dziejów polskiej myśli filo
zoficznej i społecznej, t. III, jw., s. 272— 280).
98 J. Gołuchowski, Filozofia i życie, Warszawa 1903, s. 42.
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ficznych Schellinga czy Gołuchowskiego odgrywał problem państwa, po
m ijany w zasadzie przez M ochnackiego".
Nie można zatem powiedzieć, że w pływ Schellinga zdeterminował cał
kowicie kierunek, w jakim poszła myśl historiozoficzna Mochnackiego.
Koncepcja historii jako przychodzenia narodu do uznania się w swoim
jestestw ie miała swoje antecedensy we wcześniejszej twórczości pisarza,
a nadto wiązała się ściśle z poszukiwaniami ideologicznymi, podejmowa
nym i w środowisku rewolucjonistów szlacheckich100. Koncepcja ta była
ostatecznie rezultatem skrzyżowania bardzo różnych wpływów i zostały
w niej stopione w całość rozmaite treści ideowe. Spróbujmy je wydobyć.
„Naród — pisał Mochnacki — nie jest to zbiór ludzi, zamieszkałych
na przestrzeni, określonej pewnemi granicami. Ale raczej istota narodu
jest to zbiór wszystkich jego wyobrażeń, wszystkich jego pojęć i uczuć,
odpowiadających religii, instytucjom politycznym, prawodawstwu, oby
czajom, a naw et będących w ścisłym związku z położeniem geograficz
nym, klim atem i innym i w arunkam i empirycznego b y tu ” 101. Określenie
to, którego nie będziemy tu szerzej analizować, zasługuje na uwagę jako
w yraz poglądu, według którego naród nie może być uważany jedynie za
zbiór jednostek. Pogląd to ówcześnie bardzo rozpowszechniony, głoszony
zarówno przez myślicieli konserwatywnych od Burke’a poczynając, jak
i przez pisarzy dalekich od konserw atyzm u102. Sam przez się nie wiązał
się on z żadnym określonym stanowiskiem politycznym ani nawet z do
kładniej określoną filozofią społeczną. Ogólne pojęcie „rom antyzm u” zna
czy tu bowiem niewiele, skoro obejmuje Novalisa i Lelewela, Cousina
i Guizota, Gołuchowskiego i Dembowskiego oraz dziesiątki równie nie
podobnych do siebie autorów. Sprawa zaczyna się wyjaśniać dopiero w te
dy, kiedy wiadomo, jaki charakter przypisywał ideolog owej ponadindywiduałnej narodowej całości oraz jaką funkcję wyobrażenie o niej pełniło
w sytuacji ówczesnej.
Zauważmy więc, że antyatomistyczne rozumienie narodu miewało po
stać co najm niej dwojaką. Z jednej strony przeciwstawiano oświecenio
wej filozofii społecznej pojęcie „ducha narodu” jako irracjonalnej siły,
sprawiającej, iż dany zbiór ludzi jest całością i stanowiącej o jego odręb
99 Według J. Gołuchowskiego n,p. państwo jest „najwyższą rzeczą, jaką ludzkość
wydać m oże” (tamże, s. 49); „Doskonałe jego rozwinięcie jest celem wszelkich dzie
jów” (tamże, s. 42).
100 Np z dążeniem Lelewela do tego, ażeby „wydobyć własny narodowy żyw ioł,
odróżniając go od cudzoziemskiego” i uczynić historię historią n a r o d u .
101 M. Mochnacki, O literaturze..., jw., s. 36.
102 w Polsce reprezentował go zarówno Szaniawski czy Woronicz, jak i Lelewel.
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ności103. Istotnym przymiotem owego „ducha narodu” było to, że istniał
niejako niezależnie od rzeczywistości społecznej, tworząc, a nie będąc
tworzonym. Klasyczną form ułę na ten tem at dał mistyczny Słowacki:
„Podobnie jak przed światem stworzone było słowo, czyli duch mający
się formami objawiać widzialnymi, podobnież poczęcie każdego narodu
poprzedzało stworzenie idei, dla której następnie ludzie w formę pewną —
tej idei właściwą — skrysztalizowani pracowali. Z takich to idei powstała
pewna forma agregacyjna i ta stanowiła narodowość” 104. Z drugiej stro 
ny możliwe było ujęcie „ducha narodu” jako r e z u l t a t u procesu hi
storycznego, jako świadomości narodu, wykształcającej się w toku dzie
jów i ucieleśniającej się w cywilizacji, kulturze itp. Różnica stanowisk —
jak zobaczymy — nader istotna dla interpretacji poglądu Mochnackiego.
