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Wstęp

Etre d`avant-garde, c`est de savoir ce qui est mort ;
être d`arrière-garde, c`est l`aimer encore.

Roland Barthes

Stosowany przez historiografi ę rumuńską podział dziejów narodowych na epokę 
dawną (epoca veche) i nowoczesną (epoca modernă), przejęty także przez histo-
ryków literatury, odpowiada, ogólnie rzecz biorąc, rozgraniczeniu między czasami 
sprzed zjednoczenia księstw, wołoskiego i mołdawskiego, i po ich połączeniu 
w jeden organizm państwowy. Ten nieco upraszczający podział ma jedną zaletę: 
zwraca uwagę na szczególny status wydarzeń, jakie rozgrywają się w XIX stu-
leciu. Przywoływany najczęściej przy tej okazji przez rumuńskie opracowania 
aspekt dotyczy zmiany paradygmatu cywilizacyjnego z orientalnego na zachod-
nioeuropejski1. W ramach owej zmiany heterogeniczny model bizantyjsko-sło-
wiańsko-osmański zostaje zastąpiony przez względnie homogeniczny – łaciń-
ski, dla którego głównym uzasadnieniem są względy językowe. Debata wokół 
okoliczności i charakteru zmian jest od początku zdominowana przez wymiar 
etnokulturowy i kwestię tożsamości narodowej, które przesłaniają zagadnienie 
modernizacji struktur społecznych. 

Wariant imitacyjny modernizacji w odniesieniu do kultury nie był rozwiąza-
niem jedynym i bezalternatywnym. Jeszcze przed wydarzeniami Wiosny Ludów 
Mihail Kogălniceanu (1817–1891) potępia „pragnienia naśladowcze, które stały 

1 Periodyzacja dychotomiczna i wartościująca (epoka dawna jako symbol niedorozwoju i zapóź-
nienia cywilizacyjnego oraz utożsamiana z postępem nowoczesność) pojawia się wraz z pokoleniem 
Wiosny Ludów i dominuje przez resztę wieku XIX. W latach dwudziestych XX wieku E. Lovinescu 
formułuje jej radykalną wersję w swojej Istoria civilizaţiei române moderne (1924) i proponuje teorię 
synchronizmu (zrównania cywilizacyjnego z Europą Zachodnią), która jednak wywołuje gwałtowną 
polemikę ze strony ugrupowań zachowawczych. Nicolae Iorga w swoich licznych opracowaniach 
monografi cznych dotyczących różnych aspektów historii średniowiecznych księstw zapoczątkowuje 
tendencję do bardziej wyważonego prezentowania realiów epoki dawnej, nie wyłączając okresu pano-
wania fanariotów. Współcześnie stanowisko akcentujące wyjątkowy charakter dziewiętnastowiecznych 
przemian cywilizacyjnych ma nadal swoich zwolenników (Neagu Djuvara, Zigu Ornea, Daniel Barbu 
i in.), ale nie mniej popularna jest perspektywa badawcza przesuwająca w czasie (do wieku XVII, 
a nawet XVI) moment „integracji”, przede wszystkim w wymiarze kulturalnym, Księstwa Wołoskiego 
i Mołdawskiego z resztą Europy (zob. zwłaszcza liczne opracowania Alexandru Duţu).
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się manią niebezpieczną, bo zabijającą (…) ducha narodowego”2, a na kilka lat 
przed zjednoczeniem księstw naddunajskich Alexandru Odobescu (1834–1895) 
twierdzi z przekonaniem, że „narodowym źródłem [dla] literatury jest lud i teks-
ty kronikarzy”3. Obawy przed groźbą zdominowania kultury przez obce wzory 
estetyczne oraz infi ltracją odmiennej wrażliwości i gustów nie są całkiem po-
zbawione podstaw, aczkolwiek pryncypia nacjonalizmu patriotycznego, które 
te obawy rodzą, są domeną wąskiej elity. Nieliczne wciąż, ale rozrastające się 
środowisko odbiorców kultury ze stanu średniego bez oporów poddaje się od-
działywaniu jej wersji popularnej, obecnej w masowo tłumaczonych powieś-
ciach Mme de Staël, Dumasa ojca, Eugeniusza Sue, Paula de Kock, Xaviera de 
Montépin czy Ponsona du Terrail4. 

„Niebezpiecznej manii” naśladowczej udaje się z pewnością uniknąć w litera-
turze pięknej, która wbrew obawom pozostaje jak najbardziej narodowa w formie 
i treści. Wszyscy bez wyjątku pisarze dziewiętnastowieczni, od Vasile Alecsan-
driego (1821–1890) po Mihaila Eminescu (1850–1889), oddają się z zapałem 
rozważaniom o odkrywanej stopniowo historii Rumunów i zgodnie wyrażają po-
dziw dla oryginalności rodzimego folkloru. Romantyczne przekonanie o natural-
ności i prawdziwości kultury ludowej (folkizm) nie jest sezonową modą, zyskuje 
trwałą obecność w poglądach warstw wykształconych i w przyszłości kulmino-
wać będzie okresowo w ideologiach ludomańskich („ruch siewców”, rumuńskie 
narodnictwo, „ortodoksizm” itp.)5. 

Problem obcych zapożyczeń przez dłuższy czas nie traci jednak aktualności 
zarówno z uwagi na swój polityczny wydźwięk (konfrontacja postaw patriotycz-
nych i kosmopolitycznych), jak i utrzymujące się przedmiotowe traktowanie li-
teratury, obarczonej obowiązkiem edukacji społeczeństwa ergo zobowiązanej do 
niesienia treści właściwych z punktu widzenia interesu narodowego. Wszystkie 
te okoliczności prowadzą do utrwalenia się w świadomości społecznej wizerunku 

2 Kogălniceanu Mihail, Introducere la «Dacia literară» [w:] Profesia de credinţă, Bucureşti–
–Chişinău 2003, s. 126. Cytowany tekst pochodzi z 1840 r.

3 Cytujemy za Duţu Alexandru, Civilizaţia română în cultura europeană modernă, Bucureşti 1978, 
s. 205. Opinia Odobescu, wyrażona w 1855 r., odnosi się do autorów siedemnastowiecznych kronik 
(M. Costin, Gr. Ureche, C. Cantacuzino, R. Greceanu i in.)

4 Zob. m.in. Cornea Paul, Traduceri şi traducători în prima jumătate a secolului al XIX-lea [w:] 
De la Alexandrescu la Eminescu, Bucureşti 1966; Drăgan Ioana, Romanul popular în România, Cluj-
-Napoca 2006, Boia Lucian, Sur la diffusion de la culture européenne en Roumanie (XIXe siècle et début 
du XXe siècle) [w:] Modèle français et experiences de la modernisation. Roumanie, 19e–20e siècles, 
Bucarest 2006.

5 Zob. m.in. moje wcześniejsze prace: Ouverture à des modèles étrangers versus renfermement 
dans le cercle de ses propres valeurs – un dilemme faux ou irrésoluble ? Expériences roumaines du 
XIXe siècle [w:] Romanica Cracoviensis 2007, nr 7, s. 46–59; Między akceptacją i odrzuceniem. Kultura 
rumuńska wobec Wschodu i Zachodu [w:] Współcześni historycy polscy o Rumunii, Dubicki Tadeusz 
(red.), Toruń 2009, s. 340–361.
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pisarza jako „męża opatrznościowego” i przyznania literaturze pięknej statusu 
„dobra narodowego bezcennego i kruchego”6.

Inaczej rzecz się ma z procesem imitacji w sferze politycznej i społeczno-
instytucjonalnej, gdzie przez kilka dziesięcioleci brakuje realnej alternatywy dla 
wzorców francuskich, symbolizujących zachodnią cywilizację łacińską. Skoro 
zaś w przypadku Francji dziewiętnastowiecznej mamy do czynienia z państwem, 
którego kultura polityczna jest już trwale naznaczona doświadczeniem rewolu-
cji (niezależnie od podejmowanych prób restauracji dawnego porządku), powie-
lane wzorce nieuchronnie zawierają elementy traktowania społeczeństwa jako 
bytu konstruowanego w sposób racjonalny, a nie jako rzeczywistości dziedzi-
czonej historycznie. Wykształcone w większości na francuskich uniwersytetach 
pokolenie Wiosny Ludów kwestionuje porządek prawny ustanowiony w latach 
trzydziestych przez Regulamin organiczny (narzucony przez Rosję z aprobatą 
Turcji) i przenosi na rodzimy grunt hasła francuskiego republikanizmu burżua-
zyjnego, tamtejsze dylematy polityczne, a wreszcie rozwiązania instytucjonalne. 
W przełomowym okresie 1848–1859 pruskie wzorce państwowe nie są w stanie 
konkurować z francuskimi, chociażby z uwagi na obcość językową tego obszaru 
i wyraźnie odczuwaną odmienność kulturową. Austriackie rozwiązania imperial-
ne tym bardziej nie mogą stanowić alternatywy, aczkolwiek wcześniejszy wpływ 
idei oświeconego absolutyzmu na poglądy reformatorskiego obozu bojarskiego, 
dokonujący się za pośrednictwem rumuńskich środowisk w Siedmiogrodzie, jest 
nie do przecenienia7. 

Proces zmian zapoczątkowany w roku 1859 unią personalną księstw (hospo-
dar Jan Aleksander Cuza) obejmuje niemal wszystkie dziedziny życia społeczne-
go – od politycznej i instytucjonalno-prawnej po ekonomiczną. Jego zasięg su-
geruje radykalny charakter rozstania z „orientalnym barbarzyństwem” i według 
źródeł z epoki, taki jest też społeczny odbiór zjawiska. Współczesna historio-
grafi a, zwłaszcza zainteresowana interpretacjami socjologicznymi, coraz częściej 
skłania się jednak ku stanowisku, które osłabia jednoznaczność powielanej przez 
lata tezy o „rewolucyjnym” charakterze dziewiętnastowiecznej zmiany cywiliza-
cyjnej8. Nie ukrywamy, że to ujęcie interpretacyjne jest nam bliskie. Uważamy 
bowiem, że twórcy rumuńskiej państwowości, wywodzący się w większości ze 
środowiska działaczy Wiosny Ludów, nie realizują projektu modernizacyjnego 
wyrosłego z ideologii rewolucyjnej i podporządkowanego jej logice. Doświad-

6 Negrici Eugen, Iluziile literaturii române, Bucureşti 2008, s. 27.
7 Zob. m.in. Turczynski Emanuel, De la iluminism la liberalismul timpuriu, Bucureşti 2000; Neu-

mann Victor, Tentaţia lui homo-europaeus. Geneza spiritului modern în Europa Centrală şi de Sud-Est, 
Bucureşti 1991.

8 Tego typu opracowań nie ma zbyt wiele, zwłaszcza w porównaniu z wciąż dominującym trady-
cyjnym nurtem narodowo-patriotycznym. Z tych, które powstały w ostatnich latach, cytować będziemy 
w naszej pracy teksty Daniela Barbu i Mariusa Lazăra. 
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czenie wołoskiej rewolucji 1848 roku, czy raczej rewolty z uwagi na jej ograni-
czony zasięg i konsekwencje, o czym mówić będziemy w dalszej części pracy, 
jest jedyną i niewystarczającą weryfi kacją założeń programowych ugrupowania 
paszoptystów – rzeczywistych twórców rumuńskiej państwowości. 

W roku 1859 sytuacja międzynarodowa związana z konsekwencjami wojny 
krymskiej oraz wewnętrzna księstw jest znacznie inna od tej, jaka panowała pod 
koniec lat czterdziestych. Niegdysiejsi bonżuryści, teraz coraz częściej określa-
jący siebie liberałami, nie wprowadzają w życie zmian będących w linii prostej 
spóźnioną realizacją haseł rewolucyjnych roku 1848, ale tworzą nową rzeczywi-
stość polityczną zdominowaną przez imperatyw państwowy i retorykę narodową. 
Dominacja tych dwóch elementów jest tak wyraźna, że powoduje zamazanie kom-
promisowego charakteru proponowanych rozwiązań modernizacyjnych i ambi-
walencji skutków cywilizacyjnych dokonywanej modernizacji. Przeprowadzane 
zmiany są istotnie rewolucyjne, gdyż burzą stary, orientalny i autokratyczny po-
rządek, ale rewolucyjność nie jest w tym przypadku miarą radykalizmu. 

Reakcja na dokonującą się zmianę jest adekwatna do jej charakteru. Rozumie-
my przez to, że odpowiedzią na chwiejny i niejednoznaczny proces unowocześ-
nienia kraju jest – daleka od kontrrewolucyjnego radykalizmu – zachowawczość 
bez wyraźnych ambicji ideologicznych. Dziewiętnastowieczny konserwatyzm 
rumuński to bardziej obronna reakcja na zmianę aniżeli próba obrony ancien 
régime`u, rozmaicie zresztą rozumianego przez różnych autorów. Kogălniceanu 
i Eminescu idealizują wprawdzie średniowieczną przeszłość Mołdawii i Wołosz-
czyzny, tyle że jest to projekcja dawnego porządku, a nie projekt jego przywróce-
nia. Żaden z nich nie należy do rodowej arystokracji, nie bronią więc interesów 
tego środowiska; rekonstrukcji przeszłości dokonują wyłącznie w imię realizacji 
projektu narodowego, świadomi potrzeby kulturowej konstrukcji „odmienności”. 

Rumuńscy konserwatyści9 nie bronią też ancien régime`u jako ucieleśnienia 
odwiecznego porządku boskiego, gdyż są najczęściej albo areligijnymi racjona-
listami, jak Titu Maiorescu (1840–1917), albo zwolennikami quasi-panteistycz-

* Od rum. patru ş`opt (czterdzieści osiem). Określenie środowiska uczestników wołoskiej i moł-
dawskiej Wiosny Ludów.

 Od fr. bonjour. Ironiczne określenie młodych bojarów wykształconych we Francji, galomanów 
i postępowców.

9 Używamy tego terminu w sensie potocznym i niejako umownym, z całą świadomością jego nieade-
kwatności w odniesieniu do niektórych autorów omawianych w tej pracy (np. Ion Heliade-Rădulescu). 
Czynimy tak jednak, ponieważ nie mamy ambicji całościowego i wyczerpującego omówienia fenomenu 
z perspektywy fi lozofi i politycznej, co narzucałoby konieczność dokonania precyzyjnych rozgraniczeń 
terminologicznych i systematyzacji zagadnienia. Nasza perspektywa badawcza jest przede wszystkim 
perspektywą historyka idei, zainteresowanego tyleż źródłami intelektualnymi głoszonych w XIX w. po-
glądów zachowawczych, co ich kontekstem kulturowym, które relatywizują kwestię ostrych rozgraniczeń 
taksonomicznych. Uwzględniamy też fakt relatywnie małej wyrazistości doktrynalnej konserwatyzmu 
rumuńskiego, która nie pozwala na przypisanie konkretnych postaci do określonych wartości bądź 
chociażby postaw kojarzonych z tym światopoglądem.
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nego porządku świata, jak Eminescu. Jest to, skądinąd, jedna z cech składających 
się na specyfi kę zachowawczości w dziewiętnastowiecznym wydaniu rumuń-
skim, zbliżająca ją do niemieckiego modelu konserwatywnego, odróżniająca zaś 
wyraźnie od francuskiego tradycjonalizmu10. Laickość wyrażanych poglądów nie 
wyklucza wprawdzie religii z grupy czynników (obok tradycji i obyczaju) kon-
stytuujących porządek sprawiedliwy i gwarantujących harmonię społeczną, ale 
skutkuje pragmatyzmem w odniesieniu do kwestii wiary i instrumentalizacją reli-
gii sprowadzonej do wymiaru wyłącznie instytucjonalnego (Kościół prawosław-
ny jest postrzegany jako depozytariusz tradycyjnych wartości wspólnotowych 
i jeden z gwarantów etnicznego charakteru kultury). To zaś sprawia, że poglą-
dy autorów uważających siebie za konserwatystów sytuują się niekiedy niebez-
piecznie blisko idei wyrażanych przez ich liberalnych oponentów, przekonanych 
do możliwości „konstruowania” społeczeństwa.

Nieco wbrew tytułowi sugerującemu skoncentrowanie na zagadnieniach histo-
rycznych i ideologiczno-politycznych, nasza praca jest w istocie rzeczy stu-
dium o pisarzach. Wynika to z dość oczywistego faktu, że pierwsze pokolenie 
rumuńskich działaczy politycznych to ludzie pióra, którzy najpierw, na sposób 
oświeceniowy pojmując swoje zobowiązania wobec społeczeństwa, głoszą hasła 
reformatorskie, a następnie usiłują stanąć na czele ruchu zmian. Są wśród nich 
romantyczni wizjonerzy, jak Ion Heliade-Rădulescu (1802–1872), dla którego 
decyzja o czynnym zaangażowaniu kończy się kryzysem świadomości i poczu-
ciem wyobcowania, ale także pragmatycy ujawniający realny talent polityczny 
(jak Mihail Kogălniceanu). Głównym przedmiotem naszych rozważań są jednak 
poglądy pisarzy z pokolenia, które umownie możemy określić jako porewolu-
cyjne (przez rewolucję rozumiemy w tym miejscu wydarzenia Wiosny Ludów). 
Określenie jest umowne, gdyż równie dobrze można je odnieść do zjednoczenia 
księstw naddunajskich jako symbolicznego początku rumuńskiej państwowości; 
ponadto wynika ono z przyjętej przez nas perspektywy interpretacyjnej, skoncen-
trowanej na analizie reakcji na zmianę, która już się dokonała, a przecież nie jest 
to jedyna perspektywa, jaką można zastosować w odniesieniu do tez zachowaw-
czych głoszonych przez Maiorescu i Eminescu.

10 Dla lepszego zrozumienia tej specyfi ki przydatna będzie uwaga Adama Wielomskiego, który 
powołując się m.in. na Tamasa Molnara (Le Dieu immanent. La grande tentation de la pensée alleman-
de, Paris 1982) usiłuje zdefi niować, widoczną zwłaszcza od oświecenia, różnicę pomiędzy niemiecką 
a francuską tradycją myślenia fi lozofi cznego: „W fi lozofi i niemieckojęzycznej nie ma – jakże typowego 
np. dla Francji – rozdziału rozumu i wiary, fi lozofi i i religii. Nawet w epoce oświecenia istnieje skłon-
ność do tworzenia rozmaitych syntez, czyli np. liberalnego chrześcijaństwa, gdzie racjonalne zasady 
podkopują rozmaite treści dogmatyczne, ale nie nakazują wprost odrzucić religii. Niemieckie oświecenie 
i idealizm są racjonalistyczne, laickie, ale nie antyreligijne; asymilują religię, przekształcają ją, wypa-
czają jej pierwotny sens i stwierdzenia wedle zasad tzw. idealizmu, ale nie refutują jej wprost”. Adam 
Wielomski, Konserwatyzm – między Atenami i Jerozolimą, Warszawa 2009, s. 25.
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Osobne rozdziały poświęcone tym dwu autorom wskazywałyby, że przyznaje-
my im status wyróżniający spośród ogółu dziewiętnastowiecznych pisarzy dekla-
rujących zbliżone poglądy. Równoczesna prezentacja zapatrywań Kogălniceanu 
i Heliadego-Rădulescu niejako przy okazji oraz na marginesie ogólnych rozwa-
żań na temat charakteru przemian, jakie ówcześnie zachodzą, może narazić nas na 
zarzut dokonania nie całkiem zrozumiałych rozgraniczeń wartościujących. Wy-
jaśnijmy więc, że dokonany zabieg jest wyrazem naszego przekonania o istnieniu 
istotnych różnic w stosunku wymienionych autorów do ideologii zachowawczej. 

Kogălniceanu jako historyk i pisarz żywi niewątpliwie sympatie konserwa-
tywne i nie waha się ich wyrazić; wtedy jednak, gdy angażuje się jako czynny 
polityk po stronie działań reformatorskich księcia Cuzy, przeprowadzonych z po-
gwałceniem istniejącego porządku prawnego, zaprzecza zachowawczej zasadzie 
wyższości tego, co już jest, nad tym, co może zaistnieć w rezultacie zmiany. Rów-
nie istotny z naszego punktu widzenia jest, maskowany retoryką patriotyczną, 
brak zainteresowania doktrynalnymi aspektami ustanawianego z jego własnym 
udziałem porządku konstytucyjnego, co u czynnego polityka, jakim w pewnej 
chwili się staje, musi sprawiać wrażenie chwiejności przekonań. Heliade-Rădu-
lescu zaś, ten zawiedziony w swojej miłości do ludu utopijny wizjoner, porusza 
się po obrzeżach konserwatyzmu, nigdy jednak nie wykracza poza obawę przed 
anarchią, która jest głównym motywem dokonywanych przezeń wyborów ideo-
logicznych.

