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OŚWIECENIE W DYDAKTYCE SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ. 
UWAGI O SPECYFICE EPOKI PRZEZNACZONE NIE TYLKO 

DLA STARSZEJ GENERACJI POLONISTÓW

Spośród okresów literackich, które uczniowie szkół średnich poznają dziś 
w formie bardzo skrótowej, najmniej chyba wyróżnia się wiek XVIII, o czym 
zdecydowało wiele czynników. Za pierwszy można uznać zwrot oświatowy, 
który nastąpił po 1989 roku, stanowiący reakcję na sposób nauczania historii 
literatury w okresie PRL-u. Nauczyciele starszych generacji polonistów zapewne 
dobrze pamiętają, że historia literatury nauczana w szkole średniej przed 1989 
rokiem była czasem mocno zideologizowana. Ta ideologizacja dotyczyła 
zwłaszcza literatury oświecenia, której nauczanie wyznaczał problem przeżyt
ków społecznych i kulturowych, z jakimi podejmowali walkę intelektualiści 
XVIII wieku. Dzisiaj też pisze się i mówi o nieadekwatnych do określonej sytu
acji narodu i państwa strukturach społecznych czy kulturowych, ale jak ognia 
unika się języka marksistowskiego w opisie określonych stanów rzeczy, a szcze
gólnie ujmowania tych problemów w świetle kategorii „walki klas”. Dla współ
czesnych autorów programów edukacyjnych oświecenie wydaj e się na tyle nie
bezpieczną epoką od strony odpowiedniego tłumaczenia ówczesnych konfliktów 
i sporów społecznych, że raczej wolą, aby przemilczano ich strukturalne uwa
runkowania, o których mówi częściowo ówczesna literatura, niż zapędzano się 
w kierunku marksizujących ujęć tych kwestii.

W pewnym sensie „winę” za tę sytuację ponoszą nauczyciele akademiccy, 
którzy nie dość wyraźnie podkreślają nowe problemy, atrakcyjne poznawczo, 
jakie wyłoniły się ze studiów nad literaturą oświecenia po 1989 roku. Ciężar 
badań nad literaturą oświecenia nie spoczywa już w pierwszej kolejności na 
zagadnieniu obrazowania przez nią społecznych zagadnień związanych z poli
tyczną zapaścią państwa polskiego w XVIII wieku, obecnie doszło do głosu 
zainteresowanie przede wszystkim świadomością kulturową ludzi epoki oświe
cenia, która wydaje się o wiele bardziej złożona, niż zakładano w okresie PRL-u, 
dzieląc ich na konserwatystów i postępowców. W związku z tym pojawia się 
zasadnicze pytanie, czy w drugiej połowie XVIII wieku w kulturze polskiej do
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minowało oświecenie, czy może różne formy zmodernizowanego konserwaty
zmu, które można by zbiorowo określić mianem „sarmatyzmu oświeconego”.

Nowe trendy w dydaktyce akademickiej z zakresu literatury doby oświece
nia odsłania wyraziście zbiorowe dzieło specjalistów z tej dziedziny, stanowiące 
przegląd twórczości jej wybitnych przedstawicieli, noszące tytuł Pisarze pol
skiego oświecenia1. Szczególnie interesujący jest pierwszy tom publikacji, 
w którym poznajemy pierwszą i drugą generację ludzi w różny sposób wiąza
nych z cywilizacją oświecenia. Autorzy poszczególnych artykułów, co prawda, 
nie zdeklarowali się, że będą dążyć do uwypuklenia niejednorodnego charakteru 
świadomości kulturowej osób, które stały się obiektami ich naukowych zaintere
sowań, ale ich dociekania badawcze wyraźnie ten problem pokazują. Biografie 
przedstawione czytelnikowi nie mają jedynie charakteru faktograficznego, ale 
stanowią przyczynki badawcze, w których obok hermeneutyki literackiej wystę
puje socjologiczna oraz psychologiczna analiza osobowości humanistów z epoki 
oświecenia. Spojrzenie od tej strony na pierwszy tom Pisarzy polskiego oświe
cenia uświadamia, że XVIII wiek jest równie intrygujący poznawczo jak epoki, 
w których złożoność myślenia o rzeczywistości stanowi centralną problematykę 
badań literackich, z romantyzmem czy literaturą współczesną na czele. Publika
cja ta nie mówi jednak jednego: z czego wynika ta złożoność postaw intelektu
alnych twórców XVIII wieku? Nie jest bowiem syntezą badawczą owego trud
nego tematu, lecz stanowi głównie kompendium naukowe o znaczących walo
rach dydaktycznych. Mimo to nie jesteśmy skazani wyłącznie na język marksi
stowski w docieraniu do źródeł dynamiki intelektualnej tego okresu - można 
uciec się w tej kwestii do określonej diagnozy historycznej, właściwie po
wszechnie akceptowanej, a jednocześnie umiejscowionej w tematyce rozwoju 
cywilizacyjnego krajów europejskich.

1 Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1992; 
Pisarze polskiego oświecenia, t. 2, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1994; Pisarze 
polskiego oświecenia, t. 3, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1996.

Wedle tej diagnozy ruch umysłowy w Europie Zachodniej w XVIII wieku 
wyznaczają dwa główne trendy cywilizacyjne - umacnianie się państwa naro
dowego jako formacji politycznej i narastanie przemian kapitalistycznych w go
spodarce europejskiej, czemu towarzyszy proces wyłaniania się społeczeństwa 
obywatelskiego ze struktury państwa feudalnego, a z tym z kolei splata się dąże
nie do wypierania religijnego spojrzenia na rzeczywistość przez naukowy punkt 
widzenia oraz kształtowanie się liberalizmu jako ideologii i kierunku politycz
nego. Owe procesy makrospołeczne powodują też powstanie nowych zjawisk 
obyczajowych, które z punktu tradycyjnej etyki są naganne, a jednocześnie wy
znaczają dla konserwatystów ideowe stanowisko modernistów, co nie jest zaw
sze prawdą, bo może chodzić tutaj o praktyki potępiane również przez tych 
ostatnich. Jest to istotna kwestia, bo często można pomylić krytykę społeczną 
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skierowaną przeciwko wynaturzeniom nowej epoki z postawą znamionującą 
akceptację dla kultury oświecenia, jeśli tę ostatnią rozumieć jako przychylność 
dla zmian społecznych idących w kierunku wykorzeniania wszelkich partyku- 
larności na rzecz sprawnego funkcjonowania całego państwa. Mówiąc prościej, 
oświeconych konserwatystów, których możemy też określić mianem oświeco
nych Sarmatów, cechowałoby specjalne wyczulenie na niedostatki społeczne 
i moralne współczesności, natomiast oświeceni uderzaliby w każdy partykula
ryzm sprzeczny z interesem państwa i narodu jako całości, a jednocześnie broni
li zasady poszanowania praw jednostki do wolności osobistej i własności pry
watnej. W praktyce życia publicznego w Polsce w XVIII wieku sprawy te są 
bardziej zawikłane, co odsłaniają artykuły zamieszczone w wydawnictwie zbio
rowym Pisarze polskiego oświecenia.

Warto może wyeksponować sprzeczności w postawach twórców z epoki 
oświecenia, idąc śladem ich badaczy, aby uprzytomnić pedagogom, że nowe 
i stare tendencje nierzadko przeplatają się w myśleniu ludzi XVIII wieku, a tra
dycja i współczesność kojarzą się swoiście w ich twórczości. Jednym z najzna
mienitszych przykładów Polaka stojącego w jakimś sensie na rozdrożu między 
tradycją a współczesnością jest niewątpliwie Stanisław Konarski. Twórca dzieła 
O skutecznym rad sposobie to bez wątpienia patriota, który oddany był przede 
wszystkim idei naprawy państwa polskiego. Ideę te realizował głównie na polu 
edukacji, ale zasłynął też jako autor traktatów prawnych i politycznych. Konar
ski opowiadał się za gruntowną modernizacją szkolnictwa w Polsce w imię 
wzmocnienia sił narodowych poprzez racjonalne wychowanie młodzieży zorien
towane głównie na umiejętności potrzebne obywatelowi państwa zagrożonego 
politycznie. W utworzonym przez siebie Collegium Nobilium wprowadził wiele 
innowacji pedagogicznych, które miały na celu kształtowanie umysłów świa
tłych, a jednocześnie przepełnionych miłością do ojczyzny. Konarski rozumiał 
dobrze, że wyścig polityczny między państwami wygrywają społeczeństwa naj
lepiej wyedukowane, tj. zorientowane w wymogach współczesności oraz znają
ce korzenie własnej tożsamości, i do tego zadania dostosował swój program 
dydaktyczny, o czym pisze w sposób następujący Zbigniew Goliński:

Nauczanie [w Collegium Nobilium] obejmowało łacinę (ograniczoną w stosunku do progra
mów tradycyjnych i koncentrującą się na pisarzach klasyki starożytnej) i język ojczysty. Nowością 
istotną było wprowadzenie języków nowożytnych (francuskiego i niemieckiego, a dla chętnych 
również włoskiego), geografii, historii polskiej i nowożytnej, historii powszechnej, algebry i geo
metrii (tu kosmografii i historii naturalnej); w programie filozofii (dla klas ostatnich) powiało 
duchem filozofii recentiorum. Można też było uczyć się architektury cywilnej i wojskowej, a po 
zakończeniu programu ogólnego na dwuletnim kursie prawa cywilnego i prawa narodów .