Stwierdzenie, że „życie historyczne wszelkiego ludu... nie co innego,
tylko ciągły, nigdy nie przerw any proces uobecnienia się samemu so
bie...” 105 otwierało przed nim dość rozległy horyzont poznawczy. Ujęcie
takie umożliwiało analizę świadomości narodowej w poszczególnych epo
kach, jej odzwierciedleń w literaturze, będącej „sumieniem” narodu, a na
w et zależności od „warunków empirycznego bytu”. Analizy takiej można
było dokonywać bez odwoływania się do czynników, znajdujących się po
za samą historią. Samowiedza narodu (czy „duch narodu”) s t a w a ł a
s i ę stopniowo. „Najpierw człowiek jest w domu... Potem jest w cechu,
w bractwie, w stronnictwie... Coraz rozszerza się jego zakres. Dalej jest
w stanie, klasie, osobne mającej prerogatywy, przywileje, dalej jest jesz
cze synem ojczyzny, a w końcu stać się musi całego świata obywatelem.
Ten postęp konieczny i nieodzowny. Tego postępu świadectwem i nauką —
historia powszechna rodu ludzkiego” 106. Z tego punktu widzenia naród
był nie tyle kreacją idei, ile raczej wspólnotą, wykształcającą się w m iarę
rozwoju świadomości, należących do niego jednostek107, jako że ,,... w ca
łości to tylko 'być może, co się znajduje w składających ją częściach” 108.
O tym samym zdaje się świadczyć ujęcie literatury w związku z opinią
publiczną i uznanie czytelników za współtwórców piśm iennictw a109. Wy
103 [por. J. Gołuchowski: „A cóż jest tą siłą, tym cementem łączącym ludzi w na
ród? Oto nim jest duch narodowy. Jest jakaś siła moralna, jakiś duch nie dający się
opisać i dający się tylko pojąć przez tych, którzy w tej sile zostają...” (Dziennik P ow 
szechny Krajowy” 1831, nr 18).
104 J. Słowacki, Dzieła, t. XII, Wrocław li952, s. 253. (Idee narodów).
105 M. Mochnacki, O literaturze..., jw., s. 36; także Pisma..., jw., '248 {Pisma roz
maite Kazim ierza Brodzińskiego).
106 M. Mochnacki, O literaturze..., jw., s. 50.
107 Por. tamże, s. 35.
108 Tamże, s. 45.
w» Tamże, s. 70—71.
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daje się, że w ram ach tak rozumianego procesu rozw oju świadomości na
rodowej mieszczą się również polityczne tezy Mochnackiego o tym, że
w dawnej Polsce narodem była mniejszość i konieczne są społeczne reformy,
ażeby cała ludność „spolszczała”, tzn. zaczęła uczestniczyć w owym „zbiorze
wyobrażeń”, który stanow i istotę narodu110.
Powyższy w ątek myślowy spokrewnią Mochnackiego z innym i pisa
rzam i szlachecko-rewolucyjnymi, odróżniając go wyraźnie od pisarzy obo
zu konserwatywnego, podejmujących podobną problem atykę. Różnica jest
w yraźna w dwóch zwłaszcza punktach. Po pierwsze, antyatomizm Moch
nackiego nie pociąga za sobą anatem y na oświecenie, jak u Szaniawskie
go czy Gołuchowskiego. Autor nasz skłonny jest przyznać tej epoce nie
małe zasługi, widząc w niej „wielkich reform atorów ” oraz „poczciwe
chęci i starania”111, chociaż kry ty k u je ją za niedostatek „narodowości”.