Maiorescu i Eminescu, przeciwnie, podejmują wysiłek stworzenia doktry-
nalnej alternatywy dla adaptowanych do lokalnych warunków rozwiązań li-
beralnych. Pierwszy z nich – świadomy związków między kulturą materialną 
i umysłową – formułuje tezę o „formach pozbawionych treści” i dokonuje pio-
nierskiej analizy zjawiska imitacji na poziomie idei oraz instytucji w warunkach 
nierównowagi cywilizacyjnej, dając początek tzw. orientacji krytycznej w kul-
turze rumuńskiej, która kwestionuje korzyści płynące z prostej substytucji war-
tości11. Ewolucja poglądów Maiorescu zmierza od umiarkowanego optymizmu 
co do możliwości zastosowania w warunkach lokalnych wzorców niemieckich, 
opar tych na respekcie dla państwa, dyscyplinie i mechanizmach merytokracji, do 
przekonania o konieczności zachowania wartości wspólnotowych wynikających 
z tradycyjnych wyobrażeń symbolicznych, przyzwyczajeń i przesądów w rozu-
mieniu Edmunda Burke`a. Uważna lektura jego tekstów – w tym także kore-

11 Kariera tego pojęcia budzi wiele kontrowersji. Za życia Maiorescu kojarzone z krytyką forsownej 
modernizacji i sceptycyzmem odnośnie do potrzeby i szans przemian społecznych, które uczyniłyby 
z Rumunii „drugą Francję”, przez potomnych zostaje utożsamione z postawą będącą zaprzeczeniem 
łatwego optymizmu, samozadowolenia i bezrefl eksyjnej idealizacji własnych dokonań. Równocześnie 
jednak orientacja krytyczna nigdy nie przekształca się w trwałą tendencję do przewartościowań este-
tycznych i kulturalnych, i biernie uczestniczy w kolejnych odsłonach zbiorowego misterium wokół 
tzw. wartości narodowych oraz dzieł i autorów „klasycznych”.
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spondencji i dzienników – nie upoważnia do stwierdzenia, że jest przeciwnikiem 
naśladownictwa w każdej postaci. Jako zwolennik zasady samodoskonalenia na 
poziomie jednostkowym, opowiada się bowiem konsekwentnie za niemieckim 
wzorcem awansu społecznego poprzez edukację (Bildung) w nadziei na stworze-
nie nowego rodzaju arystokracji społecznej (Bildungsadel)12.

Przedmiotem krytyki Maiorescu nie jest zasada imitacji jako taka, ale jej 
konkretne zastosowanie, skutkujące powierzchownym okcydentalizmem. Nie-
zależnie od oceny charakteru głębszych, nie zawsze ujawnianych motywacji 
(przekonanie o wyższości niemieckiego modelu historyczno-narodowego nad 
francuskim – rewolucyjnym, opartym zasadniczo na koncepcji prawa naturalne-
go), diagnoza Maiorescu w swej warstwie opisowej jest niewątpliwie prawdzi-
wa. Przeniesienie na lokalny grunt instytucji wyrosłych z całkiem odmiennych 
francuskich doświadczeń istotnie skutkuje, zwłaszcza na wczesnym etapie mo-
dernizacji, brakiem kongruencji pomiędzy rodzimą treścią i obcą formą. Zasad-
ny jest również sprzeciw autora wobec radykalnej reformy językowej w postaci 
latynizacji, proponowanej przez środowisko siedmiogrodzkie, której przeciwsta-
wia postulat ewolucyjnych i ograniczonych zmian, uwzględniających tradycję, 
przyzwyczajenia i interesy niższych warstw społecznych. Ostatecznie jednak 
Maiorescu nie wykracza poza krytyczną analizę stanu rzeczy już istniejącego 
bądź zapowiadanego przez reformy liberalne. Daje początek sceptycznej refl eksji 
nad konsekwencjami zmian, która wszakże nie przybiera charakteru doktrynalnej 
antytezy13.

Poglądy zachowawcze Eminescu – który dopiero po śmierci zostanie ob-
wołany najwybitniejszym poetą rumuńskim, a za życia znany jest bardziej jako 
publicysta konserwatywnego „Timpul” [„Czasu”] – nawet jeśli wyraziste i zde-
cydowane, również nie mają wymiaru doktryny. Nie wystarcza konsekwentnie 
przywoływana wizja społeczeństwa jako organizmu ani uznanie średniowiecz-
nych Księstw: Mołdawskiego i Wołoskiego za model rzeczywistości idealnej, 
która ulega stopniowej degradacji najpierw za sprawą autokratycznych rządów 
fanariockich, a następnie w wyniku dziewiętnastowiecznej modernizacji. Na 
przeszkodzie staje brak precyzji w defi niowaniu idei, a także polemiczna zapa-
miętałość, która refl eksję zachowawczą nazbyt często sprowadza do jednostron-
nej krytyki bieżących działań obozu liberalnego. 

12 Zob. analizę tych pojęć w odniesieniu do obszaru niemieckiego przeprowadzoną przez Huberta 
Orłowskiego w Dziejach kultury niemieckiej, Karolak Czesław, Kunicki Wojciech, Orłowski Hubert 
(red.), Warszawa 2006, rozdz. X, Wartości mieszczańskie. Bildung, s. 337–342.

13 Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że „orientacja krytyczna” wiązana z osobą Maiorescu zawdzięcza 
swoją późniejszą karierę jednostronnej interpretacji poglądów tego autora, które zostają sprowadzone 
do obrony swojskości w literaturze, podobnie jak krytyka tej orientacji koncentrować się będzie, równie 
jednostronnie i upraszczająco, na reakcyjnym jakoby, antyzachodnim (czytaj: antyfrancuskim) charak-
terze idei przezeń głoszonych. Por. Şiulea Ciprian, Retori, simulacre, imposturi. Cultură şi ideologii în 
România, Bucureşti 2003, rozdz. Maiorescu şi românii.
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W odróżnieniu od Maiorescu, Eminescu nie wierzy w postęp i nie akceptuje 
scjentyzmu, nie jest też jedynie antropologicznym sceptykiem, jak założyciel ru-
chu młodorumuńskiego, ale pesymistą wychowanym na fi lozofi i Schopenhauera, 
gorączkowo poszukującym metafi zycznego ideału jako uzasadnienia dla ludz-
kiej egzystencji14. Wszelkie zło zaczyna się dlań wraz z rewolucją i kulminuje 
w demokracji, będącej wcieleniem porządku sprzecznego z naturą. Wbrew na-
ukom Rousseau, Locke`a i Hobbes’a, a w zgodzie z Arystotelesem, Eminescu 
traktuje porządek społeczny jako naturalny, niepodlegający umowie. Człowiek 
naturalny jest według niego z defi nicji istotą społeczną jako członek wspólnoty 
ludzkiej, przypominającej swą organizacją perfekcyjność pszczelego roju. Nie 
może więc dziwić wybór wzorca średniowiecznego opartego na jasno określonej 
strukturze hierarchicznej, gwarantującej każdemu z członków wspólnoty miejsce 
odpowiednie dla jego statusu, niezmienne i przewidywalne. To wyraz niezado-
wolenia z płynnej teraźniejszości, zdominowanej przez zmianę, i poszukiwania 
już nie tyle alternatywy dla niej, ile idealnego punku odniesienia, potwierdzający 
tezę Brunetière`a, iż próby wymyślenia ideału to domena pesymistów15. Kolejna 
faza w rozumowaniu Eminescu okaże się decydująca dla jego poglądów: w naro-
dzie rozumianym jako wspólnota quasi-plemienna dostrzega ideał jedyny godny 
materializacji i cel rozwoju historycznego; rezultatem jest forma eklektyzmu, łą-
cząca poglądy Hegla i Herdera. Warunkiem istnienia i przetrwania dla narodu et-
nicznego, widzianego jako byt samoistny, jest tradycja narzucająca dawny porzą-
dek, pozbawiająca możliwości wyboru. Skoro zaś zmiana oznacza konieczność 
dokonywania wyboru, poeta odrzuca modernizację, uznając ją za zagrożenie dla 
narodowej egzystencji. 

Wiara w naród zyskuje u Eminescu wymiar niemalże religijny, zastępując 
głębszą refl eksję nad społeczeństwem. Poeta deklarujący nienawiść do nie-
udanych bohaterów czasów mu współczesnych, stworzonych przez równie 
nieudaną, niedokończoną rewolucję, wyczekuje daremnie nowych herosów, 
którzy mieliby uratować naród. Romantycy niemieccy mogli jeszcze wierzyć 
w szczególną rolę poety przewodnika; nowoczesność już takiej szansy ostatnie-
mu romantykowi Europy nie daje. Eminescu zdaje się jednak tego nie zauważać, 
a w jego myśleniu poeta triumfuje nad ideologiem. Dlatego wybiera naród, a nie 
społeczeństwo, umieszcza moralność przed prawem, głosi pochwałę instynktu-

14 Różnica w ujęciu fi lozofi cznym przez autorów rumuńskich kwestii postępu, wyraźna aczkolwiek 
nigdy niewyrażona polemicznie, przypomina, obecną niemal w tym samym czasie w kulturze francuskiej, 
kontrowersję poglądową w relacjach P. Bourgeta i F. Brunetière`a, z których pierwszy uważał pesymizm 
za przejaw braku ideałów, a drugi za uprawnioną moralnie reakcję na progresywizm i scjentyzm. Por. 
Compagnon Antoine, Les antimodernes de Joseph de Maistre à Roland Barthes, Paris 2005, s. 85.

15 «Ce sont les pessimistes qui ont inventé l`idéal; les optimistes ont toujours été contents de la 
réalité», Les causes du pessimisme [w:] „Revue bleue”, 30.01.1886; cytujemy za Compagnon A., 
op.cit., s. 84.
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alizmu, a nie działania racjonalnego, uznaje wyższość korporacji nad stowarzy-
szeniem wolnych jednostek oraz fi zjokratyzmu nad rozwojem przemysłowym 
i zasadą wolnego rynku.

Wbrew pokusie zrodzonej z lektury jego publicystyki, Eminescu z trudem da-
łoby się zaklasyfi kować jako myśliciela reakcyjnego według typologii zapropo-
nowanej przez A. Compagnona (czyli zwolennika swobód, jakimi dysponowała 
noblesse d`épée, zanim została ich pozbawiona przez monarchię absolutną)16. Nie 
jest przecież zwolennikiem republiki arystokratycznej, przeciwko której, w jej 
polskiej wersji, występuje, opowiadając się za absolutyzmem oświeconym17. To, 
co proponuje, jest w istocie rzeczy pragnieniem powrotu do rzeczywistości – nie 
tyle przedkontraktowej, ile wręcz przedpolitycznej, w której pojęcia władzy, za-
leżności, interesu itp. mają minimalne zastosowanie. 

Eminescu nie zostaje ideologiem rumuńskiego prądu zachowawczego, tak jak 
nie jest nim również Maiorescu. Przyczyna nie tkwi wyłącznie w braku precyzji 
formułowanych przez nich idei oraz w wynikających stąd niekonsekwencjach. 
Obydwu autorom przychodzi tworzyć w okresie wprowadzania w życie modelu 
modernizacji, która nie została dostatecznie zracjonalizowana ani, tym bardziej, 
zweryfi kowana przez praktykę polityczną. Ich refl eksje nie są reakcją na traumę 
społeczną wywołaną rewolucją (bo tej, w znaczeniu dosłownym, nie było) ani 
nie wyprzedzają epoki zmian, ale stanowią część debaty rozpoczętej wraz z pro-
cesem modernizacyjnym. Obydwaj uczestniczą w polemice zdominowanej przez 
polityczną doraźność i wymogi chwili, czyniąc jednak wysiłki, by wznieść się 
ponad jej poziom w przestrzeń refl eksji teoretycznej. I nawet jeśli trudno uznać, 
by ich starania w tym względzie się powiodły, to bez ich krytycznej refl eksji ru-
muńska modernizacja dziewiętnastowieczna pozostałaby zjawiskiem mało czy-
telnym i amorfi cznym.

Cel, jaki sobie postawiliśmy, przystępując do pracy nad tym tekstem, dotyczył 
takiego ujęcia kultury rumuńskiej XIX wieku w jej wymiarze ideowym, które 
umożliwiłoby odejście od tradycyjnego dyskursu dającego pierwszeństwo kwe-
stiom kształtowania tożsamości narodowej i szczególnej roli literatury w tym 
procesie. W zamian pragnęliśmy skoncentrować się na obserwacji przemian, 
mających z założenia prowadzić do powstania nowoczesnego społeczeństwa ru-
muńskiego, poszukując źródeł ich fi lozofi cznych i politycznych inspiracji, śle-
dząc ewolucję zapożyczanych treści oraz ich konsekwencje dla życia umysłowe-
go epoki. Ujęcie takie niejako wymusiło na nas sięgnięcie po narzędzia, jakimi 
posługuje się na co dzień nie tylko historia idei, lecz także fi lozofi a polityczna 

16 Compagnon A., op.cit., s. 25.
17 Zob. Infl uenţa austriacă asupra românilor din Principate [w:] Eminescu Mihail, Naţiunea 

română. Progres şi moralitate, red. i wstęp Schifi rneţ C., Bucureşti 1999, s. 48.
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i socjologia. Nadało to naszej pracy charakter interdyscyplinarny i zmusiło do 
podjęcia ryzyka analiz, które sprowokować mogą uzasadnione krytyczne uwagi 
specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Podjęliśmy to ryzyko świadomie 
w przekonaniu, iż obszar tematyczny (w kraju, którego dotyczy, analizowany ra-
czej jednostronnie, a w Polsce słabo rozpoznany) pozostawia miejsce dla nowych 
ujęć i interpretacji. 

Nie rościmy pretensji do oryginalności prezentowanego punktu widzenia. 
Staraliśmy się natomiast o w miarę szerokie ujęcie tematu, posługując się w tym 
celu istniejącą bibliografi ą rumuńską, polską, francuską, częściowo także an-
gielską oraz korzystając w jak największym stopniu ze źródeł nieznanych na 
ogół polskiemu czytelnikowi z uwagi na barierę językową. Nie ukrywamy, że 
naszym głównym celem było wykorzystanie sugestii interpretacyjnych zawar-
tych w nowszych opracowaniach rumuńskich (Daniel Barbu, Marius Lazăr) oraz 
pracach polskich autorów, dotyczących ideologii zachowawczej (Jerzy Szacki, 
Marcin Król, Andrzej Walicki, Marek Cichocki, Paweł Matyaszewski i in.), do 
opisu obszaru myśli, który przez zbyt długi czas poddawany był jednostronnym, 
„rumunocentrycznym” analizom. Uznaliśmy, że taka konfrontacja może się 
okazać owocna, dając szansę na odmienne od dotychczasowych ujęcie tematu. 
Zainteresowanym tą problematyką Czytelnikom pozostawiamy osąd, czy nasze 
przedsięwzięcie – choćby częściowo – się powiodło.

Moim bliskim oraz wszystkim przyjaciołom w Polsce i Rumunii dziękuję za 
wszelką pomoc, okazaną życzliwość oraz za cierpliwość, z jaką czekali na tę 
książkę.

Autor



ROZDZIAŁ I

Kontekst historyczny rumuńskiej 
modernizacji w XIX wieku





1. Zapowiedzi końca epoki. 
Grecy, Rosjanie i pierwsza próba sił 

Ostatnie dekady XVIII wieku i pierwsze lata wieku XIX to okres, kiedy księstwa 
naddunajskie są przedmiotem rywalizacji turecko-rosyjskiej, która przybiera 
postać dyplomatycznych przetargów bądź militarnej konfrontacji, łączonej co-
raz częściej z okupacją terytorium1. Kolejna odsłona tej rywalizacji o wpływy 
w południowo-wschodniej Europie (1806–1812) kończy się, w odniesieniu do in-
teresującego nas obszaru, zagarnięciem przez Rosję wschodniej części historycz-
nego Księstwa Mołdawskiego (zwanej odtąd Besarabią) i podpisaniem w Bu-
kareszcie traktatu pokojowego, sankcjonującego rosyjskie wpływy w Mołdawii 
i na Wołoszczyźnie, które pozostają pod formalną zwierzchnością Turcji. Jest to 
równocześnie moment, gdy w polityce europejskiej nabiera znaczenia kwestia 
grecka, przez Rosję zręcznie wykorzystywana jako uzasadnienie własnej polityki 
ekspansji (obrona greckiego prawosławia przed turecką opresją). Grecy stają się 
nieformalnymi sojusznikami cara Aleksandra I, zyskują znaczenie na jego dwo-
rze (Ioannis Capodistrias, rodzina Ypsilantich i in.), ale w rzeczywistości są jedy-
nie narzędziem w rękach carskich dyplomatów, prowadzących ostrożną politykę 
podporządkowaną zasadom legitymizmu. Idea wyzwolenia Greków spod turec-
kiej zależności zaczyna zyskiwać sympatię i poparcie zachodnioeuropejskich elit 
liberalnych2. W tym samym czasie Rumuni, choć także wyznają prawosławie, 
są dla Rosjan jedynie mało znaczącym żywiołem etnicznym, zamieszkującym 
tereny na drodze imperialnej ekspansji państwa carów, zaś dla zachodniej Eu-
ropy są zaledwie jedną z wielu nacji, jakie zamieszkują rozległe, eurazjatyckie 

1 „Pomiędzy rokiem 1736 i 1834 księstwa zaznały pięciu militarnych okupacji rosyjskich, trwają-
cych ogółem ponad ćwierć wieku. Okupacje przyniosły, rzecz jasna, radosny fakt [w postaci] odsunięcia 
od władzy fanariotów oraz dokonania na polu politycznym i kulturalnym, ale w wymiarze materialnym 
nie były w żadnej mierze łagodniejsze od okupacji austriackich czy żądań osmańskich; mieszkańcy 
[księstw] starali się każdorazowo ograniczyć samowolę [wojsk okupacyjnych] i zmniejszyć ponoszone 
straty, z marnym jednak rezultatem”. Georgescu Vlad, Istoria ideilor politice româneşti (1369–1878), 
Monachium 1987, s. 311. [Wszystkie tłumaczenia w tej pracy z j. rumuńskiego i francuskiego, o ile nie 
jest podane inne źródło przekładu, należą do jej autora].

2 Zob. m.in. Clogg Richard, Historia Grecji nowożytnej, Warszawa 2006, Korais Adamandios, Wybór 
listów [w:] Arcydzieła literackie literatury nowogreckiej, t. VI, Borowska M. (red.), Warszawa 2008.
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imperium osmańskie3. Rumuni nie mają swojego Koraisa (jakkolwiek istnieje 
znaczna zbieżność między poglądami słynnego Greka a działalnością przedsta-
wicieli Szkoły Siedmiogrodzkiej), nie mają tym bardziej żadnej, poza demo-
tyczną i plebejską, tradycji kulturalnej, która mogłaby być jednoznacznie koja-
rzona z ich etnosem.

Dla mieszkańców Wołoszczyzny i Mołdawii rodzący się grecki ruch niepod-
ległościowy oznacza istotne novum w wielowiekowych, sięgających czasów 
Bizancjum, kontaktach z Grekami, których ostatnią, jeszcze niezakończoną, 
odsłonę stanowią rządy fanariotów. Kultura grecka, zarówno w swoim reli-
gijnym – prawosławnym, jak i laickim wydaniu – po upadku Konstantynopola 
szukająca schronienia także w księstwach naddunajskich4 – w XVIII stuleciu 
zdominowała de facto życie duchowe na północnym brzegu Dunaju. Nowogrec-
ki, używany początkowo jedynie jako ofi cjalny język kancelarii hospodarów, 
z czasem staje się językiem elity bojarskiej oraz językiem wykładowym coraz 
liczniej powstających pod koniec wieku szkół, będąc równocześnie „lingua 
franca bałkańskiego handlu”5. 

Zjawisko grecyzacji dotyczy, rzecz jasna, kultury wyższej, jego zasięg jest 
więc ograniczony do kręgów bojarskich i zyskujących na znaczeniu środowisk 

 Korais Adamandios (1748–1833) – osiadły w Paryżu grecki myśliciel oświeceniowy, główny 
ideolog greckiego odrodzenia narodowego, pisarz, publicysta, wydawca dzieł starożytnej literatury 
greckiej, reformator języka (katharewusa).

 Środowisko siedmiogrodzkiej elity rumuńskiej, która zaakceptowała unię z Watykanem (greko-
katolicy). Jej przedstawiciele, wykształceni w jezuickich uczelniach Budy, Wiednia i Rzymu, dążyli do 
zmiany statusu rumuńskich poddanych dworu habsburskiego: z misera plebs na natio, przy zachowaniu 
pełnej lojalności wobec tronu. Szukając uzasadnienia dla postulowanej zmiany, Gheorge Şincai, Petru 
Maior, Samuil Micu formułują pod koniec XVIII w. teorię, zgodnie z którą Rumuni są potomkami 
w linii prostej kolonistów rzymskich z Dacji, zaś język rumuński wywodzi się z łaciny klasycznej. 
W wymiarze fi lozofi cznym ideologia szkoły jest zachowawcza, politycznie zaś reprezentuje reformizm 
wyrosły z ducha absolutyzmu. Jej poglądy docierają do księstw naddunajskich, ale realny wpływ na 
miejscową elitę bojarską trudno przecenić, zwłaszcza przed 1820 r.

 Mieszkańcy chrześcijańskiej dzielnicy Konstantynopola, leżącej w pobliżu siedziby Patriarchatu, 
w większości Grecy, spośród których dwór sułtański mianował hospodarów księstw naddunajskich 
(1709–1822).