Trzeba zwrócić przy tym uwagę na to, że Konarski nie widział sprzeczności 
w modernizowaniu programów szkolnych i kultywowaniu wychowania mło-

2 Z. Goliński, Stanisław Konarski (1700—1773) [w:] Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, s. 20. 
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dzieży w duchu religijnym. Nie widział też sprzeczności między etyką katolicką 
i obywatelską. Nie do końca powiodła mu się jednak próba teoretycznego pogo
dzenia wymogów życia narodowego formułowanych z pozycji kościelnych 
i państwowych. Konarski przeciwstawiał się koncepcjom i ideologiom, które 
dążyły do zniesienia konfliktów społecznych w państwie poprzez oderwanie 
etyki od określonych założeń wyznaniowych i ufundowaniu jej na uniwersal
nych prawach naturalnych. Jednocześnie był skłonny do przyznawania prymatu 
w państwie interesowi władzy świeckiej. Zbigniew Goliński pokazuje paradoksy 
postawy społecznej i politycznej Konarskiego w sposób najbardziej wyrazisty, 
gdy komentuje publiczny odzew jego rozprawy O religii ludzi, „w której [Ko
narski] wystąpił przeciwko wyznawcom moralności niezależnej, będącej według 
autora tylko pozorem cnoty, oraz przeciwko deistom, szerzącym pisma antyreli- 
gijne i każące dobre obyczaje”.

Książka ta nieoczekiwanie stała się pretekstem [...] do ataku na autora ze strony Angelo 
M. Duriniego, nuncjusza papieskiego w Polsce, który, przeciwnie niż regalista Konarski, popierał 
konfederację barską. Wniesione przez nuncjusza oskarżenie do Rzymu przypisywało autorowi 
popieranie dysydentów i szerzenie heretyckich poglądów. Papież powstrzymał impet Duriniego, 
a kongregacja uwolniła Konarskiego od zarzutów. Nim do tego doszło, autor wydał w 1771 r. łacińską, 
rozszerzoną wersję książki pt. De religione honestorum hominum dla ułatwienia obrony w rzymskim 
sądzie. Usunął wówczas z rozprawy wypowiedzi o stosunku władzy kościelnej i świeckiej .

Konarski nie był więc do końca człowiekiem oświecenia, jeśli rozumieć je 
jako odrzucenie podstawowych zasad ideowych sarmatyzmu XVIII wieku, do 
których należy zaliczyć bezwarunkową akceptację istniejącego ustroju, głosze
nie ścisłego związku państwa i Kościoła katolickiego w kształtowaniu życia 
narodowego, przywiązanie do hierarchii stanowej i przywilejów wynikających 
ze szlacheckiego urodzenia, odrzucanie etyki świeckiej jako podstawy budowa
nia relacji społecznych w państwie, zanegowanie współczesnej nauki jako 
pierwszorzędnego wyznacznika ludzkiego światopoglądu. Konarski widział 
korzyść dla państwa w przyswajaniu przez jego struktury edukacyjne nowożyt
nej wiedzy przyrodniczej i matematycznej, ale odmawiał ludziom odwołującym 
się głównie do tej wiedzy prawa do budowania alternatywnych wobec katolicy
zmu koncepcji światopoglądowych. Interesowały go głównie sprawy polityczne, 
z których najważniejsza była odbudowa potęgi państwa polskiego, nie był jed
nak konsekwentny w promowaniu idei autonomii władzy świeckiej. Był prze
ciwny przywilejom stanowym, głosił naturalną etyczną równość ludzi, ale za 
fundament wychowania przyjmował tradycyjne cnoty moralne.

W pierwszym tomie Pisarzy polskiego oświecenia znalazły się biografie 
twórców, których w porównaniu z Konarskim cechuje znacznie większy stopień 
konserwatyzmu. Józef Andrzej Załuski, Franciszka Urszula Radziwiłłowa, Wa
cław Rzewuski, Elżbieta Drużbacka, Józef Baka na pewno nie są typowymi

3 Tamże, s. 26. 
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przedstawicielami oświecenia, a nawet sarmatyzmu oświeconego. Łączy ich 
z oświeceniem jedno - specyficzny sposób uprawiania zaangażowanej literatury, 
który określa w mniejszym lub większym stopniu dążenie do klarowności i ra
cjonalności wypowiedzi. Jeśli idzie zaś o treści tej poezji, wyrażane w niej po
stawy, to nie odbiegają one zasadniczo od sarmackiego tradycjonalizmu. 
W przypadku Załuskiego uderza jego pasja badawcza i naukowa, dążenie do 
zaoferowania społeczeństwu instytucji kulturalnych, które podniosłyby poziom 
życia umysłowego w kraju, a jednocześnie ostentacyjne podkreślanie własnej 
religijności, posunięte do nietolerancji wobec dysydentów. W jego poezji zna
mienne są zaś dwie przeciwne tendencje: barokowy konceptyzm i klasy cysty cz- 
ne wzory. Załuski jest postacią w pełni nowoczesną, jeśli brać pod uwagę jego 
stosunek do informacji i jej przepływu - zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że 
nadrabianie zaległości kulturalnych przez Polaków stanowi istotny czynnik 
wzrostu potęgi państwa. Natomiast jako polityk chce budować potęgę Rzeczy
pospolitej poprzez naprawę relacji społecznych wedle wskazań tradycyjnej ety
ki, godząc się jednak na ograniczone reformy państwa postulowane już przez 
Stanisława Jabłonowskiego i Stanisława Leszczyńskiego, a wymierzone przede 
wszystkim we wszechwładzę magnatów i bezwład sejmu:

Jabłonowski, wojewoda ruski, a wuj króla 
Stanisława, w druk podał Skrupuł bez skrupułu 
W Polsce, lub oświecenie grzechów narodowi 
Naszemu zwykłych. A tu obaczysz, Polaku, 
Jakie to panów polskich są grzechy, których to 
Oni za grzech nie mają ani poczytują, 
A są ciężką obrazą Boga i bliźniego.
Król dwa razy obrany, u którego, gdy był 
Książęciem lotaryńskim, byłem jałmużnikiem 
Wielkim, a ten u dworu urząd francuskiego 
Duchowny pierwszym, wydał Głos wolny ślachcica 
Drukiem w Nancy po polsku; Solignac ją potem 
Po francusku przełożył a tytułem Voix libre. 
Tam pan ten, kochający Ojczyznę, podaje 
Sposoby, jakby nasz rząd mógł być poprawiony, 
Lecz facilius ista dicuntur quam fiunt .

Załuski nie jest więc typowym przedstawicielem sarmatyzmu starej daty, ale 
nie reprezentuje też w pełni ideologii i kultury oświecenia. W jego działalności 
i poglądach sarmatyzm i oświecenie przeplatają się w oryginalny, tylko jemu 
właściwy sposób. Załuski zdaje się sądzić, że możliwe są w Polsce reformy ży
cia publicznego, które wykorzeniając zło polityczne z uznanych instytucji pań
stwa, nie naruszą utrwalonej z dawna społecznej tkanki narodu opartej na jego 
stanowym podziale i katolicyzmie w roli dominującej formacji kulturowej. Zału-

4 J. Załuski, Biblioteka historyków, prawników, polityków i innych autorów polskich lub 
o Polsce piszących [w:] Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, s 63-64.