Uważa ją jednak za niewątpliw y krok naprzód, nie zaś za wiek dpadku
i rozkładu. Po wtóre, apoteoza narodowości nie łączy się u Mochnackiego
z tak charakterystycznym dla konserw atystów izolowaniem jej od spra
wy „powszechnego postępu ludów” i postulat indywidualności narodowej
jest zespolony z postulatem „ogarnięcia wszystkiego .rodu ludzkiego...
ognistą m iłością112”. Będzie to miało późntój znaczenie polityczne, kiedy
w toku powstania wzniesione zostanie hasło braterstw a ludów. Uzupełnia
jąc swoją koncepcję narodu, powiada Mochnacki, iż wtedy dopiero stać
się ona może umiejętnością „kiedy ją rozwiniemy w powszechnej osno
wie dziejów rodu ludzkiego” 113.
Nie wyczerpuje to jednak koncepcji Mochnackiego. Kiedy indziej m a
my w niej do czynienia z ujęciem „ducha”, „jestestw a” lub „moralnej
istoty narodu” jako czegoś raz na zawsze danego, a co należy jedynie od
kryć i odczuć. „Jednostajna cywilizacja” współczesna zniszczyła to, co
już kiedyś istniało: „właściwość indywidualną i wszystkie pierw otne ce
chy” polskiego narodu. Samo odwołanie się do „pierwotnych cech” nie
przesądzało jeszcze niczego. Odwoływali się do nich konserwatyści, w al
cząc z rew olucyjnym i nowinkami, ale odwoływał się do nich również
Chodakowski dla wykazania niszczącego wpływu feudalizmu i katolicyz
110 Por. M. Mochnacki, Dzieła, jw., t. IV, s. 24 {Być albo nie być) oraz s. 158
(O rewolucji społecznej w Polszczę).
1U M. Mochnacki, Pisma..., jw., s. '229; O literaturze..., jw., s. 84.
112 M. Mochnacki, O literaturze..., jw., is. 61.
113 Tamże, m otyw „obywatela św iata” daje się wyprowadzić od Listów o este
ty czn ym wychowaniu człowieka Schillera ¡(por. H. Życzyński, przypis do Mochna
ckiego O literaturze..., jw., s. 51); bardzo być może, iż jest to również echo ujęcia hi
storii narodowej w związku z powszechną przez Lelewela. Najmniej przekonywająco
brzmi teza J. Ujejskiego, że chodzi tu o „wolnomularski ideał kosmopolityczny”
(Dzieje polskiego mesjanizmu, L w ów 1031, s. 267).
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mu na „narodowość” polską. W pewnym stopniu z podobnej argum enta
cji korzystał i Lelewel, powiadając, iż naród polski „postradał był wznio
słość umysłu swego i dużo stopniały uczucia jego” 114. Konserwatyści się
gali wstecz po wartości, które mogli przeciwstawić rew olucji i nowemu
społeczeństwu. Pisarze tacy, jak Lelewel czy Chodakowski, sięgając do
historii „w tym, co najstarsze, znajdują to, co najnowsze” 115, mianowicie
te same idee, które podniesione zostały przez współczesne im rew olucje
antyfeudalne. Co znajduje w przeszłości Mochnacki?
Nie będziemy tu powracali do starego motywu „poetyckich czasów”
przeciwstawianych „prozaicznej” teraźniejszości, ponieważ omawialiśmy
to poprzednio, a ostatnie prace literackie Mochnackiego nie przynoszą
pod tym względem niczego istotnie nowego, poza zdecydowanym unaro
dowieniem ideału: już nie średniowiecze, lecz polskie czasy piastowskie
są wcieleniem owej „poeźji życia, poezji rzeczywistości”. Zaznaczymy tyl
ko, iż motyw nie stracił na znaczeniu. Mochnacki nadal nie dostrzegał
we współczesności niczego, co mogłoby się stać „wsporą” samowiedzy na
rodu. „Śliskie myśli nasze 'i byt nasz śliski... trzeba mieć wsporę w czymś.
Wszelki lud rodowity, historyczny, w historię świata zachodzący, jest
jako roślina w patriarchalnej osiadłości; z nasion na ojczystym rozkw i
ta gruncie, a potem za błogosławieństwem nieba w wysokie, cieniste drze
wo wyrasta... Korzeniem jego jest przeszłość historyczna. A wszystkie
dzieje tego pnia rokrocznie wyrzynające się na nim pierścienie rozpowiedzą” 118.