3 Względne zainteresowanie księstwami naddunajskimi przejawiają najwcześniej Francuzi, na co 
ma niewątpliwy wpływ nad wyraz ożywiona działalność emisariuszy Francji przedrewolucyjnej, którzy 
korzystają z przychylności sułtana, a mają za zadanie przeciwdziałać polityce austriackiej i rosyjskiej. 
Za przykład niech posłuży sylwetka Jeana-Louisa Carry, późniejszego jakobina straconego w 1793 r. 
na szafocie, a wcześniej guwernera i sekretarza na dworze A. Ypsilantiego, autora pierwszego opraco-
wania o księstwach: Histoire de la Moldavie et de la Valachie avec une Dissertation sur l`état actuel 
de ces deux provinces [Historia Mołdawii i Wołoszczyzny wraz z dysertacją o aktualnym stanie obydwu 
prowincji] (wydanego w 1777 r. w Jassach, a rok później w Paryżu). Wartość poznawcza tej publikacji, 
z uwagi na liczne nieścisłości i błędy, jest jednak ograniczona. Por. Eliade Pompiliu, Infl uenţa franceză 
asupra spiritului public în România, II wyd., Bukareszt 2000, s. 125–134.

4 Zob. Iorga Nicolae, Byzance après Byzance, Bucarest 1935.
5 Clogg R., op.cit., s. 33.



Zapowiedzi końca epoki. Grecy, Rosjanie i pierwsza próba sił 23

kupieckich6, nie obejmuje natomiast niepiśmiennego chłopstwa. Towarzyszy 
mu narastający opór wołosko-mołdawskich rodów wobec rządów fanariockich, 
które stopniowo ograniczają historyczne przywileje bojarskie – społeczne i eko-
nomiczne7. Rywalizacja na tle prestiżowym i równoczesne przejmowanie przez 
rumuńską elitę wzorców oraz wartości o greckiej proweniencji nie wyczerpują 
całego spectrum zjawisk. Równie istotne jest interferowanie wpływów języko-
wych i obyczajowo-kulturowych rozmaitych wspólnot etnicznych, które tworzą 
swoisty osmański Commonwealth, przy jednoczesnym unifi kującym oddziały-
waniu czynnika religijnego (prawosławie). Charles King zauważa, że 

„(…) religia (…) znaczyła dużo więcej niż język czy pochodzenie etniczne. Krzyżowanie się 
wielu tradycji oznaczało, że powszechne było poczucie wielorakiej tożsamości [podkr. K.J.]. 
(…) Jeszcze długo w ciągu XIX wieku słowo «Grek» (Rum) było terminem stosowanym przez 
administrację turecką, a także samookreśleniem używanym często przez prawosławnych. Byli 
to nie tylko ludzie, których dzisiaj nazwalibyśmy Grekami z punktu widzenia pochodzenia 
etnicznego, ale również wielu Rumunów, Serbów, Bułgarów, Albańczyków, Arabów, Turków 
i innych. (…) Czy to w imperium tureckim, czy gdziekolwiek indziej, niewiele osób wiedziało, 
kim w gruncie rzeczy są”8. 

Zjawisko to dostrzega również historyk literatury, Dimitrie Popovici, ale ak-
centuje jego pozytywny wymiar i w odniesieniu do związków ówczesnej kultury 
rumuńskiej z neohellenizmem konstatuje istnienie „pewnego rodzaju wspólnoty 
duchowej, w ramach której elementy tego, co greckie i rumuńskie, tracą swój 
dystynktywny charakter i łączą się we wspólnym dążeniu do kultury”9. 

Fenomen „tożsamości wielorakiej” sprawia, że wśród wybitnych przywód-
ców greckiego ruchu narodowowyzwoleńczego odnajdziemy zhellenizowanych 

6 „Ogół warstw wykształconych i środowisk kupieckich w regionie Bałkanów, Morza Czarnego 
i Lewantu, niezależnie od pochodzenia etnicznego, uległ w pewnym sensie hellenizacji, co było związane 
z naturą prowadzonej działalności”. Hobsbawm Eric, Era revoluţiei. 1789–1848, Bucureşti–Chişinău 
2002, s. 165.

7 Antyfanariockie bunty wybuchają wkrótce po wyborze na książęcy tron w Bukareszcie i Jassach 
pierwszych hospodarów wywodzących się z Fanaru (1817–1818), po czym tracą na intensywności. 
Dopiero w 1778 r. ma miejsce spisek zorganizowany przez mołdawskich bojarów (Manolache Bogdan 
i Ioniţă Cuza), wspartych przez miejscową lożę masońską; jego przywódcy zostają straceni. W począt-
kach XIX w. (1813–1820), różnorakie formy protestu nasilają się wraz z postępującą erozją władzy 
sułtana i słabnięciem międzynarodowej pozycji imperium osmańskiego. Przez cały okres rządów fa-
nariockich, wykorzystując także drogę legalną, rumuńscy bojarzy formułują wiele projektów reformy 
państwa, obliczonych jednak głównie na wzmocnienie ich własnej pozycji. W latach 1716–1821 kierują 
do Konstantynopola, Wiednia, Sankt Petersburga i Paryża ogółem czterdzieści memoriałów z postula-
tem odsunięcia od władzy fanariotów. Zob. m.in. Scorpan Constantin, Istoria României. Enciclopedie, 
Bucureşti 1997, s. 419; Cornea Paul, Originile romantismului românesc, Bucureşti 1972, rozdz. Pre-
liminarii. 1780–1821.

8 King Charles, Dzieje Morza Czarnego, Warszawa 2006, s. 204.
9 Popovici Dimitrie, Difuzarea ideilor „Luminării” în Ţările române [w:] Studii literare, 1944, 

vol. III, s. 90. Cytujemy za Cornea P., op.cit., s. 61.
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Wołochów (Rigas Feraios znany jako Welestinlis, twórca wizji odrodzonego 
Cesarstwa Bizantyjskiego w wersji republikańskiej, czy Joanis Koletis, autor 
pojęcia Megali Idea – naczelnego hasła koncepcji panhellenistycznej10). Jedno-
cześnie w pierwszym pokoleniu rumuńskich twórców kultury narodowej nie bra-
kuje zrumunizowanych Greków (C. Aristia), zaś wielu innych zawdzięcza swoją 
edukację i światopogląd przemożnemu oddziaływaniu kultury neohelleńskiej 
(C. Negruzzi, metropolita V. Costachi, E. Poteca, N. Rîmniceanu, D. Golescu, 
Gh. Sion, A. Pann, I. Heliade-Rădulescu i in.)11.

Część hospodarów fanariockich, chociażby Nicolae i Constantin Mavrocordat, 
Alexandru Ypsilanti czy Nicolae Caragea, dysponuje solidnym jak na owe czasy 
wykształceniem oraz znajomością języków, w tym prawie zawsze francuskiego, 
czym początkowo wyróżniają się korzystnie na tle miejscowego bojarstwa, kre-
ując potencjalnie pozytywny wzorzec władcy oświeconego12. Specyfi czna forma 
uzyskiwania godności hospodarskiej, która sprowadza się do kupowania tytułu 
(co nieuchronnie wiązało się ze skłonnością do odzyskania poniesionych wy-
datków), oraz niepewny status jako wyraz pełnego uzależnienia od sułtańskiej 
zwierzchności uniemożliwiają jednak materializację modelu władzy zaintere-
sowanej nie tylko zapewnieniem ładu i porządku, lecz także unifi kacją i upo-
wszechnieniem prawa, przeciwdziałaniem bojarskiemu partykularyzmowi oraz 
zagwarantowaniem bezpieczeństwa wszystkim poddanym. Rządy fanariotów, 
bardziej despotyczne niż oświecone, nie odbiegają wiele od sposobu sprawowa-
nia władzy (opartego na normach bizantyjskich) przez przedstawicieli miejsco-
wych rodów we wcześniejszych wiekach. Jego istotą są niczym nieograniczone 
prerogatywy władcy w sprawach państwowych – od uprawnień ustawodawczych 

10 Istnieją wprawdzie wątpliwości co do wołoskiego (arumuńskiego) pochodzenia Feraiosa/Welest-
inlisa, faktem jest jednak, że spędził on kilka lat w Bukareszcie, gdzie pobierał nauki w miejscowych 
szkołach greckich, ucząc się m.in. języka francuskiego, następnie służył na dworze hospodara N. Mav-
rogenesa (rum. Mavrogheni), współpracował z tureckim buntownikiem Osmanem Pazvantoglu (Pasza 
z Widyna), by wreszcie zostać dragomanem (tłumaczem) w konsulacie francuskim. Wiele wskazuje na to, 
że był to okres intelektualnego i duchowego formowania późniejszego twórcy idei imperium neobizan-
tyjskiego (w zamierzeniu mającego obejmować także księstwa naddunajskie określane jako Valahobog-
dania), zafascynowanego hasłami rewolucji francuskiej, który przypłaci życiem głoszone przez siebie 
poglądy i zostanie obwołany pierwszym męczennikiem sprawy greckiej. Por. m.in. Clogg R., op.cit., 
Mischevca Vladimîr, Zavitsanos Periclis, Principele Constantin Ypsilanti. 1760–1816, Chişinău 1999, 
Djuvara Neagu, Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne, Bucureşti 1995.

11 Por. Papacostea-Danielopolu Cornelia, Intelectualii români din Principate şi cultura greacă. 
1821–1859, Bucureşti 1999.

12 Przedstawiciel pokolenia Wiosny Ludów i jeden z twórców rumuńskiej ideologii narodowej, 
z zasady nieskłonnej do uznawania pozytywnego charakteru obcych wpływów, Nicolae Bălcescu, 
przyzna w połowie XIX wieku, iż „wyniesienie do władzy fanariotów można porównać do kariery 
żywiołu miejskiego na zachodzie Europy”, oraz oceni, że niektórzy fanarioci „bezwiednie wypełnili 
misję opatrznościową i wspomogli postęp, (…) rewolucjonizując zupełnie ziemie rumuńskie”; idem, 
Mersul revoluţiei în istoria românilor [w:] Gîndirea românească în epoca paşoptistă, Cornea P., Zamfi r M. 
(red.), Bucureşti 1969, s. 312.
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poczynając, a na jurysdykcji kończąc. Wówczas jednak rola grupy najzamożniej-
szych bojarów i najwyższych dostojników Kościoła prawosławnego, tworzących 
tzw. sfat, czyli radę (od drugiej połowy XVI wieku zwaną już z turecka dywa-
nem), była jeszcze znacząca; zachowywano także pozory respektowania praw 
stanowych i przywileju współdecydowania o losach kraju, przysługującego 
wszystkim bojarom, części kleru oraz przedstawicielom wolnego chłopstwa. Wo-
łoska adunarea ţării (zgromadzenie krajowe) i mołdawski sobor zbierają się po 
raz ostatni w latach czterdziestych XVIII wieku, później tracąc resztki znaczenia 
na rzecz despotycznej władzy fanariotów13. Opisywane zmiany praktyk rządze-
nia pogłębiają polityczną alienację poszczególnych warstw społecznych, zrywa-
jąc „resztki więzów łączących [je] z państwem jako instytucją kolektywną”14. 
Władza postrzegana zrazu jedynie jako zagrożenie dla tradycyjnych przywilejów 
bojarskich, z czasem zaczyna być oceniana w kategoriach etnicznej obcości. 

Od końca XVIII wieku stosunek rumuńskiego bojarstwa do zwierzchności 
fanariockiej ewoluuje w kierunku niechęci (chociaż jeszcze nie wrogości) do ży-
wiołu greckiego w ogóle. Uprawnione są zatem hipotezy o konkurencyjnym cha-
rakterze mołdawsko-wołoskich projektów reformy państwa i greckich planów 
niepodległościowych15. Można wręcz mówić o inspiratorskim i katalizującym 
wpływie tych ostatnich na aktywność ideowo-polityczną elit bojarskich, a w dal-
szej perspektywie – na proces formowania nowoczesnej świadomości narodowej 
Rumunów. Paul Cornea systematyzuje ewolucję ówczesnych rumuńsko-greckich 
powiązań, stwierdzając najpierw „dużą łatwość”, z jaką wyższe sfery społeczeń-
stwa rumuńskiego „przyswoiły sobie obyczaje i kulturę fanariotów”16, dostrze-
gając „brak wrogości wobec Greków w wymiarze kulturowym”17, by na koniec 
zauważyć pojawienie się w pierwszych latach XIX wieku „tendencji do brutal-
nego (sic!) rozejścia się interesów greckich i rumuńskich”18, co jednak traktuje 
jako zjawisko nieuchronne i w jakimś sensie normalne dla obszaru Europy Po-
łudniowo-Wschodniej i Środkowej, gdyż jest związane z procesem umacniania 
się podmiotowości narodowej. Ta perspektywa interpretacyjna jest nam bliska, 

13 Por. Turczynski Emanuel, De la iluminism la liberalismul timpuriu, Bucureşti 2000, s. 25–32.
14 Ibidem, s. 27.
15 E. Turczynski sugeruje możliwość istnienia takiej zależności pomiędzy propozycją Rigasa/

Welestinlisa utworzenia konfederacji krajów bałkańskich pod greckim przywództwem a projektem 
stworzenia z Mołdawii „republiki arystokratyczno-demokratycznej”, z którym wystąpił w 1802 r. 
Dimitrache Sturdza. Pomijając w tym miejscu spory historyków rumuńskich (Pompiliu Eliade, Ale-
xandru D. Xenopol, Dimitrie Popovici, Paul Cornea i in.) o rzeczywiste autorstwo tego tekstu i datę 
jego powstania, skonstatujmy jedynie rzeczywiście różne ujęcia polityczne przyjęte przez greckiego 
rewolucjonistę i mołdawskiego bojara: ponadnarodowe z zachowaniem supremacji greckiej i swoiście 
lokalne, akcentujące mołdawską podmiotowość.

16 Cornea P., op.cit., s. 61.
17 Ibidem, s. 63.
18 Ibidem, s. 65.
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ponieważ pozwala uniknąć przejaskrawień obecnych od dawna w historiogra-
fi i rumuńskiej, a sugerujących zupełne wyobcowanie rodzimych elit bojarskich 
w XVIII i XIX wieku oraz wyłączną odpowiedzialność władzy fanariockiej za 
opłakany stan obydwu księstw w przededniu ich zjednoczenia19. 

Niezależnie od późniejszych sporów o wkład neohellenizmu w proces two-
rzenia nowoczesnej kultury rumuńskiej jest rzeczą bezsporną, iż szkolnictwo 
greckie od drugiej połowy wieku XVIII aż po lata dwudzieste wieku XIX przy-
czynia się do ożywienia życia umysłowego w obydwu księstwach, pośrednicząc 
w przenoszeniu na ich teren zarówno treści należących do literackiego i fi lozo-
fi cznego dziedzictwa antycznego, jak i całkiem współczesnych idei oświecenia 
oraz haseł rewolucji francuskiej. Szkoły książęce (Academii Domneşti) w Buka-
reszcie i Jassach z greckim jako językiem wykładowym, nazwane przez Nico-
lae Iorgę „elementem składowym kultury wyższej na Wschodzie”20, korzystają 
z życzliwego zainteresowania kolejnych hospodarów fanariockich, wykraczają-
cego poza właściwą władzy despotycznej troskę o skuteczny nadzór nad eduka-
cją i treściami ideowymi propagowanymi przez szkołę. Grzegorz Ghica reorgani-
zuje w latach 1765–1766 szkołę grecką w Jassach, przekształcając ją w Akademię 
Nauk i Umiejętności z programem nauczania poszerzonym o matematykę i fi zy-
kę. Aleksander Ypsilanti przeprowadza podobną reformę w roku 1776 w Aka-
demii św. Sawy w Bukareszcie21, która odtąd staje się czterostopniową, w pełni 
laicką szkołą, a jej program obejmuje m.in. matematykę, język francuski i wło-
ski. Wydany na tę okoliczność przywilej zawiera pochwałę rozumu i wskazówki 
pedagogiczne „godne Rousseau i Pestalozziego”22 (szkoła powinna kształtować 
osobowość ucznia, a nie ograniczać jej surową dyscypliną). Szkoły te kultywują 
wprawdzie wciąż jeszcze neoarystotelizm jako fi lozofi czną podstawę rozwoju 
nauki, przez Zachód uważaną już ówcześnie za anachroniczną23, ale jednocześnie 
są dla miejscowej elity jeśli nie jedynym, to na pewno najważniejszym źródłem 
wykształcenia klasycznego oraz wiedzy o osiemnastowiecznej Europie. 

19 Odnośnie do kwestii grecyzacji warstwy bojarskiej, zob. krytyczne uwagi Alexandru-Florina 
Platona zawarte w opracowaniu: Geneza burgheziei în Principatele Române. Preliminariile unei isto-
rii, Iaşi 1997, s. 275–277. Brak miejsca nie pozwala nam na bardziej szczegółowe omówienie ujęć 
interpretacyjnych problemu, jakie proponuje historiografi a rumuńska XIX i XX wieku. Występujące 
wśród historyków po dziś dzień istotne różnice w ocenie epoki fanariockiej mogą świadczyć zarówno 
o wykraczającej poza ramy sporów naukowych quasi-ideologizacji zagadnienia, jak i o znacznym wciąż 
potencjale heurystycznym źródeł archiwalnych pozwalającym na reinterpretacje.

20 Iorga Nicolae, Istoria învăţământului românesc, Bucureşti 1971, s. 49.
21 Założona za panowania Konstantyna Brîncoveanu (1694 r.) przez stolnika Cantacuzino szkoła 

została powierzona już wtedy, co znamienne, greckiemu uczonemu Sevastosovi Kymenitisowi. Wy-
kładano w niej literaturę i fi lozofi ę.

22 Cornea P., op.cit., s. 52.
23 Zob. Horia Roman Patapievici, Discernământul modernizării, rozdz. Despre două tipuri de 

modernizare, Bucureşti 2004.
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Modernizacja systemu szkolnictwa i jego stopniowe upowszechnianie to nie 
jedyna zasługa panujących w księstwach fanariotów; ich udziałem są również 
pierwsze reformy archaicznej struktury społecznej, uproszczenie systemu fi skal-
nego24 oraz próby zastąpienia średniowiecznego prawa zwyczajowego kodeksa-
mi wyrosłymi z fi lozofi i oświeconego absolutyzmu25. Niezależnie od tego, jak 
odczytywać wprowadzane zmiany, czy jako objaw słabnięcia autokracji orien-
talnej, czy przeciwnie – jako próbę uelastycznienia metod sprawowania władzy 
pozwalającego uczynić ją bardziej skuteczną, ich ubocznym skutkiem jest ros-
nąca aktywność polityczna środowiska bojarskiego, które coraz śmielej, choć 
w sposób niezorganizowany, bez wyraźnej dominanty ideowej, próbuje formu-
łować własne projekty reform ustrojowych. Powszechnie łączy się owe projekty 
z oddziaływaniem rewolucji francuskiej (raczej w warstwie wydarzeniowej niż 
ideowej). Alexandru Zub sugeruje istnienie takiego wpływu nawet w przypadku 
koncepcji „republiki arystokratyczno-demokratycznej” autorstwa mołdawskie-
go bojara, Dymitra (Dumitraszka) Sturdzy26. Pomysł władzy sprawowanej przez 
dwa, wspólnie podejmujące decyzje ustawodawcze, zgromadzenia, z których 
jedno tworzyłoby egzekutywę, a drugie dysponowało prawem sądzenia (trzecie 
miało posiadać uprawnienia fi skalne), był niewątpliwie rewolucyjny w konfron-
tacji z obowiązującą praktyką autokratyczną, nie burzył jednak zasadniczo istnie-
jącego ładu, nie zagrażał bowiem historycznej dominacji bojarstwa (to właśnie 
jego przedstawiciele mieli zasiadać w zgromadzeniach). Zarówno wcześniejsze 
przejawy niezadowolenia (program bojarstwa ziemskiego z roku 1782, domaga-
jącego się od hospodara większych uprawnień dla siebie i poszanowania „godno-
ści bojarskiej”27), jak i późniejsze koncepcje zmian28 operują tym samym typem 

24 Jest to zasługa głównie Constantina Mavrocordata, w latach 1730–1769 kilkakrotnie zasiadającego 
na tronie wołoskim i mołdawskim. Najważniejszą z przeprowadzonych przezeń reform jest przyznanie 
wolności osobistej chłopom (w 1746 r. na Wołoszczyźnie i w 1749 r. w Mołdawii), wcześniej przypisa-
nym do ziemi. Mavrocordat wprowadził również system osobistego – obok rodowego – szlachectwa, 
związany z pełnioną funkcją publiczną, oraz zwolnił z danin bojarów, kler prawosławny i klasztory. 
Ustanowił również lokalnych przedstawicieli hospodara (ispravnici), co wzmocniło skuteczność władzy 
centralnej. Część historyków (C. Giurescu, D. Chirot) podaje jednak w wątpliwość tezę o oświecenio-
wej proweniencji reform Mavrocordata (teza P. Eliadego) i ich pozytywnych skutkach, podkreślając, 
iż uwolnienie chłopów dokonało się de iure, ale nie de facto. Zob. Chirot Daniel, Schimbarea socială 
într-o societate periferică, Bucureşti 2002, s. 130.

25 Od 1780 r. do 1818 r. na Wołoszczyźnie obowiązuje Pravilniceasca condică, zbiór praw przyję-
tych za panowania A. Ypsilantiego, zastąpiony następnie przez kodeks zwany Legiuirea lui Caragea. 
W Mołdawii S. Callimachi wprowadza w 1817 r. system norm prawnych wzorowanych na austriackim 
kodeksie cywilnym z 1811 r., który będzie odtąd nosił jego imię (Codul Callimachi). Obydwie ustawy 
obowiązywać będą aż do 1865 r.; nie kwestionują ich nawet radykalni liberałowie z okresu poprzedza-
jącego Wiosnę Ludów.