45



ski przejawia natomiast w pełni oświeceniową świadomość w odniesieniu do 
konieczności stymulowania aktywności intelektualnej społeczeństwa, a także 
jako analityk współczesnego życia umysłowego w kraju. Jego Biblioteka (długi 
utwór poświęcony m.in. tej kwestii) pokazuje, że był wytrawnym krytykiem 
literackim i znawcą dawnej oraz nowej kultury humanistycznej w Polsce, w tym 
mechanizmów jej kreowania. Odnosząc się do dzieła swego współpracownika 
Jana Daniela Janeckiego, z akceptacją i zachętą mówi o roli dostojników ko
ścielnych jako animatorów kultury i nauki:

Tenże Propagatores wydał litterarum 
In Polonia, godną wiadomości książkę, 
Gdzie uczonych wylicza biskupów niemało 
Polskich, którzy w ojczyźnie swojej rozkrzewiali 
Nauki, zewsząd ludzi ściągając piśmiennych, 
I ziomków swych uczonych do prac zachęcając 
Literackich sowitą nagrodą, przez którą 
Wielką liczbę uczonych rozmnożyli ludzi.
Sama bowiem nikogo nie utuczy chwała, 
Za nagrodę i praca będzie smakowała .

Istotne światło na postawy ideowe twórców z epoki oświecenia może rzucić 
osoba Wawrzyńca Mitzlera de Kolof, którego dokonania Elżbieta Aleksandrow
ska tak syntetycznie przedstawia - „wydawca pierwszych polskich czasopism 
uczonych i źródeł historycznych, odważny publicysta, rzutki drukarz i lekarz, 
którego działalność wydatnie przyspieszyła dokonaną na początku drugiej poło
wy w. XVIII kulturalną odnowę Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Mitzler 
posiadał to samo wyczucie potrzeb społecznych i kulturalnych kraju co Józef 
Załuski, wiedział, że odrodzenie Polski może przynieść przepływ zachodniej 
nauki do wybranej przez niego ojczyzny. Zdawał sobie sprawę z tego, że trzeba 
zmieniać mentalność Polaków, aby przyspieszyć modernizację państwa. Można 
wyróżnić trzy istotne składniki jego oświeceniowej postawy: działalność wy
dawniczą, popularyzatorską i translatorską, wśród których na plan pierwszy 
wybija się tworzenie czasopism naukowych i literackich oraz szerzenie na ich 
łamach nowej wiedzy na temat człowieka i jego miejsca w świecie natury i w 
społeczeństwie. A wszystko to z myślą o poprawie warunków egzystencji Pola
ków, ale także pouczeniu ich o prawdziwej moralności i patriotyzmie. Mitzler 
opierał się na współczesnej nauce, medycynie, ekonomii, przyrodoznawstwie 
w formułowaniu swych poglądów dotyczących racjonalnych form egzystencji. 
Szczególnym rysem jego postulatów edukacyjnych była wiara w to, że dobro 
prywatne może iść w parze z dobrem publicznym, szczęście poszczególnego 
obywatela - z interesem politycznym całego państwa. Równocześnie jednak 
zdawał sobie sprawę z tego, że pozytywne zmiany społeczne wymagają wyrze
czeń ze strony warstw najbardziej uprzywilejowanych, jak choćby praktykowa-

5 Tamże, s. 65.
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nia dobroczynności, oraz unikania złych skutków współczesności - obyczajów 
wynikających z narastania cywilizacji technicznej i kapitalistycznej, których 
głównym stymulatorem było z jednej strony dążenie do zdobycia bogactwa za 
wszelką cenę, z drugiej zaś - niepomiarkowany hedonizm i rozpasanie. Stąd też 
w jego pismach nie brak moralistyki pisanej w duchu potępiania swobody oby
czajów i współczesnych rozrywek, jak choćby w naganie nasilającego się coraz 
bardziej hazardu:

Obyczaje młodego kawalera mogąż się psuć w posiedzeniach, na które uczęszcza. Zdaje mi 
się, że domy, w których się gry zagęściły, szkołą mądrości nie są. Zdania, których tam zażywają, 
rozmowy, które miewają, widok namiętności ludzkich, który się tam daje poznać, chciwość zysku, 
gniewu zapędy, przysięgi... to wszystko nie zdaje mi się być zgodne do prowadzenia młodzieńca 
do cnoty. Co się tycze sławy, łatwo każdy na to przystanie, że ze wszystkich przymiotów nie ma 
gorszego jak charakter gracza. Acz tak zepsuty jest świat, nie było jednak człowieka, który by był 
w powszechnym szacunku za to, że się zapamiętale w grze kochał. Jeżeli się u nas inaczej dzieje, 
rzeczy się mocno odmienić musiały6.

6 W. Mitzłer de Kolof, List pewnego obywatela polskiego do jednego z swych przyjaciół... 
[w:] Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, s 184.

Mitzłer z pewnością reprezentuje pełniej epokę oświecenia niż Załuski czy 
nawet sam Konarski, chociaż jego poczynania edukacyjne, naukowe i edytorskie 
dzisiaj znane są wyłącznie wąskiemu gronu specjalistów. Niemniej jednak i on 
uległ modzie na krytykę kultury współczesnej z perspektywy bardziej moralnej 
przeszłości, a to już jest rys znamienny dla postawy oświeconego sarmatyzmu 
gloryfikującego tradycję i tropiącego błędy ludzkie stanowiące efekt przemian 
cywilizacyjnych, z których głębszych przyczyn zdają sobie sprawę tylko najwy
bitniejsi przedstawiciele epoki oświecenia. Takim intelektualistą jest z pewno
ścią Krasicki, który w sposób najpełniejszy w swych utworach wyraził zaniepo
kojenie kierunkiem, w którym zmierza cywilizacja współczesna. Inni twórcy 
zasłużeni dla kultury polskiej byli mniej przenikliwi w tym względzie, ale zgod
nie wtórowali Krasickiemu w krytyce czasów współczesnych. Literatura okresu 
oświecenia krąży zatem wokół dwóch osi tematycznych: nagany obyczajów 
salonów i elit wielkomiejskich wyrażanej z pozycji konserwatywnych oraz kry
tyki mentalności sarmackiej formułowanej niejednokrotnie przez te same osoby 
ze stanowiska osiemnastowiecznego modernizmu.

Złożoność ideową epoki potęgują przypadki twórców, którzy w pierwszej 
kolejności są tłumaczami utworów literackich z języków obcych na język polski. 
Zastanawiają nieraz ich wybory translatorskie, zwłaszcza wtedy, gdy chodzi 
o nieprzystające do siebie poetyckie modele egzystencji. Takim twórcą jest 
z pewnością w dobie oświecenia Józef Epifani Minasowicz, który przyswaja 
literaturze polskiej utwory różnego pochodzenia, cechujące się różną stylistyką 
i poglądem na świat. Sam pisze wiersze żartobliwe i frywolne na przemian 
z utworami poważnymi czy wręcz dostojnymi. Swój program artystyczny ujaw
nia w wierszu Nugae bullatate. Wyraża w nim przekonanie, że napisano dotych
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czas tak wiele, iż obowiązkiem polskiego pisarza jest raczej zapoznawanie czy
telnika z istniejącym dorobkiem twórczym niż silenie się na autentyczność, która 
na dobrą sprawę nie jest możliwa. W programie tym uderza przede wszystkim 
troska o odpowiedni warsztat literacki, a więc o czystość języka, prostotę słów, 
klarowność przedstawianych myśli przy zachowaniu poetyckiego stylu wypo
wiedzi. Minasowicz twierdzi, że poezja nowoczesna to nic innego jak ubieranie 
w nowe słowa wyrażonych już raz myśli, a próby powiedzenia za wszelką cenę 
czegoś nowego muszą skończyć się poetyckim blamażem:

Wolę ja sensem prostym i polszczyzną czystą
Rzecz przełożyć, choć w reszcie nazwą mię kopistą, 

Żem cudze zebrał myśli i udał za swoje,
Przybrawszy je w przystojne mych wyrazów stroje, 

A nie raczej wysnuwał myśl cudacką z głowy, 
Wprowadzając myślenia sposób jakiś nowy 

W słowach, wyrazach dzikich, bym brał czcze pochwały, 
Że myśli i słów stwarzam ja oryginały;

Gdyż wiem, że nic nowego pod słońcem i myśli
Dawne sposobem tylko nowym każdy kryśli, 

Dając onym kształt niby nowy przez swe słowa,
W rzeczy samej myśl jedna, choć insza osnowa .