A więc historia jest nauką „służącą narodowej pamięci” i chronicielką
związków narodu z przeszłością, z „duchem dziejów krajow ych” 117. Hi
storia narodu jest procesem „nigdy nie przerw anym ”, procesem, który
Mochnacki porównuje do wzrostu rośliny. Nie można zerwać ze swoją
przeszłością. „Co tylko w społeczności ludzkiej nie opiera się na historycz
nej podstawie, co nie ma związku z przeszłością i ściśle połączone nie jest
ani spowinowacone z organizacją teraźniejszego życia, trw ać długo i do
następnych pokoleń przejść nie może. Najmędrsze naw et ustaw y i prawa,
ale sprzeczne z duchem wieku, niezgodne z charakterem , zwyczajami i wia
rą mieszkańców kraju, prędko zmieniać się muszą lub skazane być na za
pomnienie...” 118. Mochnacki przeciwstawia historyczność apriorycznoJ. Lelewel, Polska, dzieje i rzeczy jej, i w. VII, s. 211.
K. Marks i F. Engels, Listy wybrane, Warszawa 1951, s. 264.
w« m. Mochnacki, O literaturze..., jw., s. 37.
117 Tamże, s. 38, 46, 74—75; „Czegóż chcieli romantycy na ziemi Bolesława Chro
brego? Ojczystej poezji, z w i ą z k u z d a w n i e j s z ą P o l s k ą i r o z u m e m
c z a s u...” (s. 90, podkr. m oje — J. S.).
m, Mochnacki, Pisma..., s. 278—279 (Lekarz swego honoru).
114

115

7 A rc h iw u m h is to r ii filo zo fii i m y śli spot.
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ści119, tradycją — utopii120. Nie abstrakcyjna słuszność zasad społecz
nych jest dla niego kryterium ich oceny, lecz stosunek tych zasad do prze
szłości danego kraju, danego narodu. To określiło w znacznej m ierze jego
późniejszy stosunek do polskiej dem okracji antyszlacheckiej.
„Nie masz przerwy, nie masz przeskoków w życiu narodu; jest to ciąg
ustawiczny, łańcuch, którem u żadnego ogniwa odjąć nie można”121 —
zdanie to zostało napisane w 1832 roku, ale je st całkowicie zgodne z wy
pracowaną wcześniej koncepcją historii narodu i najlepiej bodaj ją objaś
nia. Dodatkowym kom entarzem może być teza, iż Księstwa W arszaw
skiego i Królestwa Kongresowego „nie godzi się uważać... za dalszy ciąg
życia ogólnego, które w narodzie naszym... ostatnie rozbiory k raju prze
rw ały” 122. Zaś w książce O literaturze Mochnacki pisał: ,,... nić kłębka
dziejów, ledwie do połowy wyciągniona, co chwila to zrywała się, to gma
twała, nareszcie i w ątku nie stało” 123. A więc, jeśli proces uobecnienia się
narodu samemu sobie ma być istotnie „nigdy nie przerw any”, taki być prze
cież powinien, to należy koniecznie nawiązać do owego zerwanego w ątku
nie biorąc w rachubę tego, co nie godzi się z „duchem dziejów krajow ych”.
Tak np. kodeks Napoleona i konstytucja Aleksandra były — powie Moch
nacki na em igracji — „obce Polsce, do której tylko z wierzchu przylgnęły ” 124. Podobny punkt widzenia zastosowany był w 1830 roku do oceny
polskiej literatury. Jej „narodowość”, tzn. w yrażanie przez nią samowiedzy swojego narodu, uznana została za nic innego, jak tylko za zgodność
z „duchem starej Polski” 125. Tworzenie świadomości narodowej okazy
wało się tożsame ze wskrzeszaniem „zatraconego jestestw a” . Analogicz
nie — widać to wyraźnie w publicystyce z 1831 roku — powstanie naro
dowe okazywało się tożsame z r e s t a u r a c j ą dawnej „republikańskiej
monarchii polskiego narodu”, zgodnie z zasadą, że przeszłości historycznej
„teraz żadną miarą ani się wyrzec, ani w niepamięć puścić nie możemy” 126.
Taki był drugi aspekt, sformułowanej w książce o literaturze, koncepcji
narodowej historii.
M. Mochnacki, Pisma..., jw., s. 281.
,p0Iv m Mochnacki, Dzieła, t. 'IV, s. 55 (Restauracja Polski).