26 Rumuński historyk dostrzega w tym projekcie próbę „pogodzenia modelu francuskiego i brytyj-
skiego”; Zub Al., La sfârşit de ciclu. Despre impactul revoluţiei france ze, Iaşi 1994, s. 53.

27 Scorpan C., op.cit., s. 514.
28 Np. memoriały Rosettiego-Roznovanu z lat 1817–1818. Por. Cornea P., op.cit., s. 194–195.
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„rewolucyjności”, która sprowadza się do ostrożnego reformizmu. Chronologicz-
nie idee rewolucji społecznej nie są pierwszym impulsem do zmian; wcześniej 
docierają tutaj echa reform józefi ńskich, w czym pośredniczą przedstawiciele 
Szkoły Siedmiogrodzkiej. 

Wydarzenia we Francji przez dłuższy czas są wykorzystywane jako okazja 
do formułowania przestróg wobec tych spośród „rodaków, którzy byliby skłonni 
opowiedzieć się za zmianami gwałtownymi”29, a także do określenia charakte-
ru i zakresu zmian pożądanych. Przedstawiciele środowiska wielkobojarskiego 
są wprawdzie pierwszymi czytelnikami tekstów oświeceniowych, ale niewiele 
jeszcze wskazuje na to, że podzielają punkt widzenia ich autorów bądź też, że 
gotowi są akceptować w całości treści tam zawarte. Traktowanie rewolucji jako 
negatywnego punktu odniesienia nie może dziwić w tym środowisku, podobnie 
jak skupienie się na ekonomiczno-społecznych aspektach modernizacji, które za-
bezpieczały wąsko pojęty interes grupowy30.

Mamy więc do czynienia nie tyle z próbami przeniesienia na miejscowy grunt 
haseł rewolucji, ile z wykorzystaniem ich jako elementu retoryki moderniza-
cyjnej, w której ramach groźba wybuchu buntu społecznego jest argumentem 
przemawiającym na rzecz konieczności zmian wprowadzonych odgórnie i nieza-
grażających stabilności społecznej. Żądania zawarte w bojarskich memoriałach 
z przełomu wieku, po części anonimowych, charakteryzują się minimalizmem 
i trudno je uznać za wyraz społecznych czy narodowych aspiracji w szerszym 
wymiarze. Emanuel Turczynski opisuje ów fenomen następująco: 

„W odróżnieniu od wczesnego liberalizmu angielskiego, niemieckiego czy francuskiego 
obszaru kulturowego, w okresie rządów fanariockich zabrakło wiary w zdolność własnego 
państwa do transformacji. Celem najważniejszym nie było szczęście jednostki jako takiej ani 
zbiorowości ludzkiej w znaczeniu ogólnym, lecz likwidacja niedomogów zrodzonych przez 
miejscową odmianę absolutyzmu (…), [trwale istniejących] mimo wysiłków i dobrych intencji 
manifestowanych przez niektórych spośród oświeconych hospodarów, a także pomimo wyjąt-
kowego poważania, jakim cieszyła się kultura grecka”31. 

Charakter reaktywny postulatów bojarskich i brak koherentnej wizji przy-
szłego państwa nie mogą przesłaniać faktu, że w omawianym okresie następuje 
powolny proces uaktywniania się tego – najważniejszego z punktu widzenia peł-
nionych ról społecznych – środowiska. Co istotniejsze, aktywizacja dokonuje się 
pod wpływem zewnętrznych impulsów płynących ze środowisk intelektualnych 

29 Zub Al., op.cit., s. 53.
30 „Stworzenie źródeł kredytowania, bezpieczeństwo handlu, otwarcie dróg komunikacyjnych, 

likwidacja gospodarczego monopolu Porty, ograniczenie samowoli hospodarów, unowocześnienie 
administracji itd.” Cornea P., op.cit., s. 192.

31 Turczynski E., op.cit., s. 93. Surowość osądu niemieckiego historyka bierze się zapewne z nie-
przystawalności porównywanych zjawisk, nie wydaje się bowiem, by realia angielskie czy francuskie 
mogły służyć za punkt odniesienia dla ówczesnej rzeczywistości wołosko-mołdawskiej.
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Europy Zachodniej, nie jest zaś wymuszona, jak dotychczas, wyłącznie przez 
polityczne, ekonomiczne i militarne decyzje Wysokiej Porty32.

Fenomen greckiego odrodzenia narodowego to niejedyny czynnik oddziału-
jący na nowoczesną kulturę rumuńską (podobnie jak na inne kultury bałkańskiej 
części imperium osmańskiego) w jej wczesnej fazie rozwoju. Nie mniej ważne 
jest rosyjskie zainteresowanie księstwami, ugruntowane w XVIII wieku, kiedy 
dochodzi do kilkakrotnych okupacji prowincji przez wojska carskie (1736–1739, 
1769–1774, 1787–1792), zaś Rosja uzyskuje dostęp do Morza Czarnego oraz 
prawo opieki nad prawosławnymi poddanymi sułtana (w następstwie traktatu po-
kojowego, zawartego w 1774 roku z Küçük Kaynarci). W roku 1782 Rosja jako 
pierwsze z europejskich mocarstw otwiera w Jassach i Bukareszcie konsulaty, 
ułatwiając sobie bezpośrednią ingerencję w wewnętrzne sprawy księstw. Wpraw-
dzie po śmierci Katarzyny II Rosjanie nie forsują już więcej planów odbudowy 
cesarstwa greckiego pod swoim przewodnictwem i stworzenia, pełniącego rolę 
łącznika, księstwa Dacji (które upatrzył dla siebie G. Potiomkin)33, ale ich za-
interesowanie kontrolą całego basenu Morza Czarnego bynajmniej nie maleje. 
Na dworze Aleksandra I zaczyna z czasem przeważać opinia, że księstwa sta-
bilne i sprawnie zarządzane, objęte rosyjskim protektoratem, stanowią rozwią-
zanie korzystniejsze z punktu widzenia rosyjskich interesów aniżeli ich aneksja 
– krok, który musiałby się spotkać z wrogością Anglii i co najmniej niechęcią 
Austrii i Francji34. Takie stanowisko nie przeszkodzi jednak administracji carskiej 
wykorzystać sprzyjającą koniunkturę międzynarodową i dokonać w roku 1812 
zaboru wschodniej części historycznego Księstwa Mołdawskiego, zwanej odtąd 
Besarabią. Do tego momentu Rosja jest na ogół postrzegana jako sojusznik wia-
rygodny, gotowy udzielić pomocy prawosławnym braciom, dający rzeczywistą 
gwarancję uniezależnienia księstw od tureckiego zwierzchnictwa, zaś obecność 
jej wojsk, nawet jeśli uciążliwa, wciąż budzi wśród bojarów (jedynych zdolnych 
do wyrażania swojego niezadowolenia i oczekiwań) więcej nadziei niż poczu-
cia krzywdy, o którym wspomina, nazbyt generalizując, cytowany na wstępie 
V. Georgescu. Warstwa bojarska, skądinąd, przywykła do bezprawia oraz nad-

32 Część współczesnych historyków rumuńskich (zob. m.in. Scorpan C., op.cit., s. 508) sugeruje, 
że kulminacja fenomenu „grecyzacji”( 1780–1821) przyniosła wyłącznie osłabienie statusu i roli poli-
tycznej rodzimego bojarstwa, zaś redagowane memoriały były reakcją na to zjawisko. Podejmowane 
przez ostatnich fanariotów próby unowocześnienia prawodawstwa miałyby być, zgodnie z tą interpre-
tacją, pośrednim rezultatem starań mołdawskich i wołoskich bojarów. Ujęcie to wydaje się nam nazbyt 
upraszczające, gdyż zakłada, bynajmniej nieudokumentowaną, wyrazistą podmiotowość polityczną 
i kulturalną ówczesnego bojarstwa oraz nie uwzględnia dynamiki przemian intelektualnych urucho-
mionych przez oświecenie, które najpierw stały się udziałem elit fanariockich, a dopiero w drugiej 
kolejności – miejscowych.

33 Por. Morawski Wojciech, Szawłowska Sylwia, Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku, 
Warszawa 2006, s. 79.

34 Por. m.in. Jelavich Barbara, Historia Bałkanów, Kraków 2007; Chirot D., op.cit.
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użyć obcej i w zasadzie każdej władzy, a równocześnie aktywnie w nich uczest-
niczy. Jeszcze na początku lat czterdziestych XIX wieku (a więc w okresie wzras-
tającej nieufności do carskiego samodzierżawia) Mihail Kogălniceanu, pisarz 
i polityk, którego nie sposób posądzać o rusofi lstwo, oceniał będzie wydarzenia 
z poprzedniego stulecia następująco: 

„Nadchodzi początek wieku osiemnastego i Mołdawia ogląda postać ze wszystkich naj-
większą [podkr. K.J.]: cara Piotra Wielkiego. Od tej chwili prawie wszystkie zwycięstwa Rosji 
nad Turcją odniesione będą w Księstwach; bitwy, traktaty, zwycięscy generałowie tego mocar-
stwa nosić będą nazwy rumuńskich miejscowości”35. 

Okoliczności, w jakich zostaną wypowiedziane te słowa, będą już znacząco 
inne od rzeczywistości z przełomu wieków, nastąpi to bowiem podczas inaugu-
racji kursu mołdawskiej historii narodowej w książęcej akademii w Jassach. Nad 
podziwem dla cara reformatora dominować będzie poczucie dumy z faktu, że 
wydarzenia o wymiarze historycznym rozgrywają się na rumuńskiej ziemi, a ca-
łość inauguracyjnego wykładu będzie manifestem rodzącego się rumuńskiego 
patriotyzmu.

Na razie jednak, pod koniec XVIII stulecia, brak silnego poczucia narodowe-
go sprawia, że jedynym istotnym argumentem określającym stosunek mołdaw-
sko-wołoskiej elity do reprezentantów cara jest pragnienie zachowania statusu 
materialnego i wąsko pojęty interes grupowy. W ramach alternatywy Rosja czy 
Turcja mało wyraziście jest też eksponowany czynnik religijny. Z jednej strony, 
swoboda wyznawania religii gwarantowana księstwom przez imperium osmań-
skie36 istotnie osłabia potencjalną argumentację o wyzwolicielskim (w sferze 
konfesyjnej) charakterze rosyjskich ekspedycji na te tereny. Z drugiej zaś strony, 
znaczna część ośrodków monastycznych w Mołdawii i na Wołoszczyźnie odda-
na jest pod jurysdykcję greckich monasterów z góry Athos, Synaju, Aleksandrii, 
Antiochii i in., przez co zyskuje ochronę przed turecką ingerencją i rekwizycja-
mi, a co w praktyce oznacza ich organizacyjne i ekonomiczne podporządkowa-
nie greckiej zwierzchności kościelnej, traktowanej przez Rosjan jako sojusznik 
i stąd faworyzowanej37. Polityka administracji carskiej przyczynia się więc do 
zaostrzenia rywalizacji na tle ekonomicznym bojarstwa rumuńskiego z żywio-
łem greckim, reprezentowanym tym razem przez kler. Do tego należy jeszcze 

35 Kogălniceanu Mihail, Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie naţionałă [w:] Profesia de 
credinţă, Bucureşti–Chişinău 2003, s. 253.

36 Milet prawosławny jest najliczniejszy po muzułmańskim, a przywileje tego Kościoła – nie 
mniejsze niż za czasów bizantyjskich. Zob. Clogg R., op.cit., s. 19.

37 Daniel Chirot, powołując się na badania Ştefana Ciobanu i Marcela Emerita, twierdzi, że w 1810 r. 
ponad połowa (120 spośród 204) monasterów mołdawsko-wołoskich była „poświęcona” swoim greckim 
odpowiednikom z różnych regionów imperium. W ich posiadaniu pozostawała więcej niż czwarta część 
terenów rolnych księstw. Zob. Chirot D., op.cit., s. 145.
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dodać fenomen organizacyjnej i intelektualnej słabości rumuńskiego Kościoła 
prawosławnego, który w wieku XIX jest raczej biernym obserwatorem przemian 
społeczno-ekonomicznych i wydarzeń prowadzących do powstania państwa na-
rodowego38. Prawosławni hierarchowie przezornie nie zabierają głosu w kwe-
stii rosyjsko-tureckiego konfl iktu, a jeżeli już to czynią, to częściej opowiadają 
się po stronie sułtana (co nie może dziwić w kontekście podobnych zachowań 
hierarchów greckich); przez długi czas nie formułują też własnego stanowiska 
w kwestii pożądanego kierunku zmian. Elity kulturalne i polityczne, których 
działalność doprowadzi w ciągu zaledwie półwiecza do pojawienia się Rumunii 
na mapie Europy, są prawie bez wyjątku areligijne, za to w większości zwią-
zane ze środowiskami wolnomularskimi. Warstwa bojarska nie traktuje kleru 
prawosławnego jako odrębnej klasy, włącza go automatycznie w swoje szeregi 
w całości, bez różnicowania na hierarchię wyższą i ubogie, słabo wykształcone, 
duchowieństwo wiejskie, co jest uzasadnione o tyle, że zwierzchnicy Kościoła 
podzielają zazwyczaj w kwestiach publicznych stanowisko bojarów39. 

Rumuni nie mają, tak jak Grecy, własnej legendy o ksanton jenos, „jasnowło-
sym ludzie wyzwolicieli z Północy, który powszechnie utożsamiano z Rosjana-
mi, jedynym prawosławnym narodem wolnym od panowania osmańskiego”40, 
ich stosunek do przedstawicieli carskiej władzy pozbawiony jest zatem jakiego-
kolwiek zabarwienia mistycznego, a nadzieje na bezinteresowną pomoc są krót-
kotrwałe.

Postawa Rosjan wobec księstw nacechowana jest na ogół pragmatyzmem, 
aczkolwiek niepozbawiona imperialnej arogancji. Działania podejmowane przez 
wojskową administrację carską są obliczone na stopniowe zbliżanie obydwu 
organizmów quasi-państwowych do systemu politycznego panującego w Impe-
rium Rosyjskim, co w dalszej perspektywie miało przynieść przejęcie od Turków 
osmańskich pełnej kontroli nad tym obszarem. Wprowadzanie rozwiązań alterna-
tywnych wobec archaicznych form rządzenia społeczeństwem pozbawionym po-
litycznej podmiotowości należy rozpatrywać niewątpliwie w kategoriach moder-
nizacji, nawet jeśli punktem odniesienia i zakładanym modelem do naśladowania 
pozostaje carskie samodzierżawie. Najistotniejsza jest, towarzysząca wprowa-
dzanym zmianom, polityczna aktywizacja warstwy bojarskiej, dla której kontakt 
z przedstawicielami carskiego wyższego korpusu ofi cerskiego oznacza otwarcie 
się na nowe, wykształcone, w większości francuskojęzyczne i kosmopolityczne 
środowisko, zdecydowanie bardziej „europejskie” aniżeli miejscowa elita. Pod 
nieobecność różnic w statusie społecznym obydwu podmiotów (formalnie jed-
ni i drudzy należą do arystokracji), na pierwszy plan wysuwa się nieuchronnie 

38 E. Turczynski stwierdza wręcz, że „Kościół w księstwach naddunajskich nie pełnił absolutnie 
żadnej funkcji politycznej”. Op.cit., s. 173.

39 Por. Hitchins Keith, Românii. 1774–1866, Bucureşti 2003, s. 169–170.
40 Clogg R., op.cit., s. 28.
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odmienność językowa, kulturowa i obyczajowa. Konfrontacja różnych wzorców 
kulturowych rodzi zaś fenomen naśladownictwa, który w opinii P. Cornei jest 
„najważniejszą konsekwencją rosyjskiej okupacji”41. 

Dla potwierdzenia swojej tezy rumuński autor cytuje często przywoły-
waną opinię francuskiego arystokraty w służbie rosyjskiej, hrabiego Louisa 
Alexandre`a Andrault de Langéron, uczestnika kampanii antytureckiej z lat 
1806–1812: 

„W roku 1806 widziałem wiele kobiet w stroju orientalnym, [odwiedzałem] domy pozba-
wione mebli i [spotykałem] wielce zazdrosnych mężów. Ale rewolucja, jaka się wówczas do-
konała, najpierw w Jassach, a potem w Bukareszcie i na prowincji, była gwałtowna i głęboka: 
w ciągu jednego zaledwie roku wszystkie damy mołdawskie i wołoskie zaakceptowały stroje 
europejskie… Wkrótce zaś we wszystkich domach można było zobaczyć nieco staromodne 
meble sprowadzone za niemałe pieniądze z Wiednia… Pojawili się obcy służący i francuscy 
kucharze, a w salonach i alkowach mówiło się już wyłącznie po francusku”42. 

Nawet jeśli założyć, że opisywany fenomen nie był ani tak powszechny, ani 
nie dokonał się tak szybko, jak twierdzi autor, to i tak przyjdzie nam się zgodzić, 
że carski korpus ofi cerski, złożony z przedstawicieli wielu nacji zachodnio- 
i środkowoeuropejskich, jest pierwszym środowiskiem reprezentującym inne od 
orientalnych wzorce zachowań, z którym styka się miejscowe bojarstwo, zanim 
samo nie zacznie odkrywać odmienność ergo europejskość Paryża, Wiednia 
i Berlina. Konsekwencje cywilizacyjne pobytu wojsk okupacyjnych w księ-
stwach przejawiają się często w dosyć nieoczekiwany sposób. Dla pełniejszego 
ich zobrazowania Cornea sięga po przykład, tyleż wymowny, ile anegdotyczny, 
francuskojęzycznej gazety „Courier (sic!) de Moldavie”, która wychodzi w roku 
1790 w polowej drukarni sztabu feldmarszałka Potiomkina. Gazeta – zredago-
wana w pozostawiającym wiele do życzenia języku francuskim – jest pierwszą 
publikacją prasową na ziemiach rumuńskich. W pięciu numerach, jakie zdołano 
wydrukować, większość miejsca zajmują informacje dotyczące życia carskie-
go garnizonu w Jassach (łącznie z informacją o chorobie feldmarszałka), ale 
są również doniesienia polityczne z Europy, z których najważniejsze dotyczą 
nieoczekiwanej śmierci cesarza Józefa II i rewolucji francuskiej. Jak zauważa 
Cornea, komentarze są wprawdzie ostrożne i pełne rezerwy, ale przebija przez 
nie nuta sympatii do żądań liberalnych, idących w kierunku monarchii konsty-
tucyjnej43.

Pojedyncze wydarzenia i fakty niewiele jeszcze tłumaczą. Trudno przecenić 
znaczenie efemerycznego tytułu prasowego, choćby i francuskojęzycznego, re-
dagowanego dla specyfi cznego kręgu odbiorców i o mocno ograniczonym za-

41 Op.cit., s. 59.
42 Hurmuzachi, I, II, s. 79; cyt. za Cornea P., op.cit., s. 59.
43 Cornea P., op.cit., s. 58–59.
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sięgu oddziaływania. Można też traktować jedynie jako swoiste curiosum fakt, 
że Chesarie, prawosławny biskup Rîmnika, zamawia w roku 1778 prenumeratę 
francuskiego „Journal encyclopédique de la libre propagande philosophique” 
i regularnie czytuje oświeceniową Encyclopédie, a w domach wielu mołdawskich 
bojarów, według relacji austriackiego ofi cera, można znaleźć ówcześnie teksty 
Woltera44. Jednak powtarzalność określonych postaw przeradza się w tendencję, 
a natężenie fenomenu odbiera mu status przypadkowości.

Niezadowolenie poszczególnych warstw społecznych (bojarstwa, a zwłaszcza 
chłopstwa) jest w warunkach orientalnego despotyzmu i powszechnego mara-
zmu charakteryzującego przednowoczesne społeczeństwo rumuńskie ostatnim 
z czynników, który moglibyśmy określić jako czynnik sprawczy zmiany45. Czyn-
nik pierwszy stanowi niewątpliwie rewolucja francuska, która dla warstwy bojar-
skiej nie jest abstrakcyjnym konceptem, niezmaterializowaną groźbą, ale realnym 
wstrząsem i zachwianiem porządku budzącym u większości strach, u nielicznych 
zaś – zaciekawienie i nadzieję. W warunkach rosnącej mobilności części środo-
wisk (zwłaszcza kupieckich, ale także młodego pokolenia bojarów) wieść o re-
wolucji przestaje być li tylko narracją dotyczącą obcego świata; pojawia się ona 
jako alternatywa, nawet jeśli początkowo mglista, także dla miejscowego status 
quo, zdominowanego wciąż przez strukturalną inercję.