Charakterystyczną dla twórczości Minasowicza zmienność nastrojów, tema
tyki i wyrazu wierszy oddaje w jakimś stopniu skromny wybór jego poezji za
mieszczony w pierwszym tomie Pisarzy polskiego oświecenia. W wyborze tym 
znajdziemy frywolne erotyki tłumaczone z Anakreonta lub stanowiące naślado
wanie Kniaźnina, satyryczny tekst na temat racjonalności uprawiania poezji, 
bajki Ezopowe, wiersz polityczny, apologię współczesnych poetów, utwór pa
triotyczny poświęcony Kościuszce i wreszcie sonet religijny. W tej sytuacji wy
dawać by się mogło, że poeta propaguje sprzeczne poglądy i postawy wobec 
życia, tymczasem nie chodzi w tym wszystkim o budowanie nowej, złożonej 
ideologii, ale o doskonalenie umysłu własnego i czytelnika. Daje temu wyraz 
pisarz w utworze Na Philoxena Muzogarda, sławie poetów zazdrosnego'.

Mówisz, że wiersz zabawa próżnujących ludzi,
Że kto się nie ma bawić czym, mózg wierszem trudzi.

Mylisz się, cofnij nazad wyzionione zdanie,
Wierz mi, wiersz dobry pisać to nie próżnowanie.

Łacno z sensem się rozwieść jest w obszernej prozie, 
To sztuka w ciasnym wierszów sens wywieźć wąwozie .

Postawa Minasowicza wobec uprawiania poezji jest czysto oświeceniowa. 
Dla twórcy tego było czymś oczywistym, że pisanie wierszy stanowi doskonałe 
ćwiczenie umysłu, wdrażanie do racjonalnego myślenia. Traktuje on literaturę * * 

7 J.E. Minasowicz, Nugae bullattae [w:] Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, s. 213-214.
8 J.E. Minasowicz, Na Philoxena Muzogarda, sławie poetów zazdrosnego [w:] Pisarze polskiego 

oświecenia, t. 1, s. 205.
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jako fundament wszelkiej innej nauki, wszelkiego innego poznania. Na gruncie 
sztuki słowa dąży do doskonalenia siebie, a także czytelnika. Dzisiaj w świecie 
stechnicyzowanym funkcję podstawowej nauki szkolącej umysł pełni matema
tyka. W okresie oświecenia zaczyna ona zyskiwać coraz bardziej na znaczeniu, 
jednak wykształcenie humanistyczne stanowi jeszcze wówczas pierwsze źródło 
wiedzy, będące wstępem do wszelkich innych nauk. Minasowicz tłumaczy róż
nych poetów zapewne w poczuciu misji nauczania czytelnika różnych dróg my
ślenia, nie przesądzając ich egzystencjalnej wartości - formuje w ten sposób 
umysł giętki, bystry i lotny. Do tej pracy przykłada duże znaczenie, rozumiejąc, 
że współczesna myśl humanistyczna w większym stopniu kształtowana jest 
przez nawiązania do tradycji niż tworzenie nowych tematów. W tym sensie Mi
nasowicz pozostaje konserwatystą, który przedkłada przeszłość nad teraźniej
szość, ale nie jest to konserwatyzm sarmacki, gdyż poeta szuka inspiracji głów
nie u klasyków humanistyki w celu doskonalenia polskiego języka. Nie każde 
bowiem odwołanie do przeszłości w wieku oświecenia stanowi znamię sarmac- 
kości, nie każde pozytywne odwołanie do współczesności - cechę postępowości. 
Poszukiwanie w starożytności wzorów moralnych i obywatelskich wyznacza 
z pewnością postawę zachowawczą, natomiast szukanie w niej przykładów do
brej wymowy, należytego języka jest cechą modernizmu, który zmierza do wy
rugowania z języka polskiego barokowej stylistyki, bełkotliwego wyszukania. 
I tak trzeba traktować poczynania poetyckie Minasowicza, który umie nie tylko 
docenić pracę poetów stanisławowskich, ale i ich wydawcę, zakładając, że bo
gactwo kultury idzie w parze z wielkością państwa:

I tyś także ku swojej mieć godzien pochwale 
Wiersz od Muzy tu mojej, cny Gróllu Michale, 
Co Polskę rzadkim w obcych kochając przykładem, 
Tyłeś wydał ksiąg polskich swym znacznym nakładem. 
Liczna twoja Księgarnia Pod Poetów Znakiem 
Niejednym się zaszczyca autorem Polakiem.
Pisma, które w druk idą z twego przedsięwzięcia, 
Na czele rytrat noszą dzisiejszych Książęcia 
Poetów. Twoja zatym nie ustanie sława, 
Dotąd będzie Nuremberg kwitnąć i Warszawa9.

9 J.E. Minasowicz, Na księgarnię Marywilską Pod Znakiem Poetów Michała Grólla [w:] Pi
sarze polskiego oświecenia, t. 1, s. 212.

Jednak biorąc to wszystko pod uwagę, należy zaznaczyć, że niezwykle inte
resującą kwestią jest pytanie, z którymi tłumaczonymi tekstami i w jakim stop
niu pisarz utożsamiał się etycznie czy emocjonalnie. Z pewnością wybór okre
ślonych utworów do tłumaczenia był motywowany nie tylko pięknem ich języ
ka, ale też swojego rodzaju empatią względem ich autora. Na tej płaszczyźnie 
stawiając sprawę konserwatyzmu lub modernizmu postawy poety, wchodzimy 
w gąszcz problemów trudnych do rozwikłania. Wydaj e się bowiem, że niektórzy 
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pisarze oświecenia wydawali się łączyć w swej postawie surowe wskazania ety
ki chrześcijańskiej lub stoickiej ze swoiście rozumianym epikureizmem. Taki 
nurt poetycki pojawia się już w polskim renesansie. Jan Kochanowski w swoich 
fraszkach i pieśniach niejednokrotnie na różne sposoby podkreśla piękno świata 
i wynikającą z tego potrzebę korzystania z różnych jego uroków. Tematu tego 
nie unika także Rej w Żywocie człowieka poczciwego, kiedy opisuje dostatki 
i rozrywki życia wiejskiego. Na dobrą sprawę nie powstała jeszcze monografia, 
której zasadniczym problemem byłaby kwestia rozpoznania relacji między etyką 
chrześcijańską a stoicyzmem i epikureizmem w literaturze renesansu. Nie istnie
je też praca badawcza tego rodzaju w odniesieniu do literatury oświecenia. 
Z pewnością można stwierdzić, że zarówno twórcy renesansowi, jak i pisarze 
epoki oświecenia szukali takich aspektów życia i rodzajów aktywności, które 
w jakimś sensie wykraczałyby poza zakres norm religijnych i rządziłyby się 
świeckimi zasadami stosowności. Poszukiwania stref aktywności stanowiących 
odskocznię od sfery sacrum z religijnego punktu widzenia mogą wydawać się 
chybione, natomiast w odczuciu pisarzy strefy takie wyznacza zapewne praktyka 
społeczna oderwana od nakazów i zakazów wiary. W odniesieniu do takich re
jonów pisarze formułują postulaty może nie tyle etyczne, ile raczej pragmatycz
ne, które określają świecką mądrość życia, czego przykładem może być Sonet 
Bachusowy Minasowicza mówiący o przewagach oszołomienia alkoholem nad 
miłosnym zawrotem głowy:

Miłość płacz nam wymusza, łzy z źrzenic wyciska, 
Wzdychania, jęki nasze-jej żarty, igrzyska. 
Wino do pieśni, do śmiechów nas budzi, 
Sen słodki spuszcza, gdy się głowa trudzi.
Miłość robi, że człowiek skrzepły wpół umiera, 
Wino ożywiające ognie rozpościera.
Wino przyjaciel jest naszego ciała.
Miłość tyranka dusz naszych zuchwała .