121 M. Mochnacki, Pisma wybrane, jw., s. 288.
122 Tamże, $. 285.
123 M. Mochnacki, O literaturze..., jw., s. 88.
124 M. Mochnacki Pisma wybrane, s. 285.
128 Por. E. Dembowski: Mochnacki „sprawił epokę w piśm iennictwie ojczystym
dziełem O literaturze polskiej w X I X w., w którym odniósł pojęcie literatury do po
jęcia narodowości i wykazał, iż wartość w ieszczów i pisarzy zależy od tego, o ile są
narodowymi. Do zarzucenia mu to tylko mamy, iż nie stanowisko pojmowania w o l
ności uważa za narodowość, lecz m ylnie bierze za nią obrazy przeszłości narodu”
(Pisma, t. IV, W arszawa 1955, s. 319).
126 M. Mochnacki, Pisma wybrane, s. 279 {Restauracja i rewolucja).
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Prawda, że Mochnacki mówił o konieczności uwzględniania „licznych
zmian i m odyfikacji”, jakim uległa stara Polska127. Prawda, że w praktyce
politycznej niejednokrotnie gardłował przeciwko jej stosunkom społecz
nym. Uderzające są jednak podobieństwa koncepcji dziejów narodu jako
„ciągu ustawicznego” do ówczesnych koncepcji konserwatywnych. Pod
staw m y w miejsce rozbiorów zrywającą „w ątek” rewolucję, a otrzym am y
klasyczny historyzm konserw atyw ny typu B urke’a razem z kultem tra 
dycji, niechęcią do utopizmu itp. W Polsce historyzm taki reprezentow ał
wtedy przede wszystkim A. Wielopolski i jego zbliżenie z Mochnackim
w 1829/30 roku wydaje się ze wszech miar godną zbadania128. Analiza
tych elementów światopoglądu Mochnackiego może ułatwić zrozumienie
jego późniejszej ewolucji politycznej. Historyzm taki mógł w skomplikowa
nej polskiej sytuacji grać rolę w dużym stopniu inną niż na Zachodzie
i w pewnej mierze rewolucjonizującą, ponieważ przemawiał za walką
0 niepodległość, za odnowieniem „poezji życia”. Walka ta stawała się —
jak wiemy — walką antyfeudalną, zarówno ze względu na charakter
państw zaborczych oraz popierających ją europejskich ruchów rew olucyj
nych, jak i ze względu na układ sił wewnętrznych, w którym klasa panująca
nie kwapiła się bynajm niej do restauracji swojej dawnej narodowej świet
ności. Okoliczność ta nie pozostała bez w pływu na treść koncepcji histo
rycznej Mochnackiego, sprawiając, iż weszły do niej — jak widzieliśmy —
rozliczne elementy, nie dające się sprowadzić do wspólnego mianownika
ideologicznego.
Koncepcja Mochnackiego wydaje się zresztą interesująca właśnie dzię
ki temu, że skrzyżowały się w niej rozmaite w ątki myślowe i różne w pły
wy, że jest ona nie tyle czymś gotowym i zamkniętym, ile raczej etapem
p o s z u k i w a ń , których rezultat daleki jest jeszcze od konsekwencji
1 jednoznaczności. C harakter tych poszukiwań wydaje się dość znam ien
ny dla owego wczesnego okresu polskiego ruchu wyzwoleńczego, kiedy:
to ideologowie starając się z jednej strony stworzyć n o w y światopogląd,
z drugiej ulegali wpływowi tradycji i pokusom, zaw artym w pojęciu naro
du jako całości ponadindywidualnej i ponadklasowej. Pojawienie się ha
sła „rewolucji socjalnej” i zalążków antyszlacheckiej demokracji zmie
niło pod tym względem sytuację. Historyzm Mochnackiego jął w tedy peł
nić te same funkcje, co pokrewny mu konserwatywny historyzm w myśli
zachodnioeuropejskiej: funkcję argum entu przeciwko w s z e l k i e m u
przeryw aniu ciągłości procesu historycznego, przeciwko „utopii”, sprzecz
nej z narodową historią, przeciwko rewolucji.
M. Mochnacki, Pisma wybrane, s. 279 i 274 (Restauracja Polski).
p or a . Skalkowski, Aleksander W ielopolski w św ietle archiwów rodzinnych,
Poznań 1947, t. I, s. 165 i nast.
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