Drugim czynnikiem, tym razem długookresowym, wymuszającym zmiany, 
jest ewolucja stosunku Rosji do konfrontacji militarnej z Turcją i związanego 
z tym postrzegania roli oraz statusu księstw naddunajskich. Konfl ikt, wywoła-

44 Cornea P., op.cit., s. 54.
45 Próby opisania poszczególnych etapów rumuńskiej drogi do nowoczesności wyłącznie za pomocą 

narzędzi jakich dostarcza ekonomia i socjologia, kładące główny nacisk na znaczenie wewnętrznych 
konfl iktów klasowych i uzależnienie księstw od zewnętrznych procesów makroekonomicznych, są 
naszym zdaniem co najmniej jednostronne. Spośród znanych nam autorów taką próbę podejmują 
Daniel Chirot (m.in. Social change in a peripheral society. The creation of a Balkan Colony, New 
York, San Francisco, London 1976; na potrzeby naszej pracy posługujemy się cytowaną rumuńską 
wersją), oraz Antoine Roger (Les fondements du nationalisme roumain (1791–1921), Genève–Paris 
2003), wykorzystujący Wallersteinowską Dependency Theory z koncepcją świata bipolarnego (cen-
trum i peryferie). Przy wszystkich swoich niewątpliwych zaletach (wpisanie rumuńskiego fenomenu 
rozwojowego w szerszy kontekst historyczny, rzetelny komentarz do danych z zakresu historii gospo-
darczej, interpretacja tendencji ekonomicznych w świetle ich społecznych uwarunkowań, polemiczny 
dialog z autorami rumuńskimi itp.), wymienione opracowania proponują perspektywę schematyczną, 
świadomie deprecjonującą kulturowe i ideowe (a więc pozamaterialne) wyznaczniki tzw. specyfi ki lo-
kalnej (obyczaje, mentalność, tradycja itd.). Sprzeciw budzić może również wręcz dogmatyczne, oparte 
jedynie na danych dotyczących obrotów handlowych, interpretowanie statusu imperium habsburskiego 
jako centrum kolonialnego w relacji z peryferią rumuńską. Polemika A. Rogera (s. 87) ze Stephenem 
Fischerem-Galaţi (Romanian Nationalism, 1969) ujawnia nieskrywane lekceważenie (bądź niezrozu-
mienie) faktów z zakresu rumuńskiej historii intelektualnej (chodzi o niemieckie wpływy kulturowe) 
i ich oddziaływania na wybór wariantu modernizacji.
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ny ekspansją imperium carskiego w kierunku południowym46, wydaje się mieć 
początkowo charakter wyłącznie bilateralny, rychło jednak ulega umiędzynaro-
dowieniu, gdyż perspektywa nadmiernego wzmocnienia Rosji wywołuje niepo-
kój pozostałych mocarstw europejskich. Mimo sukcesów militarnych, sytuacja 
polityczna carskiego imperium znacznie się komplikuje, czego pośrednią konse-
kwencją jest rezygnacja z „projektu greckiego” Katarzyny (i będącej jego częścią 
koncepcji stworzenia księstwa Dacji). Do tego momentu księstwa naddunajskie 
są dla Rosjan jedynie jednym z wielu miejsc na mapie działań militarnych, a ich 
podmiotowość jest więcej niż wątpliwa. Świadczą o tym chociażby austriacko-
-rosyjskie przetargi o księstwa w roku 1737 oraz niemal rabunkowy charakter ko-
lejnych okupacji następujących po sobie w XVIII stuleciu. Względy ekonomiczne 
(kwestia cieśnin czarnomorskich i swobody żeglugi) oraz nabierający z czasem 
znaczenia projekt ideowy wspólnoty duchowej i solidarności ogólnosłowiańskiej 
– zapoczątkowany jeszcze przez mnicha Fiłofi eja i Juraja Križanića47, ale inten-
sywnie forsowany dopiero w wieku XIX – przesądzają o kontynuowaniu ekspan-
sji. Istotnym elementem konfrontacji z Turcją pozostaje równoczesna rywalizacja 
z innymi mocarstwami, najpierw głównie z Austrią, a następnie także z Anglią 
oraz Francją, i to ona wymusza niejako na Rosji przewartościowanie postawy 
wobec księstw. Wykorzystując swój status protektora i w trosce o jego ugrunto-
wanie, państwo carskie zaczyna prowadzić, zwłaszcza od lat dwudziestych XIX 
wieku, celowe i racjonalne działania zmierzające do modernizacji struktur pań-
stwowych Mołdawii i Wołoszczyzny. Motywy podejmowanych działań nie mają 
charakteru ideowego, są podyktowane wyłącznie logiką rosyjskiej imperialnej 
raison d`état, skutki reform okazują się niejednoznaczne (o czym przyjdzie nam 
jeszcze mówić), budzą niezadowolenie, ale wywołują ferment społeczny, co nie 
jest rzeczą bez znaczenia w sytuacji dominującego marazmu i konformizmu. Już 
zresztą sama obecność armii, której korpus dowódczy stanowi przykład funkcjo-
nowania nieznanego w warunkach bałkańskich mechanizmu merytokratycznego, 
jest wystarczająco bulwersująca. Kogălniceanu przyzna po latach, iż 

„(…) armie rosyjskie, które miały w swoich szeregach tak wielu mężów wyniesionych tak 
wysoko ze stanu tak niskiego, przełamały barierę przesądów, jaka przesłaniała nam cywilizację 
europejską, i zetknęły nas ze sprawiedliwymi i liberalnymi ideami Zachodu. Wówczas to ary-
stokracja otrzymała pierwszy cios”48.

Z perspektywy dotychczasowych rozważań postać Tudora Vladimirescu zwią-
zana z wydarzeniami roku 1821 jawi się jako przykład biografi i charakterystycz-

46 Zob. m.in. Zajączkowski Wojciech, Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji, 
zwłaszcza rozdz. II, Imperium, Warszawa 2009.

47 Ibidem.
48 Kogălniceanu Mihail, Prefaţă [w:] Hrisoverghi Alexandru, Poezii, Jassy 1843; cytujemy za 

Cornea P., op.cit., s. 59.
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nej dla okresu przemian społeczno-politycznych determinowanych w znacznej 
mierze przez kwestię grecką i politykę rosyjskich protektorów. Skromne pocho-
dzenie (urodził się w roku 1780 w rodzinie wolnych olteńskich chłopów) i taką 
samą edukację, przyszły dyktator nieudanego powstania równoważy ambicją 
i wrodzonym talentem organizacyjnym. Jeszcze jedno pokolenie wcześniej ta-
kie atuty dawałyby co najwyżej szansę umocnienia prestiżu w ramach własnej 
grupy społecznej bez możliwości wyjścia poza jej granice. Ale w ostatnim dzie-
sięcioleciu XVIII stulecia jest już możliwa środowiskowa transgresja. Służba na 
dworze bojara Glogoveanu bardzo wcześnie przynosi ambitnemu Olteńczykowi 
funkcję administratora majątku, prowadzącego w imieniu właściciela ożywioną 
działalność handlową, która pozwala mu zgromadzić pierwsze środki fi nansowe 
ze sprzedaży bydła i zboża do Siedmiogrodu49, a następnie zainwestować je we 
własne przedsięwzięcia i zakup ziemi. Vladimirescu realizuje więc model karie-
ry nietypowy dla jego własnego środowiska społecznego, zbliżając się do kos-
mopolitycznych kręgów kupieckich, gdzie od dłuższego czasu dominują Grecy. 
Jest to specyfi czna zbiorowość, cechująca się mobilnością, znajomością realiów 
europejskich i zdolnościami adaptacyjnymi do zmieniających się warunków poli-
tycznych. Ale Vladimirescu nie zrywa do końca relacji z własnym środowiskiem; 
respektując hierarchię wartości i mechanizmy awansu właściwe dla tradycyjnej 
społeczności lokalnej, zostaje urzędnikiem książęcej administracji – i czyni to 
w sposób wówczas przyjęty, czyli poprzez kupno odpowiednich tytułów oraz 
związanych z nimi funkcji i przywilejów ekonomicznych. W roku 1806 Vladimi-
rescu staje na czele oddziału ochotników z Oltenii (panduri), biorących udział po 
stronie Rosjan w kolejnej wojnie z Turcją, otrzymuje stopień porucznika armii 
carskiej i zostaje odznaczony Orderem św. Włodzimierza z mieczami. Jako były 
ofi cer carski, a jednocześnie wciąż (formalnie) poddany turecki, staje się nieja-
ko naturalnym sojusznikiem greckiego tajnego Stowarzyszenia Przyjaciół (Filiki 
Heteria) założonego w 1814 roku w Odessie. 

Wydarzenia rozgrywające się wiosną roku 1821 na Wołoszczyźnie są zwykle 
określane mianem „rewolucji” bądź jako „powstanie Tudora Vladimirescu”, jed-
nak zdefi niowanie ich rzeczywistego charakteru stwarza trudności. Zauważył to 
jeszcze historyk dziewiętnastowieczny, Pompiliu Eliade, który pytał retorycznie: 
„w kogo był wymierzony ten ruch?”50. Programowe frankofi lstwo Eliadego czyni 
jego wywody, w odniesieniu do historii społecznej okresu przełomu, jednostron-
nymi i wręcz mało wiarygodnymi w warstwie interpretacyjnej, jednak w tym 
konkretnym przypadku autor wykazuje budzący zaufanie trzeźwy sceptycyzm. 
Na postawione przez siebie pytanie odpowiada zaskakującym „nie wiadomo”, 

49 Niektóre źródła sugerują przy tym nieuczciwe metody szybkiego wzbogacenia. Sugestię taką 
formułuje m.in., niechętny Vladimirescu, P. Eliade (op.cit., s. 324), opiera się jednak na przekazie 
anonimowym.

50 Eliade P., op.cit., s. 309.
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a w odniesieniu do uczestniczących w rozruchach chłopów stwierdza wręcz, iż 
„zbuntowali się dla samego buntu”51. Sprzeciwia się tym samym, dominującej 
już wówczas, jednoznacznej interpretacji wydarzeń jako zrywu narodowowy-
zwoleńczego Rumunów52. Jego rozważania przynoszą niezwykle nowocześnie 
brzmiącą diagnozę odnośnie do charakteru ruchu, na którego czele stanął Vladi-
mirescu: 

„(…) Powstanie Tudora, chociażby z racji swoich niejasnych i niewyjaśnionych aspektów, 
jest wiernym odbiciem społeczeństwa tego czasu, w którym spotykają się, nie wykluczając wza-
jemnie [podkr. J.K.], idee dawne i nowe, idee wyrosłe z uwarunkowań wewnętrznych i te, które 
dotarły tutaj z czterech stron świata za pośrednictwem wszelkich możliwych nacji. Pomiesza-
nie to jest widoczne nawet w szeregach armii Tudora: obok pandurów byli tam drobnomiesz-
czanie, kupcy, uczniowie ze szkoły Lazăra, bojarzy, obcokrajowcy, a nawet Grecy z Heterii”53. 

Głównym impulsem do wydarzeń są działania podjęte przez przedstawicieli 
emigracji greckiej, skupionych w tajnym sprzysiężeniu, a obliczone na wywoła-
nie antytureckiego powstania narodowego. Zasadniczym atutem tego ruchu jest 
nieofi cjalne poparcie, jakiego udziela mu dwór Aleksandra I (wycofane jednak 
natychmiast po publicznym ujawnieniu zamiarów przez Ypsilantiego), zaś oko-
licznością sprzyjającą, uznaną za optymalny moment do rozpoczęcia powsta-
nia, staje się bunt Alego Paszy („Lwa z Janiny”) przeciwko władzy sułtańskiej 
w 1820 roku54. Inicjatywa należy niewątpliwie do środowisk greckich i bez niej 
trudno sobie wyobrazić samodzielne działania Vladimirescu. Można podzielić 
punkt widzenia polskich historyków, którzy twierdzą, że „rumuńskie powstanie 

51 Ibidem, s. 312. Sposób odczytania przyczyn i przebiegu wydarzeń 1821 r. zaproponowany przez 
Eliadego, mimo że tak odległy czasowo, wydaje się nam bardziej przekonujący niż wiele wersji współ-
czesnych historyków, jak chociażby ta, którą proponuje K. Hitchins w swojej pracy The Romanians. 
1774–1866, Oxford University, 1996 (korzystamy z cytowanego już przekładu rumuńskiego). Jego 
interpretacja idąca śladem rumuńskich opracowań, doskonale zwarta i logiczna, przypisuje Tudorowi 
Vladimirescu w pełni świadome działanie, obliczone na uniezależnienie się od zwierzchności tureckiej 
i na równoczesną reformę archaicznej struktury społecznej, w tym stosunków własnościowych. Wy-
magało to od Vladimirescu prowadzenia skomplikowanej i perfi dnej gry równocześnie wobec greckiej 
Heterii, Wysokiej Porty i rodów wielkobojarskich, co jakoby czynił. Biorąc pod uwagę złożoność 
ówczesnych uwarunkowań zewnętrznych, ogólną inercję społeczną, brak zaplecza intelektualnego 
i związane z tym ideowe „niedookreślenie” ruchu, skądinąd naturalne i zrozumiałe, musimy uznać 
proponowaną interpretację za wyidealizowaną.

52 Ten kierunek interpretacji wiele zawdzięcza Mihailowi Kogălniceanu, który już w 1840 r. uznał, 
iż „Tudor Vladimirescu wzniósł (…) sztandar narodowy, zwiastując Rumunom nadejście chwili odpo-
wiedniej dla zrzucenia przez kraj obcej zwierzchności, likwidacji szkodliwych nadużyć i stworzenia 
rządu narodowego o charakterze liberalnym”. Cuvânt pentru…, s. 260. Podobny punkt widzenia re-
prezentował najwybitniejszy historyk pokolenia Wiosny Ludów, Nicolae Bălcescu (zob. idem, Mersul 
revoluţiei în istoria românilor, Paryż 1850).

53 Eliade P., op.cit., s. 311.
54 Zob. Morawski W., Szawłowska S., op.cit., s. 113.
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Tudora Vladimirescu było ubocznym skutkiem akcji Ypsilantiego”55, ale nie spo-
sób nie dostrzec, że poziom rumuńskiej mobilizacji społecznej na własnym tery-
torium był większy od tego samego zjawiska wśród Greków spiskujących poza 
granicami dawnej Hellady, ponadto działania Ypsilantiego okazały się bardziej 
demonstracją intencji niż siły, a organizacja tych działań i ich efektywność w ni-
czym nie przewyższały skuteczności metod Vladimirescu. Przede wszystkim zaś, 
wołoska „rewolucja” od początku odbywa się pod własnymi hasłami, które Vla-
dimirescu formułuje w kolejnych proklamacjach wydawanych do „wszystkiego 
ludu w Kraju Rumuńskim”, podczas gdy Ypsilanti w odezwie rozpoczynającej 
działania spiskowców nie czyni żadnych odniesień do sytuacji Rumunów i ich 
ewentualnych oczekiwań, ograniczając się do zapewnień o poszanowaniu „spo-
koju i bezpieczeństwa, zarówno osób, jak i własności”56. Pierwsza z proklamacji 
Vladimirescu – wydana w Padeş w styczniu 1821 roku – zasługuje, by poświęcić 
jej więcej uwagi.

„Bracia, mieszkańcy Kraju Rumuńskiego, wszyscy bez względu na stan i pochodzenie! 
Żadne prawo nie zabrania człowiekowi zła zwalczać złem! Kiedy spotkasz węża na swej dro-
dze, sięgasz po kij, by bronić życia, któremu jad ukąszenia zagrozić może. A oto bestie pożerają 
nas żywcem, oto zwierzchnicy nasi, zarówno kościelni, jak i polityczni, piją naszą krew. Do 
kiedyż znosić to mamy, do kiedy tkwić w ich niewoli? Chodźcie bracia, chodźcie wszyscy, by 
wspólnie złem wytępić złych, żeby dla nas nastało dobro!

Skoro zło nie ma u Boga oparcia, [zatem] ci, którzy zwalczają czyniących zło, dobrze czy-
nią przed Bogiem! Bóg zaś jest dobry, więc my czynić musimy dobro, by być jemu podobni. 
Aliści to się nie stanie, póki zła nie pokonamy.

Przez Boga obdarzony mądrością, najpotężniejszy nasz cesarz pragnie, abyśmy my, jego 
wierni poddani, wiedli życie dobre. Ale zło, które uciska nas za sprawą zwierzchników na-
szych, nie daje ku temu sposobności!

(…) Niech wybrani zostaną na władców naszych ci, którzy mogą być dobrzy. Ci bowiem są 
z nas i wespół z nami trudzić się będą dla dobra, co nam zostało przyobiecane.

Nie ociągajcie się, ale spieszcie wszyscy; kto może – zbrojny, kto zaś broni nie ma, ten 
z widłami i piką niech się stawi żywo tam, gdzie [odbywa się] zgromadzenie ludu dla dobra 
i pożytku kraju całego.

A co wam rzekną starsi Zgromadzenia, to czyńcie, i gdzie każą wam iść, tam idźcie. Dosyć 
już bowiem łez, którym nie dane było wyschnąć na policzkach naszych.

Ale wiedzcie i to, że żaden z nas nie jest swobodny tknąć się choćby jednego ziarna, ma-
jątku albo domu kupca, mieszczanina, chłopa czy innego mieszkańca, a jedynie dobra i majątki 

 Rumuńskie określenie Ţara Românească (Kraj Rumuński) bywa zwykle tłumaczone na język 
polski jako Wołoszczyzna, co jest uzasadnione historycznym uzusem. Jednak dla większej precyzji 
terminologicznej używamy w tym miejscu dosłownej wersji przekładowej.

55 Ibidem.
56 Proclamaţia lui Alexandru Ypsilanti către locuitorii Moldovei (23 februarie 1821) [w:] Texte şi 

documente privind istoria modernă a românilor, vol. I, (1774–1866), Oncescu I., Stanciu I., Plopeanu E. 
(red.), Târgovişte 2009, s. 37.
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nieuczciwie zgromadzone przez bojarów tyranów niech staną się zdobyczą i dla dobra wspól-
nego niech zostanie poświęcony majątek tych, którzy za nami nie pójdą, mimo obietnic”57.

Klasyk krytyki literackiej, George Călinescu, uznał za stosowne umieścić 
nazwisko Vladimirescu w swojej monumentalnej Historii literatury rumuńskiej, 
ponieważ docenił literackie walory jego listów i odezw58. Chociaż jest to nie-
zwyczajny rodzaj twórczości, to niewątpliwie fakt sprawnego posługiwania się 
rodzimym językiem, który wówczas nie ma jeszcze wykształconej literackiej od-
miany, i zademonstrowania jego ekspresyjności godzien jest odnotowania. Nas 
jednak interesuje przede wszystkim zawartość treściowa cytowanej proklamacji, 
pod wieloma względami intrygująca. 

Niecodzienne jest już nazwanie adresatów odezwy „braćmi”, dopełnione 
określeniem „mieszkańcy Kraju Rumuńskiego” i uszczegółowione: „wszyscy 
bez względu na stan i pochodzenie”. W silnie, wręcz skrajnie zhierarchizowanym 
społeczeństwie Wołoszczyzny podobne słowa oznaczają terminologiczną rewo-
lucję; mogą też być zapowiedzią rewolucji właściwej – społecznej. Cytowany 
już wielokrotnie Pompiliu Eliade jednoznacznie kojarzy działania Vladimirescu 
z rewolucją francuską, stwierdzając, że bunt wzniecony przez Olteńczyka był 
jej „oddaloną w czasie konsekwencją, oryginalnym i spóźnionym efektem [od-
działywania] nowych idei”59. Z kolei P. Cornea łączy przywołane w proklamacji 
prawo do „przeciwstawienia się uciskowi” z Deklaracją praw człowieka i oby-
watela, zastrzegając jednak, że nie sposób wyrokować, czy było to świadome 
nawiązanie, czy też „spontaniczna artykulacja mieszczańskiej koncepcji człowie-
ka, obecnej w ówczesnym obiegu intelektualnym”60. Vladimirescu korzysta nie-
wątpliwie z retoryki rewolucji francuskiej, jednak czyni to w sposób wybiórczy 
i nie wprost; ze znanej triady pojęciowej pozostawia jedynie hasło braterstwa 
i dołącza doń zasadę sprawiedliwości (nie używając jednak expressis verbis tego 
określenia). Zawołanie: dreptate şi frăţie (sprawiedliwość i braterstwo) ożywiać 
będzie odtąd działania środowisk reformatorskich, zawiśnie też na sztandarach 
rewolucji 1848 roku. 

Wezwanie do braterstwa i sprawiedliwości brzmi radykalnie jedynie w od-
niesieniu do miejscowych realiów, traci natomiast ten charakter w konfrontacji 
z żądaniem sformułowanym trzydzieści lat wcześniej w innych okolicznościach 
– wolności, równości i braterstwa. Braterstwo w rozumieniu Vladimirescu trudno 
raczej odczytać jako uznanie tego samego ludzkiego statusu wszystkich jedno-

57 Cytujemy za Vîrtosu E., Tudor Vladimirescu. Pagini de revoltă, Bucureşti 1936, s. 33–34.
58 „[W odezwach] posługuje się stylem dosadnym, biblijnym; [jego] barwny sposób obrazowania 

przypomina cerkiewne malowidła ścienne (z wężami, smokami, włóczniami, mrokiem)”. Călinescu 
George, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, wyd. II uzup., Bucureşti 1982, s. 130.