Utwory biesiadne, zachwalające zabawę w gronie przyjaciół przy kielichu, 
pisali nie tylko świeccy poeci, czynili to również duchowni, w pewnym sensie 
akceptując fakt, że w świadomości społecznej istniał podział na dwie odmienne 
sfery aktywności ludzkiej, które z jednej strony określała etyka religijna, z dru
giej - racjonalność profanów. Za dowód tego może posłużyć tekst jednego 
z najwybitniejszych moralistów doby oświecenia, Franciszka Bohomolca, któ
remu stan duchowny nie przeszkadzał w głoszeniu zalet towarzyskiej zabawy 
przy muzyce i winie, a generalnie dowodzeniu, że rozrywka jest niezbędnym 
elementem racjonalnej egzystencji:

Trudy rozkosz niech przeplata, 
Umiejmy czas dobrze trawić, 
Bodajbyśmy w setne lata

10 J.E. Minasowicz, Sonet Bachusowy [w:] Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, s. 204.
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Tak się mogli, jak dziś, bawić!
Po szklaneczce do piosneczki.
Po piosneczce do szklaneczki .

Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć różnicę między postawą dopuszczającą 
istnienie w życiu człowieka sfer wykraczających poza zasięg aksjologii chrześci
jańskiej a postawą libertyńską negującą racjonalność religijną w ogóle. Tę ostat
nią można by uznać za krańcowy skutek założeń nowożytnej nauki - widzenia 
człowieka jedynie z perspektywy wiedzy przyrodniczej. Przy tej okazji warto 
wskazać, że oświecenie to nie tylko zerwanie z feudalnym światem wartości 
i przekonań czy też usiłowanie modernizowania postawy konserwatywnej 
w epoce zwieńczonej przez rewolucję francuską. To także lepsze rozumienie 
owego świata zadawnionych norm i poglądów w konfrontacji z nowymi zjawi
skami kulturowymi, cywilizacyjnymi i społecznymi. Stąd też w kompendium 
Pisarze polskiego oświecenia miejsce dla pisarzy sprzeciwiających się nowym 
trendom obyczajowym czy ideowym na sposób oświeceniowy, szukających 
więc najlepszych argumentów i najwłaściwszego języka do obnażenia ich ułom
ności w konfrontacji z tradycją. Za oświeconą konserwatystkę tego rodzaju nale
żałoby uznać w pierwszej kolejności Elżbietę Drużbacką, z całym impetem swe
go pióra występującą przeciw deizmowi i deistom, a także panteistom. Poetka 
odwołuje się w tym przypadku do dwóch argumentów poświadczających boskie 
pochodzenie natury i istnienie Opatrzności: harmonii procesów przyrodniczych 
dostrzegalnej przez rozum i zmysły oraz takich przymiotów ludzkich wskazują
cych na istnienie w człowieku nieśmiertelnej duszy, jak racjonalność i potrzeba 
wolności. Drużbacka przeciwstawia scjentystom tylko pozornie jedynie zdrowy 
rozsądek, jej wywód zawiera bowiem pierwiastki filozoficznego myślenia, które 
cechuje starszą filozofię ufundowaną na celowości owym myśleniu o przyrodzie. 
I chociaż poetka przeciwstawia się głoszącemu odwieczność natury Arystotele
sowi, używa jego sposobu filozofowania do dowodzenia tego, że świat musi 
mieć swego autora:

Powiedzcie, czasy, kto wami kieruje?
Skąd regularność swoich biegów macie? 
Kto prawodawca wasz, kto wam panuje? 
Komu posłuszny hołd co rok dawacie? 
Kto wiosnę, lato, jesień, zimę oddał 
Pod wasze rządy i poddaństwo poddał?

Powiedzcie głośno, niech słyszy świat cały, 
Że Bóg wasz Stwórca w rzeczy oczywistej, 
Że niebo, ziemię słowa Jego dały, 
Zamknijcież gębę hydrze siedmiołbistej, 
Żeby przestała więcej o tym brydzić, 
Czego się będzie w piekle wiecznie wstydzić.

11 F. Bohomolec, Pochwała wesołości (Do wina) [w:] Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, s. 242.
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Ja w równość z żadnym uczonym nie wchodzę, 
Bojąc się porwać na słońce z motyką, 
Po niskiej ziemi nie po niebie chodzę, 
Ni się pochwalić z tą mogę praktyką, 
Żebym wiedziała, czego dowcip chciwy 
Z astrologicznej dojrzy perspektywy.

Dosyć tu będzie na mój rozum podły, 
Nie potrafiwszy gwiazd na niebie zliczyć, 
Przynajmniej w lesie dęby, sosny, jodły, 
Rachować, w tej się arytmetyce ćwiczyć, 
A co na ziemi Bóg dał widzieć oku, 
Chwalić Go zacznę w czterech częściach roku .

Drużbacka była osobą niezwykle religijną, o czym świadczy jej utwór Ofia
ra Bogu po stracie sześciorga wnucząt zmarłych, w którym wyraża bezwarun
kową akceptację dla woli Stwórcy w odniesieniu do własnego losu. Pomimo 
tego że Bóg pozbawił ją radości obcowania ze swoimi wnuczętami, pomimo 
wielkiego bólu psychicznego spowodowanego ich stratą Drużbacka bezgranicz
nie ufa w mądrość Jego wyroków. Pytanie o zasadność decyzji Stwórcy, aby 
zachować przy życiu osobę wiekową, a powołać do nieba „trawki młode”, oka
zuje się w tym utworze tylko retoryczne, gdyż jego autorka zdaje sobie sprawę 
z tego, że nie ma większej radości jak przebywanie z Bogiem w niebie. W taki 
też sposób patrzyła na rzeczywistość społeczną, co nie znaczy, że nie dostrzega
ła nowych zjawisk obyczajowych i systemów wartości. Wyróżnia ją właśnie 
specyficzny zmysł obserwacji właściwy dla umysłu dociekliwego i bystrego, 
wrażliwość na nowe tendencje społeczne, które raz ocenia negatywnie, a raz, 
nawet wbrew oficjalnemu stanowisku Kościoła, pozytywnie. W wierszu Skargi 
kilku dam w spólnej kompanii będących, dla jakich racji z mężami swoimi żyć 
nie chcą atakuje nową obyczajowość, którą tak dosadnie wykpi później w Żonie 
modnej Ignacy Krasicki. Podda w nim surowej ocenie mężatki, które nudzi życie 
wiejskie. Stanie w nim wyraźnie po stronie oszczędnych, skromnych, zapobie
gliwych gospodarzy, którym w mniemaniu ich żon brakuj e polotu i ogłady towa
rzyskiej. Opowie się przeciw próbom zerwania przez niegodne szlachcianki 
ślubów kościelnych, wysuwając w tym względzie jeden jedyny argument - nie
rozerwalność sakramentu małżeństwa:

Jest to żart z Bogiem, z świętymi igraszka, 
Ołtarz podobno u nich gdańskim biurem; 
Przysięgać jawnie bagatela, fraszka, 
Ufając, że się pięknych pereł sznurem 
W zastaw złożonym wyplątają z węzła: 
Ciałoć swobodne, lecz dusza uwięzia.

12 E. Drużbacka, Opisanie czterech części roku [w:] Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, 
s. 142.
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Wiem, że niejednej w sumieniu za wierci 
Robak, choć go chce umorzyć sposoby; 
Nie opuszczę cię aż do samej śmierci; 
Opuszcza snadno dla podłej osoby: 
Przymierze z Stwórcą dla stworzenia łamie, 
Idź precz, Antoni, żyj ze mną, Adamie .

Ta sama Drużbacka potrafi jednak mieć zdanie samodzielne na kwestie ści
śle określone przez Kościół - ceni sobie wbrew jego oficjalnemu stanowisku 
masonów za ich ofiarność, humanitaryzm i braterstwo.

Franc-masson przyjaźń w sekcie zachowuje 
I miłość świadczy nad swym towarzyszem, 
Wspomóc bliźniego tak się obliguje, 
Jeden drugiego nie cierpieć hołyszem. 
Nie lepszaż przyjaźń z takim kameratem 
Niż dla wierności dać się zwać psu bratem?

Wskazuje to, że w przypadku pisarek nawiązujących do tradycji baroko
wych, a mających dobre rozeznanie we współczesnych prądach kulturowych 
i tendencjach obyczajowych - Drużbackiej, Radziwiłłowej, Benisławskiej - 
wybór drogi twórczej miał charakter selektywny i krytyczny, przez co można 
je zakwalifikować do nurtu oświeconego sarmatyzmu, oświeconego w tym 
sensie, że odpowiednio przemyślanego i wystylizowanego. Z pewnością jed
nym z zasadniczych rysów postawy oświeceniowej rozumianej tym razem jako 
zerwanie z tradycją jest sceptyczny czy może ironiczny stosunek do chrześci
jaństwa, a ściśle - do katolicyzmu. Sceptycyzm ten może dotyczyć doktrynal
nego stanowiska Kościoła katolickiego lub jego społecznej roli w państwie. 
W epoce stanisławowskiej na ten temat otwarcie ironizował Tomasz Kajetan 
Węgierski, przede wszystkim w swych Organach, a także Stanisław Trembec
ki w kilku utworach, a nawet Krasicki w głośnej Monachomachii. Węgierski 
najbardziej zjadliwie potraktował naukę Kościoła katolickiego w Sądzie czte
rech ministrów, przedstawiając niebo jak dwór królewski, w którym trzy osoby 
boskie pozostają w relacjach zbliżonych do ludzkich, w relacjach określonych 
tak surową etykietą towarzyską, że czyni je ona śmiesznymi w ich pozach 
i czynach:

Święty Paweł, co ujrzał w Niebie, nam objawił, 
Com i ja w zachwyceniu widział, będę prawił: 
Gala była natenczas w siódmym Niebie wielka, 
Z chwały się boskiej dusza radowała wszelka; 
U drzwi niebieskich stały Cherubiny zbrojne, 
A nektar roznosiły Serafiny strojne;
Sam na dyjamentowym Stwórca siedział tronie,

13 E. Drużbacka, Skargi kilku dam... [w:] Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, s. 138-139.
14 Cyt za: G. Wichary, Elżbieta Drużbacka ((1695—1765) [w:] Pisarze polskiego oświecenia, 

t. 1, s. 126.
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Bóg-Syn naprzeciw stojąc patrzał w Jego skronie, 
A Duch Święty, jak nam Pismo przypomina, 
Ustawnie się przewijał od Ojca do Syna .

Węgierskiego obok niewiary w dogmaty Kościoła katolickiego cechuje jed
nocześnie ostry osąd moralny współczesnych występków i win społecznych 
formułowany z punktu widzenia człowieka podważającego feudalne przywileje, 
stanowe hierarchie. W utworze Złe czasy, nie ja, który stanowi satyryczne ujęcie 
świata współczesnego, obnaża jednak nie tylko braki moralne tradycyjnych me
chanizmów sukcesu społecznego, odpowiedniego urodzenia i majątku, lecz tak
że charakterystyczne dla wczesnego kapitalizmu zwyrodniałe formy zdobywania 
prestiżu, męską prostytucję, hazard, lichwę, wyzysk. Wydaje się, że takie wi
dzenie rzeczywistości czyni z poety właściwego przedstawiciela oświecenia, 
tym bardziej że jest on przeciwny życiu jedynie konsumpcyjnemu i nawołuje 
czytelnika do aktywności, zalety typowej dla człowieka ery wschodzącego kapi
talizmu:

W gnuśnym zaś zasnąć bez czynów łożysku,
Stać się próżniakiem, niedbałym, leniwym, 
Lub mieć dostatki, a być w pośmiewisku, 
Jest to być w samym szczęściu nieszczęśliwym .

A jednocześnie ma świadomość, że życie ludzkie zależy od relacji społecz
nych, które determinują jego charakter, o czym pisze w utworze Myśl moja. Do 
JW Stanisława Bielińskiego, starosty garwołińskiego, atakując przede wszyst
kim feudalne stosunki władzy

Trzeba się zostać w Polszczę w liczbie nieszczęśliwych: 
Co dzień się lękać zemsty ukrytej złośliwych, 
Chwalić wartych nagany, przed podłymi klękać, 
Pod jarzmem najgrubszego uprzedzenia stękać, 
Widzieć co dzień nieuków mędrcami nazwanych 
I o cnocie bzdurzących za cnotliwych mianych .

W twórczości Węgierskiego nie ma szeroko rozwiniętych obszarów dyskur
su politologicznego, które pozwalałyby na precyzyjne dopełnienie stanowiska 
ideowego poety w kwestiach typowych dla oświeconego kierunku stawiania 
zagadnień ustrojowych czy publicznych. Są za to w tej twórczości istotne sygna
ły semantyczne, które pozwalają domyślać się poglądów Węgierskiego na war
tość tradycji i procesów jej przezwyciężania. W Myśłi mojej poecie marzy się 
bogactwo, które pozwoliłoby mu osiąść w Paryżu. Stolica Francji może kojarzyć 
się z różnymi wartościami i ideologiami, stąd też Węgierski jasno określa wy-

15 T.K. Węgierski, Sąd czterech ministrów [w:] Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, s. 673.
16 Tenże, Złe czasy, nie ja [w:] Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, s. 675.
17 Tenże, Myśl moja. Do JW. Stanisława Bielińskiego, starosty garwołińskiego [w:] Pisarze 

polskiego oświecenia, t. 1, s. 677.
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marzony cel pobytu w Paryżu, jest nim nauka, a ściślej - możliwość poznania 
uczonych i środowisk, które propagują nowe poglądy wyrosłe na gruncie przy
rodoznawstwa i liberalnej myśli politycznej. Symbolami nowoczesności stają się 
w utworze Jan Jakub Rousseau i Wolter, miłośnicy demokracji, tolerancji i na
uki, oraz republikańska Szwajcaria, z którą obaj twórcy byli ściśle związani:

Mnie gdyby ten, co może zmienić ludzkie stany, 
Mógł policzyć przypadkiem jakim między pany, 
Umiałbym z tą odmianą pewnie być szczęśliwy. 
Najpierw twe, Paryżu, szedłbym widzieć dziwy 
I z źródła różnych zabaw czerpając po trosze 
Wiek bym mój na nauki dzielił i rozkosze, 
Póki by krew gorąca i potrzebne siły 
Do takiego sposobu życia wystarczyły, 
Ale gdybym się tylko zbliżał do starości, 
Gdzie mniej trzeba uciechy, a więcej wolności, 
Tam by osiąść najpierwsze było me staranie, 
Kędy ojczyzna Russa, Woltera mieszkanie. 
Tam wespół z pracownymi obcując Szwajcary 
Paliłbym tym dwom mężom niezgasłe ofiary 
I od brzegów Genewy rzekłbym sobie z cicha: 
„Darmo Polak do dawnej szczęśliwości wzdycha” .

Jerzy Snopek zwraca uwagę na niezwykle ważną kwestię związaną z posta
wą społeczną i polityczną Węgierskiego - jego szczególne umiłowanie wolności 
osobistej. Poeta zdawał się zgodnie z tendencjami rozwojowymi myśli liberalnej 
uzależniać swe poparcie dla państwa, którego był obywatelem, od zakresu swo
bód ekonomicznych i politycznych przez to państwo gwarantowanych. Węgier
ski posiadał wyostrzony zmysł polityczny pod względem określania jakości 
zasad ustrojowych i praktycznych warunków realizowania osobistej wolności. 
Nie chodziło mu, co prawda, o swobodę działalności ekonomicznej, ale jego 
aprobata dla kierunku procesów społecznych na Zachodzie świadczy, że był 
bezwzględnym modernistą:

Oprócz rozkoszy, prawdy, cnoty, podstawową dla Węgierskiego wartością jest także wol
ność. Na swym exlibrisie, a potem w testamencie zapisał nawet następującą dewizę (traktując ją 
jako przesłanie dla swego siostrzeńca): „Cara Patria, carior libertas”. Byłoby niesprawiedliwością 
posądzać Węgierskiego o brak uczuć patriotycznych. Bolał szczerze nad nieszczęściem, jakim był 
dla Polski pierwszy rozbiór. Było to nieszczęście największe - właśnie utrata wolności. W liście 
do generała Washingtona znajdujemy słowa mówiące o miłości do ojczyzny i umiłowaniu wolno
ści: „Przyjechałem kilka tysięcy mil, aby zobaczyć i poznać twórców wolności amerykańskiej, ale 
nie tylko po to, by móc pochwalić się, że ich widziałem, lecz aby nauczyć się od nich sposobu 
zachowania dla narodu jego najdroższych praw” .