59 Eliade P., op.cit., s. 307.
60 Cornea P., op.cit., s. 163.
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stek. Znamienne, że w tekście proklamacji nie zostaje użyty termin fraternitate, 
bliski francuskiemu oryginałowi, zaś apostrofa „bracia” pozbawiona jest uniwer-
salistycznych konotacji odsyłających do abstrakcyjnych pojęć fi lozofi cznych ro-
dem z oświecenia; jest raczej apelem do ludzkich sumień o obudzenie odruchu 
solidarności. Solidarność dotyczy konkretnej rzeczywistości, typowego hic et 
nunc, ma ograniczony zasięg podmiotowy („mieszkańcy Kraju Rumuńskiego”) 
i ogólnikowo zdefi niowaną fi nalność („żeby dla nas nastało dobro”).

Cały kontekst znaczeniowy i związana z nim logika argumentacji budzą, po-
dobnie jak styl odezwy, skojarzenia biblijne. Dla środowiska chłopskiego, do 
którego, między innymi, jest adresowana odezwa, to jedyne dostępne uniwersum 
symboliczne. Dodajmy, że odpowiada ono także formacji intelektualnej (skrom-
na edukacja) i uwarunkowaniom środowiskowo-psychologicznym (chłopskie 
pochodzenie) samego Vladimirescu61. Odwołanie do etyki chrześcijańskiej i suge-
stia, iż nierówności społeczne są przejawem zła, które należy zwalczyć, przenoszą 
ciężar argumentacji na płaszczyznę moralną, dzięki czemu ulega przesłonięciu 
doraźny, wymiernie materialny charakter konfrontacji warstw posiadających 
z aspirującymi do posiadania (dwór fanariocki, wielkie rody bojarskie i klasztory 
z jednej strony, z drugiej zaś – tworząca się warstwa drobnych bojarów jako zalą-
żek przyszłej burżuazji oraz chłopstwo). Odebranie uprzywilejowanym ich przy-
wilejów nie jest więc tłumaczone jako akt sprawiedliwości, ale jako likwidacja 
zła będącego wynaturzeniem – stanem istniejącym wbrew naturalnemu porządko-
wi ustanowionemu przez Boga. Odwołanie do zasady sprawiedliwości społecz-
nej wiązałoby się z koniecznością zdefi niowania jej natury i zakresu, tymczasem 
dychotomia dobro/zło w ujęciu metafi zycznym zwalnia z takiego obowiązku. 
Zastosowana w tekście odezwy retoryka religijna prowadzi niejako przy okazji 
do specyfi cznej hybrydyzacji. Oto bowiem najwyższą instancją władzy politycz-
nej przywołaną przez autora odezwy dla potwierdzenia słuszności postulowanej 
zmiany jest sułtan jako wciąż formalny suweren Księstwa Wołoskiego („cesarz 
pragnie, abyśmy my, jego wierni poddani, wiedli życie dobre”)62. Chrześcijański 
poddany, jakim jest Vladimirescu, wzmacnia argumentację swoich żądań osa-
dzonych w świecie wartości i symboli biblijnych poprzez odwołanie się do auto-
rytetu niechrześcijańskiego władcy („przez Boga obdarzony mądrością (…) nasz 

61 Cornea tłumaczy tę kwestię w sposób sugerujący nie tylko formalną i faktyczną przynależność 
Vladimirescu do innej niż chłopska warstwy społecznej i związany z tym jego odmienny światopogląd, 
ale także świadome („doskonała znajomość psychologii prostego człowieka”, s. 164) i instrumentalne 
wykorzystanie przezeń retoryki religijnej dla osiągnięcia celu, jakim jest mobilizacja mas. Można po-
dzielić tę opinię pod warunkiem uznania, że sfera wartości i symboli chrześcijańskich jest bliska samemu 
Vladimirescu; nic nie przemawia za tym, by jego krytykę instytucji kościelnej i działań hierarchów 
traktować jako wyraz dystansu wobec religijności jako takiej.

62 Nie uwzględniamy w tym miejscu hipotezy, ryzykownej aczkolwiek niedającej się całkowicie 
wykluczyć, iż rzeczywistym adresatem odnośnego fragmentu nie jest sułtan innowierca, ale prawosławny 
rosyjski car jako reprezentant władzy protektorskiej.
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cesarz”). Można to odczytać zarówno jako przejaw zachowawczości i akceptacji 
dla ogólnego porządku, którego uosobieniem jest sułtan, jak i potwierdzenie czy-
sto konwencjonalnego charakteru odwołań religijnych63. 

Wątpliwości może budzić rewolucyjny charakter przedsięwzięcia, na któ-
rego czele stoi Vladimirescu. Co prawda, należy się zgodzić, że oznacza ono 
„przejście ze stanu pasywności, wyczekiwania na miłosierdzie ze strony dzier-
żących władzę, do fazy buntu równoznacznego ze zdobyciem siłą odmawianych 
dotychczas praw”64, ale ani cele ruchu nie są jednoznacznie określone, ani tym 
bardziej nie są wskazani benefi cjenci rzeczonych praw. I nie chodzi tutaj jedynie 
o brak jasnego sprecyzowania wolnościowego charakteru ruchu, co od czasów 
oświecenia uważano za warunek każdej rewolucji (Condorcet pisał, że „słowo 
«rewolucyjny» może być stosowane tylko do tych rewolucji, których celem jest 
wolność”65), ale także o nieobecność haseł i sformułowań świadczących o wierze 
w jego przełomowy i nowatorski charakter. Proklamacja nie określa ani tych, 
przeciwko którym skierowany jest ruch (poza niewiele mówiącym: „zwierzch-
nicy nasi, zarówno kościelni, jak i polityczni”), ani jego zwolenników. Zwroty: 
„mieszkańcy Kraju Rumuńskiego, wszyscy bez względu na stan i pochodzenie” 
oraz „my, wierni poddani [cesarza]” trudno traktować dosłownie, ponieważ ozna-
czałoby to uznanie, że adresatem odezwy są także wielkie rody bojarskie stano-
wiące podporę władzy fanariockiej, w którą faktycznie wymierzona jest rebelia. 
Dominująca w argumentacji dychotomia dobro/zło odsyła do stanu pierwotnego, 
do wiecznego porządku zgodnego z wolą Bożą (esencją dobra), ale zaburzonego 
przez doczesne działania „złych” ludzi, kimkolwiek by oni byli. To zaś zbliża 
sposób rozumowania Vladimirescu do tych konserwatystów, którzy za cel poli-
tyki uznawali „doprowadzenie do zgodności z ponadczasowym wzorcem, który, 
będąc esencją rzeczywistości, jest możliwy do realizacji”66. W rezultacie odezwa 

63 „Religijność” odezwy Vladimirescu ma też niewiele wspólnego z „religijnym wyglądem” rewolu-
cji francuskiej, o którym pisał de Tocqueville: „Rewolucja francuska jest (…) rewolucją polityczną, która 
działała sposobami rewolucji religijnej i poniekąd przybrała jej wygląd. (…) Nie tylko rozprzestrzenia 
się szeroko jak i one [rewolucje religijne], ale, jak one, szerzy się przez kaznodziejstwo i propagandę. 
Rewolucja polityczna zdobywająca sobie wyznawców, równie żarliwie głoszona wśród obcych, jak 
namiętnie przeprowadzana u siebie; (…). Spomiędzy rzeczy nowych, jakie rewolucja francuska pokazała 
światu, to na pewno jest największą nowością”. Tocqueville Charles Alexis, Dawny ustrój i rewolucja, 
Warszawa 2005, s. 46.

64 Cornea P., op.cit., s. 164.
65 Condorcet Mrie-Jean de Caritat, Sur le sens du mot révolutionnaire (1793) [w:] Oeuvres, 1847–

–1849, t. XII; cytujemy za Arendt Hannah, O rewolucji, Warszawa 2003, s. 30.
66 Barut Arkadiusz, Egotyzm, etyka, polityka. Myśl konserwatywna Maurycego Barrèsa, Kraków 

2009, s. 41. Autor formułuje powyższe spostrzeżenie przy okazji omawiania dziewiętnastowieczne-
go francuskiego konserwatyzmu transcendentnego, przytaczając opinię L. de Bonalda, dla którego 
„w świecie społecznym lub moralnym wszystko jest dobrem lub złem” (Essais analitique sur les lois 
naturelles de l`ordre social, ou du pouvoir, du ministre et du sujet dans la société, Paris 1800, s. 11; 
cytujemy za polskim źródłem).
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nie musi zostać zinterpretowana jako „uznanie rewolucji za metodę transformacji 
społecznej”67 w rozumieniu postępowym; jej rewolucyjny wydźwięk równie do-
brze można odczytać jako skutek „dążenia do osiągnięcia normatywnego wzoru 
społeczeństwa odnajdywanego w przeszłości”68. 

Powyższa sugestia interpretacyjna ma, rzecz jasna, charakter hipotezy. For-
mułujemy ją jednak, by zwrócić uwagę na trudność w jednoznacznym określeniu 
natury zmian, jakie zakładał bunt wzniecony przez Vladimirescu. Nawet bowiem 
fakt przynależności przywódcy ruchu do tworzącej się dopiero warstwy drobne-
go bojarstwa, skonfl iktowanej ekonomicznie z historycznymi rodami arystokra-
tycznymi, greckim klerem i kosmopolitycznym środowiskiem dworu książęcego, 
nie przesądza jeszcze o jego reformatorskich intencjach. Pierwszym, bezpośred-
nim celem rewolty jest dążenie nie tyle do likwidacji istniejących przywilejów 
stanowych, ile do przejęcia ugruntowanych tradycją uprawnień wielkobojarskich 
przez nowo powstające środowisko. Program ruchu nie zakłada radykalnej zmia-
ny stosunków społecznych i własnościowych, lecz jedynie ich istotną modyfi -
kację (ze zmianą pełnionych ról społecznych włącznie); brak w tekście odezwy 
jakichkolwiek odniesień do sytuacji chłopów utwierdza to przekonanie. Władza 
fanariocka jako źródło i gwarant kontestowanego porządku jest niejako natural-
nym przeciwnikiem ruchu, jednak zasadnicze motywy konfl iktu są natury ekono-
micznej, a nie kulturowej czy, tym bardziej, narodowej. 

Kolejna proklamacja, wydana przez Vladimirescu dwa miesiące po pierw-
szej, nie zmienia zasadniczo pierwotnego przesłania ideologicznego, aczkol-
wiek wprowadza nowe akcenty, które świadczą o rozwojowym charakterze 
ruchu. Zamiast mgliście formułowanej dychotomii dobra i zła pojawia się ter-
min „nasze przywileje/prawa” w kontekście ich „powtórnych narodzin”69 (czyli 
przywrócenia), a to oznacza rezygnację z odniesień do ponadczasowego po-
rządku o quasi-sakralnym charakterze i sięgnięcie do argumentacji historycznej 
(założenie uprzedniego istnienia przywilejów, o których przywrócenie zabiegają 
insurgenci). W tekście jest też apel o „zjednoczenie się z ludem w pracy na rzecz 
zbiorowej pomyślności, bez której szczęścia osobnego być nie może”70. Adre-
satem apelu jest warstwa bojarska, traktowana jednak w sposób niedystynktyw-
ny, a więc zacierający głębokie podziały i sugerujący swoisty egalitaryzm we-
wnątrzgrupowy. Tym, co najbardziej zwraca uwagę, jest wszakże odwołanie się 
do poczucia „świętej miłości do ojczyzny”, które łączyć ma jakoby „wszystkich 
synów jednej matki”, zobowiązanych – w imię wdzięczności za zaszczyty i przy-
wileje przyznane ich przodkom przez naród (sic!) – do puszczenia w niepamięć 

67 Cornea P., op.cit., s. 165.
68 Barut A., op.cit., s. 41.
69 Oncescu I. i in., Proclamaţia lui Tudor Vladimirescu către locuitorii din Bucureşti (20 martie 

1821) [w:] Texte şi documente…, s. 37.
70 Oncescu I. i in., op.cit., s. 37.



Kontekst historyczny rumuńskiej modernizacji w XIX wieku 42

wzajemnej wrogości i do wspólnego działania na rzecz przywrócenia dawnych 
swobód. Dość szczególna logika rządząca tekstem ujawnia, jak wiele wysiłku 
wymagało uzasadnienie konieczności mobilizacji społecznej i współdziałania 
różnych grup dla osiągnięcia celów, jakie stawiał przed sobą ruch Vladimirescu, 
i jak niejednoznaczne rezultaty ideologiczne ów wysiłek koncepcyjny przyniósł. 
Pojawienie się kategorii pojęciowych „ojczyzny”, „narodu” i „patriotyzmu” 
może sugerować wpływ greckiej retoryki narodowowyzwoleńczej wykorzysta-
nej dla wzmocnienia argumentacji o konieczności odsunięcia od władzy obcych, 
czyli fanariotów, ale może też świadczyć o stopniowej emancypacji ruchu ru-
muńskiego w kierunku autonomicznej inicjatywy wspólnotowej, poprzedzającej 
fazę narodową w historii księstw. 

Druga odezwa jest bardziej jednoznaczna oraz radykalna w sformułowaniach 
i może sugerować rewolucyjny wręcz charakter wydarzeń. Wrażenie to należy 
jednak skonfrontować z treścią wcześniejszych o kilka tygodni Żądań ludu ru-
muńskiego, noszących wszelkie znamiona dokumentu programowego ruchu, acz-
kolwiek nieadresowanych ani do zwierzchności sułtańskiej, ani do społeczeństwa. 
Oto w pierwszym z „żądań” sformułowane jest oczekiwanie, by hospodar ogra-
niczył w swoim otoczeniu dworskim liczbę Greków pełniących funkcje admini-
stracyjne do czterech. Innymi słowy, postulat odsunięcia od władzy fanariotów nie 
dotyczy osoby samego księcia ani nie obejmuje wszystkich bezwzględnie funkcji 
dworskich, co znacząco relatywizuje obiegową tezę o antyfanariockim charak-
terze rebelii. Radykalizmem nie charakteryzuje się też trzecie z kolei „żądanie”, 
zawierające postulat zmniejszenia liczby danin z dotychczasowych sześciu do 
czterech. Jest ono zresztą poprzedzone bardziej kategorycznym „żądaniem” usta-
nowienia dla duchownych greckich zakazu obejmowania jakichkolwiek funkcji 
w strukturach Cerkwi rumuńskiej, co dowodziłoby uznania tego postulatu za waż-
niejszy, także z punktu widzenia ekonomicznego, od kwestii zmniejszenia obcią-
żeń fi skalnych. Raczej nie może dziwić brak w tekście jakiejkolwiek wzmianki 
o zniesieniu pańszczyzny i uwłaszczeniu chłopów. Wśród postulatów najistotniej-
szych z punktu widzenia autorów dokumentu widnieje odstąpienie od procederu 
kupowania tytułów i godności, zarówno świeckich, jak i kościelnych, na rzecz 
mianowania według zasług. Jest znamienne, że pozostałe „żądania” mają w więk-
szości charakter ekonomiczny, zaś kilka dotyczy selektywnej zmiany systemu 
prawnego (unieważnienie Kodeksu hospodara Caragei z równoczesnym utrzy-
maniem w mocy praw ustanowionych za panowania Konstantyna Ypsilantiego, 
anulowanie rozporządzeń wydanych za panowania Alexandra Sutzu i zachowanie 
niektórych przyjętych za czasów tego samego Caragei itp.)71. 

Jako całość, Żądania sprawiają wrażenie propozycji umiarkowanych reform, 
które miałyby zmierzać w kierunku uporządkowania i uproszczenia struktury 

71 Cererile norodului românesc (februarie 1821) [w:] Oncescu I. i in., Texte şi documente…, s. 36.
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administracyjnej księstw, odejścia od niektórych anachronicznych praktyk właś-
ciwych dla absolutyzmu orientalnego, wzmocnienia pozycji rodzimych elit poli-
tycznych, a pośrednio także samego państwa. Reformatorski, daleki od radykali-
zmu rewolucyjnego, charakter projektu w niczym nie umniejsza jego znaczenia. 
Postulat zmiany w ramach istniejącego porządku oznacza, tak czy inaczej, próbę 
wyjścia z marazmu politycznego i ekonomicznego, w jakim tkwią księstwa.

Rebelia pozbawiona społecznego radykalizmu, ale uwikłana w konfl ikt o szer-
szym zasięgu (kwestia grecka), przypomina samoograniczającą się rewolucję, 
której dynamika ostatecznie wymyka się spod kontroli przywódców i prowoku-
je reakcję tureckiego suwerena w chwili, gdy wewnętrzny konfl ikt zakończony 
śmiercią Vladimirescu osłabia całe przedsięwzięcie w stopniu i tak uniemożli-
wiającym dalsze działanie. Niezależnie od kontrowersji interpretacyjnych wokół 
ich celów i przebiegu, wydarzenia roku 1821 pociągają za sobą, chociaż nie bez-
pośrednio, skutki, które ujawniać się będą przez kolejne lata. Pierwszym z nich 
jest rezygnacja Wysokiej Porty z obsadzania tronów książęcych w Bukareszcie 
i Jassach przedstawicielami Fanaru i formalne przywrócenie do władzy rodzimej 
arystokracji, co oznacza, w istocie rzeczy, realizację jednego z głównych postula-
tów rebelii. Oczywiście, że decyzja Turcji jest wymuszona przez presję pozosta-
łych mocarstw, nie zaś przez nieudany bunt, ale w odbiorze społecznym będzie 
wiązana z osobą i działaniami Vladimirescu. Skutkiem drugim, o konsekwen-
cjach bardziej dalekosiężnych, jest ujawnienie konfl iktu drobnego bojarstwa 
z rodami arystokratycznymi; konfl ikt ów przenika do świadomości społecznej 
i staje się elementem autoidentyfi kacji grupowej, a jego ujawnienie – kataliza-
torem późniejszych zmian prowadzących do powstania rodzimej burżuazji (nie 
bez znaczenia będzie tutaj „narodowy” kontekst rywalizacji rumuńsko-greckiej). 
Trzecią wreszcie konsekwencją wydarzeń jest dokonująca się szybko mityzacja 
postaci Vladimirescu, który zostaje jednym z pierwszych rumuńskich bohaterów 
narodowych czasów nowożytnych72. Dramatyczne okoliczności śmierci przy-
wódcy pandurów umocnią przekonanie o heroiczności i patriotyzmie jego po-
stawy, zaś mglistość założeń i celów ruchu okaże się z upływem czasu atutem, 
stanowiąc zachętę do coraz to nowych interpretacji. Widziana z tej perspektywy 
rebelia, pomimo klęski jej przywódców – zarówno Vladimirescu, jak i Ypsilan-
tiego – ma do odegrania istotną rolę historyczną: jest pierwszym zorganizowa-
nym ruchem rumuńskich niższych warstw społecznych, który łączy w sobie (albo 
przynajmniej sugeruje takie połączenie) treści socjalne i narodowe, zapowiada 
głęboką przemianę relacji wewnątrzspołecznych i przyśpiesza proces budzenia 
się rumuńskiej samoświadomości.

72 Zob. m.in. Boia Lucian, Rumuni. Historia, mity, świadomość, Kraków 2003, s. 241.
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2. Zmiana w granicach ustalonego 
porządku

Grecko-rumuńskie powstanie ponosi klęskę i nie wywołuje politycznego przeło-
mu, ale podtrzymuje stan fermentu w środowiskach bojarskich. Reakcja na nie-
dawne wydarzenia uzależniona jest od statusu danej grupy i pozostaje w ścisłej 
relacji z postawą zajętą wcześniej wobec rebelii. Wielkie rody, których liczni 
przedstawiciele szukali schronienia w niespokojnym okresie w habsburskim 
Siedmiogrodzie i na Bukowinie, teraz wykorzystują okazję, by upomnieć się 
u sułtana o rekompensatę za poniesione straty, ale także, by domagać się gwa-
rancji umocnienia swojej pozycji w przyszłości. Tak postępują bojarzy moł-
dawscy, którzy we wrześniu 1821 roku piszą z bukowińskich Czerniowiec do 
sułtana petycję niewiele odbiegającą w tonie od Żądań sformułowanych przez 
insurgentów Vladimirescu. Po uprzednim potępieniu „szkodliwego sprzysiężenia 
greckich odszczepieńców”73, autorzy petycji wyliczają swoje oczekiwania wo-
bec zwierzchności sułtańskiej, wśród których widnieją między innymi: przejęcie 
dóbr klasztornych („dla miłosiernego wsparcia ubogich patriotów”), przywilej 
posiadania ustaw sporządzonych w rodzimym języku, wytyczenie przez wy-
branych spośród bojarów mężów zaufania i prawne uznanie granic posiadłości, 
oddanie władzy książęcej i funkcji dworskich wyłącznie w ręce przedstawicieli 
lokalnych rodów. Retoryka (patrioci versus obcy) oraz niektóre wątki (odebranie 
Grekom godności i przywilejów) istotnie przypominają odezwy Vladimirescu, 
jednak autorzy dokumentu nie kryją, że ich troską jest interes grupowy milcząco 
utożsamiany z narodowym. Także i tutaj obecne są akcenty religijne, ale zamiast 
biblijnych odwołań i skojarzeń mamy do czynienia z formułą modlitewną („Uli-
tuj się, wielki i potężny władco! Wysłuchaj głosu niewinnego ludu …”). Trud-
no doszukać się w tekście przejawów świadomości kryzysu i wynikającej stąd 
potrzeby zmian, anonimowi autorzy supliki wolą się odwołać do sułtańskiego 
„miłosierdzia” i oczekiwać realizacji swoich postulatów jako rekompensaty za 
„prawowierność” narodu mołdawskiego, który „nosił w sercu z dziada pradziada 
dwa nakazy: dbałości o czystość wiary i posłuszeństwa potężnemu i wielkiemu 
cesarstwu”74. Autorom daleko jest do ducha reformatorskiego, ale domaganie się 
uporządkowania kwestii własnościowych oznacza ówcześnie podważenie jed-
nej z istotnych praktyk politycznych wschodniego absolutyzmu, a ewentualne 
spełnienie postulatu byłoby równoznaczne z formą modernizacji, niezależnie od 
doraźnych skutków społecznych i ekonomicznych.