18 Tamże, s. 677.
19 J. Snopek, Tomasz Kajetan Węgierski (1756--1787) [w:] Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, 

s. 669.
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Za innego typowego przedstawiciela oświecenia może uchodzić Stanisław 
Trembecki, nie bez jednak istotnych zastrzeżeń, które korygują pierwsze intuicje 
badawcze w tej sprawie. Autor Sofiówki był wyznawcą materialistycznego pan- 
teizmu, sądził, że człowiek jest jednym z elementów natury i nie ma w nim nic 
nadprzyrodzonego. Bieg życia ludzkiego wyznaczają prawa przyrody, z których 
najistotniejszy jest popęd seksualny. Stąd u Trembeckiego afirmacja erotycznej 
rozkoszy i dążenia do seksualnego spełnienia. Drugim ważnym sygnałem mo
dernizmu stanowiska ideowego Trembeckiego jest jego stosunek do religii i Ko
ścioła katolickiego. Poeta uważa dogmaty katolickie za mity, które nie powinny 
antagonizować podmiotów życia publicznego, co więcej, uznaje, że światłe du
chowieństwo podziela jego przekonania w tym względzie i pochwala liberalny 
kurs państwa w odniesieniu do kwestii swobody wyznania. Trembecki jest też 
wyraźnym propagatorem dominacji w państwie władzy świeckiej nad duchową 
i interesu publicznego nad kościelnym. Jednak w kwestiach ustrojowych cechuje 
go znamienny konserwatyzm, który powoduje, że nie można go uznać za wy
znawcę liberalizmu.

Trembecki pochwala reformy społeczne, ale tylko w ograniczonym stopniu, 
nie podważając nigdzie samej zasady zróżnicowania społeczeństwa według 
przywilejów stanowych. Poeta zdaje się uważać, że bariery i hierarchie stanowią 
trwały czynnik ustrojowy państwa, z którym walka jest daremna, stąd też 
w praktyce akceptuje dominację państwa nad jednostką w układzie feudalnym. 
Wydaje się, że tego typu stanowisko wyrobił sobie Trembecki, analizując cywi
lizacyjne refleksje Jana Jakuba Rousseau, który wyraźnie wskazywał na to, że 
postęp technologiczny powoduje wzrost społecznej agresji, a istnienie własności 
prywatnej - podziały stanowe. W utworze Do Jana Komarzewskiego generała 
dorzuca do tego zazdrość o kobiety, zgodnie ze swymi poglądami na dominację 
popędu erotycznego w życiu człowieka:

Przeklęty ten, kto naprzód oddzielność ulubił;
Kto pierwszy płot ogrodził, naród ludzki zgubił!
Najdawniejsze podobno zasiała kłopoty 
Mająca oczko żywe, włosek bladozłoty; 
Temu się ją utrzymać najdłużej poszczęści, 
Kto miał pazur, ząb ostry i żyliste pięści. 
Lecz najwięcej chciwością kruszcu człowiek zgrzeszył, 
Wyrwał go z łona ziemi, by nim swoje przeszył.
Nic się tym nie zbogacił, tyle tylko zyskał, 
Że się częściej krwią swoją i braterską spryskał .

Trembecki jest przykładem człowieka, który łączy w swej twórczości 
w sposób specyficzny dla siebie oświecenie z sarmatyzmem, radykalne poglądy 
filozoficzne z mniej radykalnymi, a właściwie konserwatywnymi założeniami na

20 S. Trembecki, Do Jana Komarzewskiego generała [w:] Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, 
s. 555.
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temat podstaw życia społecznego. W tym kontekście uderza twórczość polskich 
sentymentalistów - Franciszka Karpińskiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina. 
Sentymentalny sposób uprawiania poezji najczęściej przeciwstawia się klasycy- 
stycznej poetyce, ale dzisiejsi badacze zajmujący się wiekiem XVIII są mniej 
zainteresowani problemem filozoficznych nacechowań poszczególnych prądów 
literackich, a bardziej kwestią, którym ideologiom one służą. Sentymentalizm z tej 
perspektywy nie jest jakąś orientacją konserwatywną, wręcz przeciwnie, wychodzi 
naprzeciw nowym tendencjom cywilizacyjnym i kulturowym. Sentymentalizm 
uderza bowiem w feudalne struktury społeczne, ponad stanowe zasady regulowa
nia więzi towarzyskich przenosi prawa uczuć naturalnych, co w literaturze przyj
muje postać otwartej polemiki z istniejącymi barierami społecznymi w nawiązy
waniu relacji bliskości między ludźmi. Sentymentalizm pokazuje więc dramaty 
osób, które żywią do siebie głębokie uczucia w świecie ostrych podziałów stano
wych, lub bagatelizuje te podziały, koncentrując się wyłącznie na sferze ludzkiej 
emocjonalności. Sentymentalizm stanowi dopełnienie liberalizmu politycznego 
i ekonomicznego, wydzielając strefy ludzkiej egzystencji podległe głównie odru
chom serca, z których najważniejsza jest przestrzeń kontaktów erotycznych, tę 
wyraźnie demokratyzuje. Oczywiście możliwa jest inna kombinacja liberalizmu 
politycznego i ekonomicznego z sentymentalizmem, mianowicie odrzucenie go na 
rzecz liberalizmu obyczajowego, niemniej jednak sentymentalizm w pierwszej 
kolejności uderza w skostniałe struktury społeczne w imię praw naturalnych. Sen
tymentalizm jest więc następstwem widzenia człowieka w kategoriach przyrodni
czych, wrodzonych niejako impulsów i instynktów moralnych oraz emocjonal
nych. Dlatego też właściwym ideowym punktem wyjścia sentymentalizmu są 
różnorodne połączenia deizmu z naturalizmem, podkreślające zarazem boskie, jak 
i przyrodnicze pochodzenie ludzkiej etyki i związanych z nią popędów, szczegól
nie zaś popędu seksualnego.

W wierszach pisarzy tego nurtu często ten fakt podkreśla się przez osa
dzanie sytuacji emocjonalnych na tle przyrody, które niejako jest ich natural
nym podłożem. Tak dzieje się na przykład w jednym z najznakomitszych 
liryków Franciszka Karpińskiego Do Justyny. Tęskność na wiosnę, w którym 
percepcja natury, zmian zachodzących w przyrodzie stanowi istotny czynnik 
kształtowania się uczuć i przeżyć podmiotu lirycznego - bohater utworu tym 
bardziej cierpi z powodu rozstania z ukochaną, im więcej oznak wiosny do
strzega w otoczeniu, parałelnie wartościując miłość do Justyny i przejawy 
rozwijania się łaskawej dla człowieka pory roku:

Już tyle razy słońce wracało
I blaskiem swoim dzień szczyci; 
A memu światłu cóż to się stało, 
Że mi dotychczas nie świeci?

Już się i zboże do góry wzbiło, 
I ledwie nie kłos chce wydać;

57



Całe się pole zazieleniło: 
Mojej pszenicy nie widać!

O wiosno! Pókiż będę cię prosił, 
Gospodarz zewsząd stroskany? 
Jużem dość ziemię łzami urosił, 
Wróć mi urodzaj kochany!21

21 F. Karpiński, Do Justyny. Tęskność na -wiosnę [w:] Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, 
s. 622-623.

22 F.D. Kniaźnin, Do Klimeny [w:] Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, s. 590-591.

Karpiński nie jest jednak typowym przedstawicielem oświecenia, sentymen
talizm łączy bowiem w swej poezji z religią katolicką, a nie deizmem. Podobnie 
sprawa przedstawia się z Franciszkiem Dionizym Kniaźninem, który swój fide- 
izm wyraźnie podkreśla, tworząc jednocześnie wiersze i sentymentalne, i roko
kowe, stanowiące wyraz zaintrygowania zmysłową natury człowieka, jego po
datnością na powaby kobiecej urody i wtórującą jej estetyką określonych aspek
tów natury. Wystarczy zestawić dwa wiersze Kniaźnina, jeden rokokowy, drugi 
religijny, aby uwidocznić dwie różne aksjologiczne przestrzenie jego poezji. 
W utworze Do Klimeny poeta prezentuje estetyczne walory wiosennego kraj
obrazu skojarzone z erotycznymi podnietami, które roztacza tytułowa bohaterka. 
Dostępność krajobrazu podmiot liryczny zestawia z niedostępnością seksualną 
Klimeny. Jedynym pragnieniem, jakie wyraża w wierszu, jest chęć erotycznego 
zbliżenia z przywoływaną kobietą, potrzeba zaspokojenia żądzy. Wiersz wypra
ny jest z aksjologii chrześcijańskiej, uderza natomiast, chociaż bardzo delikatnie, 
w tony libertyńskie:

Te piękne brzegi wiślane, 
Te łąki kwieciem usłane, 
Ten ogród, gdzie rozkosz miła 
Wszystkie ponęty skupiła, 
To ptastwo, co szczęście nuci, 
Drażni mię tylko i smuci.

Niespokojny, rozkwilony,
Szukam tęsknocie uchrony,
Gdzie by się łzom pozwoliło, 
Które dla miłej lać miło.
Klimeno! Byś to wiedziała, 
To byś się ulitowała22.

W wierszu Do Boga (Jakaż to nużą wisi nade mną) Kniaźnin z kolei wyraź
nie nawiązuje do poetyki baroku, do zagmatwanej stylistyki i „ciężkiego” słow
nictwa tej epoki. Wymowa utworu jest natomiast bardzo współczesna. Poeta 
w tym wierszu stanowczo odrzuca deizm na rzecz wiary w stałą boską opiekę 
nad światem po to, aby dodać sobie otuchy w obliczu politycznych klęsk, które 
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spadły na jego ojczyznę. W liryku tym Kniaźnin wyraża pogląd, że upadek Pol
ski jest wynikiem woli Boga, który w każdej chwili może odwrócić zły los cią
żący nad jego krajem, podnieść znowu ojczyznę poety na wyżyny chwały. 
Kniaźnin wierzy w to, że może się to stać tak prędko, jak prędko następuje dzień 
po nocy, wystarczy prosta decyzja Boga, aby wszystko uległo przemianie:

Kędyż noc nasza? gdzie księżyc blady, 
Co z chmury w chmurę zapadał?
Gdzie ów Oryjon, co nam z Plejady 
Groził klęsk tyle i zadał?

Zniknęły razem w szczęśliwej pogodzie.
Hojność je twoich stłumiła promieni. 
Obyś tak chwałę po naszym narodzie 
Rozlał, jak światło po niebios przestrzeni. 
Oby na wszystkie i on ziemi końce, 

Jak to Twoje świeci słońce!

Nie sposób oczywiście prześledzić sylwetek wszystkich twórców z epoki 
oświecenia pod kątem ich społecznego, politycznego czy intelektualnego ra
dykalizmu. Dokonany tutaj przegląd wydaje się jednak jasno dowodzić, że 
w epoce stanisławowskiej dominowały różne formy sarmatyzmu oświeconego 
nad krystalicznym oświeceniem. Przedstawiciel tego ostatniego uznaje, że jest 
elementem przyrody, i dlatego jego horyzonty myślowe wyznacza nowożytna 
nauka z przyrodoznawstwem w roli głównej; głosi też istnienie praw natural
nych, które określają pozytywne warunki działalności politycznej i ekono
micznej każdego człowieka - chodzi tu o wolność osobistą i uznanie własno
ści prywatnej; na ich straży stawia zaś państwo świeckie, natomiast swoje 
stosunki towarzyskie układa na zasadach liberalnych lub sentymentalnych. 
W okresie stanisławowskim niewielu twórców spełnia te kryteria, jednym 
z nich jest Tomasz Kajetan Węgierski, na ogół jednak pisarstwo najwybitniej
szych autorów epoki naznaczone jest swoistą mieszanką tradycjonalizmu 
i modernizmu. W tej sytuacji najważniejszą kwestię stanowi pytanie, czy nie 
należy przedefmiować okresu stanisławowskiego i nadać mu nazwy epoki 
oświeconego sarmatyzmu. Wymaga to jednak dalszych intensywnych badań 
i gruntownej zmiany naszych schematów historycznoliterackich. Nikłe 
w obecnej chwili zainteresowanie oświeceniem w szkole średniej - paradok
salnie -jest korzystne dla uczniów, lepiej bowiem, gdy prawie nic o tej epoce 
nie wiedzą, niż gdyby ich znajomość tych czasów była źle wyprofilowana. 
Nauczycielom ze szkół średnich wypada natomiast zasugerować, że okres 
stanisławowski, tak naprawdę, był jeszcze zdominowany przez różne wersje 
sarmatyzmu wchodzące w rozmaite związki z laickimi trendami myślowymi, 
co sprawia i zapewne jeszcze przez wiele lat będzie sprawiać mnóstwo kłopo
tów badawczych nauczycielom akademickim.

23 F.D. Kniaźnin, Do Boga [w:] Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, s. 594.
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Roman Magrys: ENLIGHTENMENT IN SCHOOL AND ACADEMIC DIDACTICS. 
REMARKS ON THE SPECIFIC CHARACTER OF THE EPOCH AIMED

AT NOT ONLY THE OLDER GENERATION OF TEACHERS OF POLISH

The article raises the issues of the validity of the traditional paradigm of research on the Age 
of the Enlightenment in Poland and the way of presenting literature of this period to pupils and 
students. Two cultural formations clearly separated from each other are distinguished in the tradi
tional research on literature of the second half of the 18th century, which then competed with each 
other in the different domains of the social activity, i.e. Sarmatism and Enlightenment. Elowever, it 
appears that the historical description based on this contrast is not adequate to the phenomena and 
cultural processes happening at that time. Because in the second half of the 18th century intertwin
ing of Sarmatism and Enlightenment, infiltration of conservatism and liberalism are observed in 
Poland rather than their isolated coexistence. Therefore, it is significant to break the stereotypes 
and patterns connected with the traditional view of the Stanislaw epoch in the contemporary didac
tics emphasizing the heterogeneous character of that period.
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Henryk Kurczab: ON PROBLEMS OF VALUES AND EVALUATION 
(THE CHOSEN ISSUES)

The author focuses his consideration on the role of values and evaluation in human life. They 
exist in each person’s experience, decide on the quality of life and influence the formation of the 
integrated personality. They are the elementary criterion of spiritual development of a human 
being and his humanity. They make us realize the meaning of the life and they are the driving 
force of actions in the interpersonal contacts. The mother tongue plays a significant role in the 
formation of the system of values in all the areas of education, the task of which is to search for 
values in us and around us. The creation of oneself becomes the sense of the whole life for values 
- acknowledged by a man as the most essential ones. Recognizing and assuming the values as well 
as their internalization have been at all stages of a human life. The following issues within evalua
tion and values are taken into a special account: a definition of values and evaluation, typology and 
hierarchy of values and axiological attitudes, evaluative vocabulary, evaluation in the language 
and literal education. The author quotes eminent linguists, philosophers, sociologists, psycholo
gists and educators to define the ambiguity of the definitions of values and evaluation. The repre
sentatives of these fields of science apply the various typology and hierarchy of values, which 
enable the recognition of values, their evaluation and realization, and due to that becoming a man 
with the rich personality differentiating the good from the evil.

Among the values such as moral, spiritual, cognitive, aesthetic, artistic, hedonistic, social and 
cultural, sacral, transcendent ones, the artistic and personal values are highly appraised, and first of 
all the moral ones connected with the sensitivity of the conscience, the ability to perform and 
cherish good deeds. They initiate the universal values among the youth and open them for the 
beauty - the good - the truth, the love, the justice and the solidarity.

The knowledge of the hierarchy of the values favours the formation of the axiological atti
tudes and the division of the values into higher, lower, positive and negative ones. It protects from 
the ethical subjectivism, the violation of the value order, which is a source of chaos and unhappi
ness, the opposite of the good and the bad, the beauty and the ugliness, the rightness, the injustice, 
the holiness and the sin. The typology of values depicts their timeless, fundamental and transcen
dent meaning, protects against hypocrisy, falsity and disrespect. The evaluation in the language 
education warns against the manipulation and the refined form of the lie. However, the relation 
with literature favours the construction of the developed axiological awareness and enables the 
formation of the hierarchy of values. The reading canon discusses the ethical values and conse
quences of human deeds, it teaches morality to its recipients and provides with patterns of patri
otic, internationalist and moral conducts.

At the end of the considerations, the author explains that a man is a value and exists owing to 
the values he creates. He chooses the values which he wants to be faithful to. It refers, first of all, 
the moral values, which are the key problem of the world, and the biggest evil is their lack. The 
school calls for the evaluation, for the establishment of the standards. The school should discuss 
the values, call them, conduct the semantic analysis of individual names, interpret their meaning in 
new conditioning, indicate the implications in the form of attitudes and behaviour.
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