73 Boierii moldoveni cer Porţii înlăturarea grecilor şi arnăuţilor, cârmuire pământeană, hotărnicirea 
moşiilor şi alcătuirea unei pravili în limba moldovenească [w:] Oncescu I. i in., op.cit., s. 43.

74 Ibidem.
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Znacznie bardziej interesujący w swojej zawartości myślowej jest pochodzą-
cy z roku 1822 manifest O zjednoczenie „błagorodnych”, świadczący o stop-
niowym dojrzewaniu wśród części bojarstwa świadomości zmiany, która byłaby 
czymś więcej niż tylko modyfi kacją porządku istniejącego.

„Wszyscy sławią jedność, ale nie każdy ją uprawia, a jedynie wargami swymi chwali. Ciało 
ludzkie składa się z członków, którymi się posługuje i których używa dla wszelkich swoich 
potrzeb. Kiedy zdarzy się, że jeden z nich, choćby i najmniejszy palec, cierpi, całe ciało cierpi 
wraz z nim, a pozostałe członki śpieszą z pomocą cierpiącemu, co dowodzi, jak mocno są zjed-
noczone członki ciała między sobą (…). Podobnie jest z ludzkim plemieniem zamieszkującym 
daną sobie ziemię; uważane jest za jedno ciało złożone z członków, które jeśli mocno połączo-
ne świętym węzłem jedności, (…) [wówczas sprawiają, że] wszyscy są jednym ciałem, jedną 
duszą, jednym umysłem i jednym głosem i mogą oprzeć się wszelkiej wrogiej myśli i wszelkiej 
obcej nawale (…).

Naród nasz rumuński, to ciało mizerne, a w nim obca głowa i członki mocno poskręcane, 
i wszyscy widzieli, w jak zgubną ciemność i pożałowania godne spustoszenie wtrącił je rok 
1821, a przyczyna tego taka, że ani głowa nie pragnęła dobra dla członków, ani członki nie 
łączyła święta więź, która każe śpieszyć z pomocą jedni drugim! Owe członków poskręcanie 
zrodziło się zaś i wyrosło w domu błagorodnej pychy Kraju Rumuńskiego (…).

Ludzie błagorodni! Niechże dane wam będzie posiąść wreszcie tę prawdę, że błagorodnymi 
nie będziecie, jeśli pierwej nie staniecie się patriotami! Nie błagorodni czynią ojczyznę, ale 
ojczyzna czyni błagorodnych! Patrioci opłacają was, byście czuwali dla ich dobra, byście dbali 
o ich korzyści, nie zaś oczerniali ich, znieważali i okradali! (…) Niech zatem dane wam będzie 
szlachectwo prawdziwe, które obecne jest w pozostałej Europie, a nie takie, co zrodzone jest 
z próżności (…)! Nie miejcie patriotów waszych za bydlęta! Czas bydlęcy przeminął! Teraz 
także i synowie ojczyzny posiedli uczucia! (…)”75 

Tekst, będący dosyć zaskakującym połączeniem pryncypiów konserwatyw-
nych, haseł egalitarystycznych i społecznego moralizatorstwa w duchu absoluty-
zmu oświeconego, zawiera bezkompromisową krytykę warstwy „dobrze urodzo-
nych”. Nakreślona we wstępie wizja społeczeństwa jako wspólnoty organicznej 
mogłaby sugerować, iż mamy do czynienia ze stanowiskiem konserwatywnym 
opartym na przeświadczeniu o naturalnie koniecznym i niezmiennym charak-
terze społeczeństwa76. I tak zapewne jest, jakkolwiek anonimowy autor (bądź 
autorzy) tekstu osłabia logikę własnej argumentacji poprzez wprowadzenie tezy 
o bezwzględnie równym statusie wszystkich członków organizmu społecznego 
(„błagorodni” są ludźmi jak wszyscy inni, to znaczy podlegają wszelkim nie-
szczęściom i słabościom natury ludzkiej”) oraz przyznanie „źle urodzonym” pra-
wa do buntu („wielu ma prawo bronić się przed okrucieństwami nielicznych”)77, 

75 Pentru unirea „blagorodnicilor” (1822, iunie 20) [w:] Oncescu I. i in., Texte şi documente…, 
s. 46–48.

76 Zob. m.in. Heywood Andrew, Ideologie polityczne, rozdz. Chęć zachowywania – zasadnicze 
zagadnienia, Warszawa 2007.

77 Pentru unirea…, s. 47.
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co stanowi powtórzenie znanego już hasła z proklamacji Vladimirescu. Stwier-
dzenie istnienia złych praktyk, za które odpowiedzialna jest warstwa błagorod-
nych, wymusza próbę określenia remedium na panoszące się zło. Zapropono-
wanym rozwiązaniem nie jest ani reforma, ani rewolucja, lecz „ozdrowieńcza” 
samoświadomość elity, która uzna swoje winy i pojmie istotę własnych zobowią-
zań względem pozostałych „członków ciała” społecznego. 

Przy całym swym naiwnym charakterze propozycja naprawy jest logicznym 
następstwem wiary w integralność wspólnoty, której elementów konstytutyw-
nych i ich funkcji nie sposób wymienić czy zastąpić. Zwraca przy tym uwagę 
rozróżnienie terminologiczne: „błagorodni” i „patrioci”, w którym użycie tego 
drugiego określenia niewątpliwie nie odpowiada jego dzisiejszemu pojmowaniu. 
Pojawiający się w tekstach z tego okresu termin „patriota” nie odnosi się do sfery 
uczuć i nie jest równoznaczny z kimś manifestującym „miłość do ojczyzny”, 
lecz określa ogólnie i umownie mieszkańca kraju, ojczyzny (łac. i rum. patria). 
Przeciwstawienie sobie „patriotów” i członków elity (zapożyczony z ros. blago-
rodnic) służy, jak się wydaje, nie tyle deprecjacji statusu bojarskiego, ile upod-
miotowieniu ludu – amorfi cznej masy zdominowanej przez żywioł chłopski – 
dotychczas ignorowanej („synowie ojczyzny posiedli uczucia”). Ten sam termin, 
jak wcześniej widzieliśmy, został użyty przez autorów ze środowiska wielkobo-
jarskiego dla odróżnienia rodów mołdawskich od rodzin greckich, co każe przy-
puszczać, iż jest on ówcześnie traktowany niemal powszechnie jako synonim 
rodowitego mieszkańca księstw, a nie przedstawiciela określonej warstwy spo-
łecznej. Kwestia podziału społeczeństwa na „patriotów” i obcych nie jest li tylko 
terminologiczna i wiąże się niewątpliwie z zapowiadanym już w tytule i dominu-
jącym w tekście zagadnieniem „jedności”. Perspektywa zjednoczenia rodzimego 
bojarstwa z ludem jawi się jako panaceum na istniejące bolączki, a więc i jako 
substytut reform. Połączenie, a w rzeczywistości pojednanie głównych grup spo-
łecznych ma oznaczać humanitarny stosunek do chłopstwa i uznanie jego pod-
miotowości przez bojarów, a także równoczesną akceptację uprzywilejowanej 
pozycji „dobrze urodzonych” przez pozostałe warstwy. 

„Urzędy niechaj rozdzielane będą pomiędzy rodowitych mieszkańców, najbardziej uczci-
wych i bogobojnych, miłujących sprawiedliwość i gorliwych w pracy dla wspólnego dobra, 
których powinnością niech będzie okazywanie poddanym ojcowskiej miłości, zaś obowiąz-
kiem poddanych niech będzie korne posłuszeństwo, szacunek i oddanie”78. 

Ostra krytyka „błagorodnych”, pełna radykalnych sformułowań opisujących 
godne potępienia praktyki, przypominająca w swej wymowie pisarstwo społecz-
ne Aleksandra Radiszczewa79 (nie sposób wykluczyć, że niektórzy carscy ofi ce-

78 Ibidem, s. 49.
79 Manifest dotyczący „błagorodnych” jest wymownym dokumentem przełomu epok: końca orien-

talnego absolutyzmu i początku „fazy europejskiej” w historii księstw, przejawiającej się głównie fermen-
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rowie rozpowszechniali te „nieprawomyślne” idee), nie przeradza się w propozy-
cje rozwiązań istniejących problemów społecznych. Zamiast tego pojawiają się 
hasła „odrodzenia narodu” i „założenia ojczyzny”. Autor manifestu poprzestaje 
na wyliczeniu znanych już postulatów zmian: odsunięcie od władzy Greków, 
przyznawanie godności według zasług i kompetencji wyłącznie przedstawicie-
lom rodzimej elity, budowa systemu powszechnego szkolnictwa itd., które w ni-
czym nie naruszają dominacji bojarskiej, a przynieść mają jedynie modyfi kację 
istniejącego porządku. Widoczne nastawienie antygreckie, odróżniające ten do-
kument od proklamacji wydanych przez Vladimirescu, rychło staje się motywem 
przewodnim wszelkich projektów reformatorskich zgłaszanych przez różne od-
łamy bojarstwa, skutecznie zamazującym głębsze przyczyny cywilizacyjnego 
zapóźnienia księstw.

W przeciwieństwie do moralizatorskiego i lakonicznego w opisie rzeczywi-
stości tekstu o „błagorodnych”, Projekt Konstytucji „karbonariuszy”(rok 1822), 
przypisywany mołdawskiemu bojarowi Ionică Tăutu, jest próbą całościowego 
ujęcia materii związanej z organizacją państwa. Projekt dotyczy Księstwa Moł-
dawskiego i zakłada (podobnie jak wcześniejsze dokumenty) utrzymanie poli-
tycznego status quo, czyli zależność od imperium osmańskiego. Zawartej w tytu-
le sugestii związków z ideologią włoskiego karbonaryzmu nie należy traktować 
dosłownie. Wprawdzie projekt wychodzi ze środowiska nastawionych reforma-
torsko drobnych bojarów, które swoim składem społecznym może przypominać 
włoskich karbonariuszy, ale na tym podobieństwa się kończą. Cele działalności 
mołdawskich bojarów nie są rewolucyjne, ich poglądy – dalekie od republikań-
skich, zaś swoisty protektorat, jaki roztacza nad tym środowiskiem hospodar Ioan 
Sandu Sturdza (1822–1828), rozwiewa wątpliwości co do radykalnego i wywro-
towego charakteru inicjatywy pozbawionej wyraźnych form organizacyjnych. 
Konfrontacja głoszonych haseł z lokalną rzeczywistością społeczną przywraca 

tem umysłowym, jaki dociera na ten obszar krętymi ścieżkami, często trudnymi do odtworzenia. Z racji 
anonimowego charakteru tekstu i braku informacji źródłowych nie mamy przekonujących argumentów 
przemawiających za tezą o wpływie poglądów Radiszczewa na autora (-ów) manifestu. Bez większego 
trudu odnajdujemy jednak w omawianym dokumencie akcenty (zarówno w warstwie językowej, jak 
i koncepcyjnej) odsyłające wprost do poglądów rosyjskiego myśliciela oświeceniowego. Wielokrotnie 
jest użyte określenie „synowie ojczyzny” (zob. tekst Radiszczewa Rozmowa o tym, czym jest syn oj-
czyzny), pojawia się też porównanie chłopstwa do „bydląt” („bydło robocze” u autora rosyjskiego) oraz 
wskazanie „próżności” jako źródła społecznego „wywyższenia” (u Radiszczewa, „próżność i ambicja” 
są również przykładem negatywnych źródeł cnót społecznych). Szczegółowa analiza porównawcza 
mogłaby się okazać bezowocna, gdyż tekst rumuński operuje wybranymi motywami w sposób dowolny, 
daleko mu też do rygoryzmu całościowych ujęć ideologicznych z pism Rosjanina. Przywołujemy jednak 
tę kwestię, by zwrócić uwagę na zróżnicowaną i nie do końca jasną proweniencję inspiracji ideowych 
rumuńskiej wczesnej nowoczesności. Obiegowa teza o zmianie sposobu myślenia lokalnych elit głównie 
pod wpływem francuskich idei z czasów rewolucji i okresu porewolucyjnego zdaje się nie znajdować 
tutaj potwierdzenia. Odnośnie do poglądów Radiszczewa, zob. Walicki Andrzej, Zarys myśli rosyjskiej. 
Od Oświecenia do renesansu religijno-fi lozofi cznego, rozdz. II, Kulminacja Oświecenia: Aleksander 
Radiszczew, Kraków 2005.



Kontekst historyczny rumuńskiej modernizacji w XIX wieku 48

im jednak, przynajmniej częściowo, wymiar kontestatorski wobec istniejącego 
porządku. Już gwarancja możliwości czynienia wszystkiego, co nie jest sprzecz-
ne z prawem, zapisana w art. 4 i rozciągnięta na wszystkich bez wyjątku miesz-
kańców kraju, stanowi zapowiedź prawdziwego wyłomu w dotychczasowych 
praktykach politycznych. Równie nowatorski charakter mają zapisy gwarantują-
ce nietykalność własności prywatnej (art. 5) i wolność działalności gospodarczej 
(art. 13), eliminujące samowolę prawną (art. 6) i ustanawiające zasadę równości 
„wszystkich bez różnicy” wobec prawa (art. 18)80. 

Ład liberalny, którego ustanowienie zdaje się zapowiadać „konstytucja”, ma 
głównie wymiar gospodarczy, w mniejszym zaś stopniu – polityczny. Wolność 
działania i gwarancja swobód indywidualnych przy równoczesnym zachowaniu 
istniejącej struktury własności zamieniają się w przywilej grupowy warstwy bo-
jarskiej, mechanizm merytokracji nie znosi bowiem barier i ograniczeń stano-
wych; jako ustępstwo względem mas chłopskich można odczytać, co najwyżej, 
określenie wysokości ich świadczeń wobec właścicieli ziemskich na poziomie 
chroniącym przed „ciemiężeniem”(art. 53). Zdecydowanie więcej uwagi po-
święca się w dokumencie zapisom gwarantującym utrzymanie bądź przywróce-
nie w niektórych dziedzinach dominującej pozycji politycznej i ekonomicznej 
mołdawskiego/rumuńskiego żywiołu etnicznego. I tak, już w artykule drugim 
„konstytucji” mowa jest o „prawosławnej wierze chrześcijańskiego Wschodu” 
jako religii „panującej”, zgodnie z historycznymi „prawami i obyczajami tej zie-
mi”. Przedstawicielom innych religii ma się wprawdzie zagwarantować swobodę 
wyznawania własnej wiary, ale ich status zostaje określony terminem „dopusz-
czeni” (w oryginale „suferiţi”, co odsyła niewątpliwie do przymiotnika „tolero-
wani”). Przyznanie uprzywilejowanego statusu religii wyznawanej przez więk-
szość rdzennej ludności oznacza odwołanie do sfery znaczeń i symboli zdolnych 
pełnić funkcję integrującą w odniesieniu do wspólnoty protonarodowej81 i służy 
wyraźnie jej wzmocnieniu. Relatywna słabość ówczesnej instytucji Kościoła pra-
wosławnego gwarantowała równocześnie, iż religia nie stanie się alternatywą dla 
„narodowej” lojalności82. 

Ograniczeniom miałoby podlegać prawo nabywania statusu poddanego83 
mołdawskiego; „konstytucja” uzależnia jego uzyskanie od pochodzenia połą-
czonego z domicylem bądź, w przypadku obcokrajowca, od zawarcia związku 

80 Proiectul de Constituţie al „cărvunarilor”(1822) [w:] Oncescu I. i in., Texte şi documente…, s. 55.
81 Zdaniem E. Hobsbawma, „jakkolwiek religia nie stanowi koniecznej cechy protonacjonalizmu 

(…), święte ikony są jednak, podobnie jak w nacjonalizmie nowoczesnym, jego ważnym elementem. 
Reprezentują symbolikę i rytuały bądź praktyki zbiorowe, które ewidentnie nadają realność wspólnocie 
wyobrażonej”. Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, rzeczywistość, Warszawa 2010, s. 80.

82 Ibidem, s. 77.
83 Projekt ustawy operuje wprawdzie terminem „mieszkaniec Mołdawii” (w oryginale „pământean 

al Moldovei”), ponieważ jednak zakłada kontynuację systemu władzy książęcej, stosować będziemy 
określenie „poddany” wymiennie z użytym w tekście oryginalnym.
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małżeńskiego z mieszkanką Mołdawii posiadającą dobra nieruchome, przy czym 
naturalizacja miałaby nastąpić dopiero po okresie dziesięciu lat nieprzerwanego 
zamieszkiwania w kraju i nie byłaby automatyczna. Tytuł do mołdawskiej przy-
należności państwowej traciłby też każdy przyjmujący obce obywatelstwo (art. 16). 
Te niezwykle rygorystyczne zapisy, w ówczesnej Europie rzadko jeszcze sto-
sowane, kojarzą się z ustawą zasadniczą Bawarii z roku 1818, a w wymia-
rze ogólniejszym – z niemieckim obszarem politycznym i kulturowym, gdzie 
mamy do czynienia z procesem kształtowania się narodu według kryteriów 
„przedpaństwowych”84. Tak więc, dokument, chociaż określany jako „konstytu-
cja karbonariuszy”, niewiele ma w sobie z francuskiego ducha republikańskiego, 
nie nawiązuje do tworzącego się właśnie francuskiego wzorca narodu obywa-
telskiego opartego na jedności kulturowej społeczeństwa85, zdecydowanie bliż-
szy jest mu za to sposób myślenia Herdera o naturze relacji między narodem 
i państwem („najnaturalniejszym państwem jest takie państwo, które stanowi 
jeden lud o jednym narodowym charakterze”86). Trudno spekulować, przy braku 
wiarygodnych źródeł, w jakim stopniu ten stan rzeczy jest rezultatem niechęci 
do francuskiego radykalizmu społecznego87, a w jakim wynika z uświadomienia 
podobieństw między sytuacją państw obszaru niemieckiego sprzed zjednoczenia 
i statusem Księstwa Mołdawskiego. 

Sam fakt czerpania z niemieckiej refl eksji nad narodem i państwem nie może 
dziwić, nawet jeśli wciąż trudno jest zrekonstruować drogi, jakimi ta docierała na 
interesujący nas obszar we wczesnych latach XIX wieku. Niemiecki romantycz-
ny model myślenia o państwie przez pryzmat interesów narodowej wspólnoty 
etnicznej jest nie tylko bardziej czytelny dla Mołdawian i Wołochów pozbawio-
nych wspólnej suwerennej struktury państwowej; traktując teraźniejszość jako 
organiczny wytwór przeszłości, ucząc respektu dla instytucji i porządku odzie-
dziczonych z narodowej historii, daleki od żądań radykalnej zmiany organizacji 
społeczeństwa, jest on także bardziej atrakcyjny dla elity bojarskiej niezainte-
resowanej reformami, które groziłyby zachwianiem jej uprzywilejowanej pozy-
cji. W tekście „konstytucji” dochodzi do specyfi cznego połączenia opcji kon-
serwatywnej i liberalno-oświeceniowej, łatwo jednak zauważyć, że użycie pojęć 

84 Por. Trzciński Krzysztof, Obywatelstwo w Europie. Z dziejów idei i instytucji, Warszawa 2006; 
s. 181–194.

85 Ibidem, s. 198.
86 Herder Johann Gottfried, Myśli o fi lozofi i dziejów [w:] Państwo a społeczeństwo. Wizje wspólnot 

niemieckich od Oświecenia do okresu Restauracji, Namowicz T. (red.), Poznań 2001, s. 281.
87 Częściową odpowiedź na to pytanie przynoszą rozważania P. Cornei, który analizując zagadnienie 

recepcji dzieł Voltaire`a i Rousseau w księstwach, zwraca uwagę na „całkowicie sprzeczne postrzeganie” 
myśli wolteriańskiej. Chociaż w interesującym nas okresie (1780–1820), dużo częściej tłumaczony od 
Rousseau, Voltaire był też zdecydowanie bardziej zwalczany, w czym niemały udział miała hierarchia 
kościoła prawosławnego. Zob. Cornea Paul, Rousseau şi Voltaire în România [w:] Delimitări şi ipoteze, 
Iaşi–Bucureşti 2008, s. 58–66.
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„dobra wspólnego” (obştescul folos) i „postępu” (păşire înainte) ma charakter 
czysto retoryczny, podczas gdy precyzja sformułowań i ujęcie pragmatyczne to-
warzyszą wyłącznie zapisom dotyczącym wewnętrznego ładu instytucjonalno-
-prawnego mającego zapewnić koegzystencję gospodarki feudalnej (nienaru-
szalność własności ziemskiej) i kapitalistycznej (swoboda wymiany handlowej) 
w ramach państwa de facto oligarchicznego. Wydźwięk liberalny dokumentu jest 
dodatkowo osłabiony postanowieniami przewidującymi zakaz nabywania ziemi 
przez cudzoziemców (art. 68) oraz zawierającymi wiele ograniczeń nałożonych 
na populację żydowską (powstrzymanie dalszego napływu tej ludności, zakaz 
dzierżawy ziemi i wykonywania niektórych zawodów). Tăutu, uznany za „wy-
bitnego obrońcę idei praworządności”, który postrzegał prawo jako „fundament, 
na którym opiera się wolność”88, może też z pewnością uchodzić za „pierwszego 
nowoczesnego Rumuna”89 z uwagi na gotowość myślenia o państwie w katego-
riach zarówno publicznoprawnych, jak i ideologiczno-narodowych. Nie zmienia 
to jednak faktu, że projekt „konstytucji”, którego był jednym z głównych au-
torów, stanowi niespójną syntezę zachowawczości, wąsko pojętych zasad libe-
ralizmu i elementów „świadomości protonacjonalistycznej” (według określenia 
Hobsbawma90), jest propozycją zmiany/reformy przyodzianą w radykalną, quasi-
-rewolucyjną, retorykę91.

Lata dwudzieste XIX stulecia obfi tują w tego typu teksty i opracowania 
(I. Rosetti-Rosnovanu, B. Văcărescu, N. Râmniceanu, B. Paris Mumuleanu, 
E. Poteca, D. Golescu i in.), świadczące o rosnącym zaangażowaniu politycznym 
(w nowoczesnym znaczeniu) różnych odłamów środowiska bojarskiego, którego 
przedstawiciele tworzą nowy typ elity, kształconej coraz częściej i intelektual-
nie formowanej w ośrodkach uniwersyteckich zachodniej Europy. Upływ cza-
su nie przynosi jednak, rzecz znamienna, radykalizacji zgłaszanych postulatów 
modernizacyjnych – przeciwnie, jesteśmy świadkami umacniania się postaw za-
chowawczych i Rosetti-Rosnovanu, o którym E. Turczynski pisze, iż „w ciągu 
jednego dziesięciolecia przeistoczył się z umiarkowanego liberała w kwestiach 
gospodarczych w człowieka pojmującego reformy na modłę konserwatywną”92, 
nie jest tu wyjątkiem. Proponowane zmiany sprowadzają się w praktyce do likwi-
dacji procederu kupowania tytułów i funkcji oraz wprowadzenia zasad meryto-
kracji, a także ograniczenia przywilejów wielkobojarskich i stworzenia systemu 

88 Georgescu Vl., Ideile politice şi Iluminismul în Principatele Române. 1750–1831, Bucureşti 
1972, s. 133.

89 Cornea P., Originile…, s. 241.
90 Hobsbawm E., op.cit., s. 67.
91 Zob. także rozważania na ten temat A.-F. Platona, Geneza burgheziei…, s. 278–279.
92 Turczynski E., op.cit., s. 113. Autor cytuje przy tej okazji opinię Rosettiego-Rosnovanu, dla 

którego część pomysłów zawartych w „Konstytucji” karbonariuszy to „idee pozbawione koherencji 
i wręcz niebezpieczne” (s. 114). 
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powszechnego szkolnictwa. Na plan dalszy schodzą zaś hasła przyznania więk-
szych praw politycznych mieszczaństwu, jak i postulat utworzenia w pełni suwe-
rennych struktur państwowych. Następuje to w sytuacji, gdy inicjatywy liberalne 
i niepodległościowe spotykają się z niezmiennie energicznym przeciwdziałaniem 
zarówno administracji tureckiej, jak i carskiej, na co niewątpliwie ma wpływ 
ewolucja poglądów Aleksandra I w kierunku konserwatyzmu, może więc zostać 
odczytane jako pragmatyczna próba dostosowania poziomu oczekiwań reforma-
torskich do międzynarodowych i wewnętrznych realiów politycznych. 

Zawarta jesienią 1826 roku konwencja akermańska przynosi księstwom nad-
dunajskim większy zakres autonomii i oparcie porządku społecznego na systemie 
przywilejów dla bojarstwa, jakich to środowisko, zdaniem niektórych autorów, 
„nigdy wcześniej nie posiadało”93. Nie wydaje się jednak, by zapisy traktatu mia-
ły rzeczywiście charakter zupełnie bezprecedensowy; pozycja bojarów osłabła 
wprawdzie za rządów fanariockich (wraz z zakwestionowaniem zasady nienaru-
szalności historycznych prerogatyw), ale przecież nigdy nie przestała być uprzy-
wilejowaną. Nowym zjawiskiem jest natomiast upowszechnienie, tak krytykowa-
nego w programach reform, procederu kupowania tytułów i funkcji bojarskich. 
O ile w roku 1810 liczba bojarów mołdawskich wynosiła 460, to za panowania 
I. Sandu Sturdzy (1822–1828) wzrasta ona do 902 (z czego 354 osoby uzyskują 
potwierdzenie tytułów, zaś 497 osób zdobywa status bojarski). Podobna sytuacja 
ma miejsce także w Księstwie Wołoskim94. 

Zanim więc mechanizm awansu społecznego oparty na indywidualnych zasłu-
gach stanie się rzeczywistą alternatywą dla statusu określonego przez pochodzenie 
(póki co „merytokracja pozostaje abstrakcyjnym czynnikiem mobilizującym”95), 
mamy do czynienia ze zjawiskiem zaspokajania aspiracji jednostkowych poprzez 
„handel tytułami”, który substytuuje dziedziczność szlachectwa. Z perspektywy 
historyka, dokonujący się ówcześnie proces jest nie tyle motywowany ludzką 
potrzebą podniesienia prestiżu społecznego i względami konkurencji, ile próbą 
„obrony przed licznymi nadużyciami ze strony władzy”96. Perspektywa socjolo-
giczna każe zwrócić uwagę na symboliczny wymiar szlachectwa, który zapewnia 
koherencję i ciągłość istnienia określonej strukturze antropologiczno-społecznej 
poprzez „wyposażenie jednostki w esencjalność niezależną od przypadkowości 

93 Ibidem, s. 116.
94 Platon A.-F., op.cit., s. 276. Autor cytowanego opracowania, opierając się na dostępnych źródłach, 

zwraca przy okazji uwagę na ich często wątpliwą wiarygodność. Najważniejsze z nich – dokumenty 
i relacje z epoki – zawierają nierzadko dane tak dalece sprzeczne, że wręcz uniemożliwiają rzetelną 
ocenę tamtych realiów.

95 Lazăr Marius, Paradoxuri ale modernizării. Elemente pentru o sociologie a elitelor culturale 
româneşti, Cluj-Napoca 2002, s. 144.

96 Platon A.-F., op.cit., s. 277.
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własnych cech indywidualnych”97. Ograniczenie osobowej podmiotowości i su-
werenności („jednostka jest pozbawiona swobody indywidualnego wyboru. Nie 
ona jest nosicielem wartości, ale ród z jego patrymonium symbolizowanym przez 
herb i nazwisko”98) zostaje zrekompensowane korzyściami, jakie zbiorowość zy-
skuje ze stabilnego porządku opartego na zasadzie „dawności” i historycznego, 
a nie tylko związanego z rangą pierwszeństwa. Zachodzące zmiany powodują 
wprawdzie nieuchronną i nieodwracalną erozję tradycyjnego szlachectwa (wraz 
z cnotami, które uosabia), zaś nowoczesna merytokracja narzuca zastąpienie 
dziedziczonego tym, co osiągnięte, ale mimo to „arystokratyczny model awansu 
wciąż jest (…) stałym obszarem odniesienia”99. Taki stan rzeczy można złożyć 
na karb zarówno mechanizmów obronnych uruchomionych przez wspólnotę tra-
dycyjnego typu w obliczu nowoczesności, jak i braku realnego wzorca alterna-
tywnego dla tradycyjnych form awansu społecznego. Obydwa ujęcia są w istocie 
rzeczy komplementarne, nie wykluczają też innych możliwości interpretacyj-
nych. Wołosko-mołdawska społeczność w fazie protonarodowej, jakkolwiek 
konfrontowana z konsekwencjami modernizacji dokonującej się pod wpływem 
impulsów zewnętrznych, wciąż pozostaje wspólnotą typu tradycyjnego. Moż-
liwość nabywania tytułów i godności oznacza, nawet w warunkach samowoli 
władzy, gwarancję ciągłości tradycyjnego modelu kulturowego, daje poczucie 
bezpieczeństwa przez obcowanie z rozpoznawalnym systemem wartości, sank-
cjonuje zmianę (zastąpienie bojarstwa dziedzicznego tytularnym) bez naruszania 
fundamentów tradycyjnego porządku, opartego na dominacji politycznej i eko-
nomicznej jednej warstwy. 

Jeśli w rzeczywistości społecznej księstw dominują próby adaptacji do no-
wych warunków przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów instytucjonal-
nych i materialnych, to determinantą rzeczywistości politycznej w tamtym okre-
sie pozostaje prawie całkowity brak suwerenności; zasadnicze decyzje dotyczące 
organizacji i funkcjonowania księstw podejmuje administracja carska, wymu-
szająca formalną akceptację zmian przez państwo osmańskie. W tych katego-
riach należy interpretować okoliczności przyjęcia na początku lat trzydziestych 
tzw. Regulaminu organicznego100, uchwalonego wprawdzie oddzielnie dla Wo-
łoszczyzny i Mołdawii, ale zawierającego bardzo zbliżone zapisy dla obydwu 

97 Lazăr M., op.cit., s. 142. Autor powołuje się w swoich rozważaniach na Pierre`a Bourdieu; 
zob. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2006.

98 Ibidem.
99 Ibidem, s. 143.
100 W polskiej literaturze przedmiotu używany jest również termin Statut organiczny (zob. m.in. 

Kalembka S., Wiosna Ludów w Europie, Warszawa 1991). W naszych rozważaniach pozostajemy przy 
wersji bliskiej oryginałowi (Regulament Organic), uważamy bowiem, iż określenie regulamin bardziej 
odpowiada administracyjno-porządkowemu charakterowi dokumentu. Innowacyjne niewątpliwie od-
działywanie narzuconych zapisów prawnych nie może przesłaniać faktu, że nie ogarniają one całej 
rzeczywistości społeczno-politycznej w sposób właściwy ustawie zasadniczej.
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podmiotów instytucjonalnych (dlatego używamy terminu regulamin, a nie zwy-
czajowej liczby mnogiej). 

Opracowanie Regulaminu jest realizacją zapisów pokoju adrianopolskiego, 
kończącego zwycięską dla Rosji wojnę z lat 1828–1829, w którym sygnatariu-
sze traktatu, potwierdzając wcześniejsze ustalenia umowy akermańskiej, uznali 
„konieczność zapewnienia administracji tych prowincji bazy bardziej stabilnej 
i w większym stopniu zgodnej z ich rzeczywistymi interesami”101. Zapowiedzia-
na w traktacie pokojowym reforma administracyjno-prawna nie przynosi zmian 
o przełomowym znaczeniu, bo też i nie takie są intencje ustawodawcy; w inte-
resie cara jest zachowanie porządku, nie zaś postęp102. Jednak wraz z zapisami 
o zniesieniu tureckiego monopolu na handel z księstwami oraz o dożywotnim 
wyborze hospodarów spośród przedstawicieli miejscowych rodów bojarskich 
staje się ona fundamentem porządku polityczno-instytucjonalnego, który prze-
trwa aż do formalnego zjednoczenia księstw w roku 1859. Nazywany niekiedy 
pierwszą konstytucją księstw103, w rzeczywistości Regulamin spełnia w niewiel-
kim stopniu wymogi ustawy zasadniczej. Już preambuła dokumentu ujawnia jego 
zasadniczo biurokratyczny, porządkujący charakter. Powołany z woli „najjaśniej-
szego cesarza” komitet redakcyjny pod przewodnictwem rzeczywistego radcy 
stanu, Mincziakiego, ma za zadanie opracować program „ulepszeń wymaganych 
przez aktualny stan obydwu Księstw”104. 

Rozdział pierwszy Regulaminu, dotyczący wyboru hospodara oraz tymczaso-
wych organów władzy, jest szczegółową instrukcją trybu postępowania, rozpisaną 
na kilkadziesiąt drobiazgowo zredagowanych artykułów, podobnie jak rozdział 
drugi, określający organizację i kompetencje Zgromadzeń Powszechnych jako 
lokalnych ciał przedstawicielskich105. Najistotniejsze i stosunkowo najbardziej 

101 Tratatul de la Adrianopol. Act separativ la principatele Moldova şi Ţara Românească [w:] 
Oncescu I. i in., Texte şi documente…, s. 93.

102 „Podobna reforma [organizacji] księstw, obejmująca wszystkie części wewnętrznej administracji 
i prawa ogółu ludzi, od Władcy poczynając po chłopa, jawi się zaiste jako przemiana generalna, o którą 
naród dopominał się od dawna, co raz powstając do buntów tyleż krwawych co bezcelowych”; Pavel 
Kiseleff. Despre administraţia Moldovei şi Valahiei de la 15 noiembrie 1829, până la începutul anului 
1834 [w:] Oncescu i in., Texte şi documente…, s. 130. Ocena reform dokonana przez gen. Kisielewa, 
carskiego gubernatora nadzorującego wprowadzanie w życie Regulaminu, jest w oczywisty sposób pozy-
tywna i inna być nie może. Przekonanie autora o radykalnym charakterze zmian jest wprawdzie wyrazem 
urzędowego optymizmu, ale ujawnione motywy podjętych działań (spokój społeczny) są wiarygodne. 

103 Zob. m.in. Scorpan C., op.cit., s. 547.
104 Reglement Organicesc a Moldovei. Cuprins în noî capite (1831) [w:] Oncescu i in., Texte şi 

documente…, s. 99.
105 Niezależnie od okoliczności, w jakich zostały powołane do życia, Zgromadzenia Powszechne 

wyznaczają symboliczny początek rumuńskiego parlamentaryzmu. Ich znaczenie polityczne będzie 
mocno ograniczone, ale sama ich obecność działa stymulująco na debatę ideową poprzez uświadamia-
nie skutków braku suwerenności, oswajanie z formułą władzy przedstawicielskiej czy wywoływanie 
sporów wokół kwestii cenzusu.
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radykalne postanowienia dokumentu dotyczą fi nansów państwa. Dotychczaso-
wy skomplikowany system danin pośrednich i bezpośrednich zostaje zastąpio-
ny jednolitym podatkiem na rzecz państwa, ale równocześnie ulegają likwidacji 
liczne ulgi fi skalne, przyznawane niektórym kategoriom poddanych (scutelnici, 
posluşnici i in.) w zamian za pracę świadczoną dla bojarów bądź prawosławnych 
klasztorów (art. 71). Zmiana systemu podatkowego jedynie pozornie przynosi 
uszczuplenie dochodów warstwy bojarskiej i osłabienie jej pozycji społecznej. 
Odebranie możliwości nieograniczonego korzystania z pracy poddanych zostaje 
bowiem zrekompensowane dożywotnim odszkodowaniem wypłacanym ze Skar-
bu Państwa (art. 72, pkt VIII), którego wysokość uzależniona jest od liczby osób 
pozostających dotąd na służbie bojara (dwadzieścia cztery leje od każdego służą-
cego). Wszyscy bojarzy tytularni pozbawieni majątków, ale dysponujący służbą, 
mają odtąd otrzymywać dożywotnią pensję w wysokości sześćdziesięciu lei od 
każdego sługi (przywilej ten zostaje rozciągnięty również na wdowy i sieroty 
po zmarłych bojarach). Właściciele ziemscy otrzymują prawo do zatrudniania 
tzw. wolnych sług wyznaczanych z co dziesiątej rodziny chłopskiej spośród za-
mieszkujących majątek. Obowiązek płacenia jednolitego podatku dotyczy chło-
pów (tzw. capitaţia w wysokości trzydziestu lei rocznie) oraz kupców i rzemieśl-
ników (tzw. patenta w wysokości od pięćdziesięciu do pięciuset lei rocznie), 
bojarzy zaś są zwolnieni z tego obowiązku. Dotychczasowi właściciele ziemscy 
uzyskują potwierdzenie wyłącznego prawa własności do jednej trzeciej posiada-
nego terenu, równocześnie jednak zostają zobowiązani do zapewnienia chłopom 
działek rolnych i pod zabudowę w zamian za zmodyfi kowaną formę pańszczyzny 
w wymiarze dwunastu dni w roku. Dokument poświęca chłopom niewiele miej-
sca, a rzeczywistość po wejściu w życie Regulaminu nie przyniesie tej warstwie 
społecznej zmiany na lepsze. Wielkość działek oddanych w użytkowanie rodzi-
nom chłopskim na ich własne potrzeby nie przekroczy dwóch hektarów, a wy-
miar pańszczyzny w rzeczywistości sięgnie pięćdziesięciu sześciu dni w skali 
roku na Wołoszczyźnie i aż osiemdziesięciu czterech w Mołdawii. 

Regulamin stanowi próbę zastąpienia dotychczasowego porządku prawnego, 
zdominowanego przez praktyki orientalnego despotyzmu z jego arbitralnością 
i nieprzewidywalnością106, rozwiązaniami rodem z absolutyzmu europejskie-
go. Istota zmian polega na zastąpieniu władzy spersonifi kowanej – autorytetem 

106 W istocie rzeczy organizacja państwowo-prawna księstw miała charakter hybrydyczny; łączyła 
w sobie rozwiązania instytucjonalne przejęte z fi lozofi i władzy despotycznej w wydaniu osmańskim 
oraz elementy własnego niepisanego prawa zwyczajowego, które z natury rzeczy nie mogło zastąpić 
ius positum, ale przez długi czas było jego substytutem, zapewniającym ciągłość struktur wspólnoto-
wych i gwarantującym ich spójność. Należy przy tym dodać, że lokalna tradycja polityczna także była 
związana z praktyką władzy despotycznej o bizantyńskiej proweniencji (por. m.in. Barbu Daniel, Bizanţ 
după Bizanţ, Bucureşti 2001; Pippidi Andrei, Tradiţia politică bizantină în ţările române în secolele 
XVI–XVIII, wyd. II, Bucureşti 2001). Odnośnie do kwestii porządku prawnego i źródeł prawa w ramach 
różnych odmian absolutyzmu, zob. m.in. Staszewski J. (red.), Europa i świat w epoce absolutyzmu 
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państwa przy równoczesnym uznaniu odpowiedzialności tej instytucji za podda-
nych oraz powołaniu podległego władcy aparatu biurokratycznego, działającego 
w imieniu instytucji państwowej i na jej rzecz. Stworzenie namiastki parlamen-
taryzmu, oddanie w ręce hospodara jedynie władzy wykonawczej, powołanie do 
życia administracji centralnej, ulokowanej w siedmiu ministerstwach, oddzielenie 
od niej sądownictwa i powołanie sił porządkowych są niewątpliwie formami mo-
dernizacji. Jakkolwiek ma wymuszony charakter i zachowuje przedmiotowy sta-
tus społeczeństwa bezwzględnie posłusznego wobec władzy (jedynej świadomej, 
we własnym mniemaniu, potrzeb poddanych i zdolnej formułować ich potrzeby), 
zachodząca zmiana ujawnia anachroniczność i nieprzystawalność starego po-
rządku do standardów ówczesnej Europy. Już od końca XVIII wieku, miejscowe 
elity mają rosnącą świadomość cywilizacyjnego niedostosowania, jednak brak 
politycznej kontroli nad państwem uniemożliwia im dokonanie jakichkolwiek 
korekt ładu społecznego, zwanego umownie fanariockim; czyni to, niejako za 
nie i częściowo w ich imieniu, obca władza. Wprowadzenie autorytetu państwa 
zamiast opartego na strachu respektu dla władzy książęcej107, której prestiż jest 
zrelatywizowany przez zależność od, na poły anonimowej, zwierzchności suł-
tańskiej, stanowi krok w kierunku umocnienia wewnątrzspołecznej stabilizacji 
i uproszczenia systemu relacji hierarchicznych. Zabieg ten, wprowadzany wolno 
i nie bez oporów, staje się etapem na drodze zbliżania systemu instytucjonalnego 
księstw do praktyk przyjętych w Europie i przygotowuje grunt pod reformy, które 
będą podejmowane po roku 1859. Dzieje się tak niezależnie od rzeczywistych 
intencji sprawującej protektorat administracji carskiej – faktycznego inicjatora 
zmian legislacyjnych. 

Regulamin organiczny nie jest automatycznym przeniesieniem na grunt ru-
muński rosyjskich rozwiązań ustrojowych wynikających z politycznej fi lozofi i 
samodzierżawia, co byłoby trudne w sytuacji zachowania formalnej zwierzchno-
ści tureckiej, wprowadza natomiast zmiany tkwiące w logice archaicznego ustro-
ju stanowego. Fundamentem zmodyfi kowanego porządku społecznego pozostaje 
warstwa bojarska, której pozycja umacnia się dzięki zapisom sankcjonującym 
historyczne przywileje, przez długi czas zależne od kaprysu rządzącego hospoda-
ra. Ustępstwa poczynione na rzecz drobnego bojarstwa i mieszczan w niczym nie 
naruszają społeczno-ekonomicznego monopolu szlachty dziedzicznej. Regulacje 
prawne dotyczące kleru prawosławnego (jedynego wyznania uwzględnionego 
w aneksie do Regulaminu), będące owocem połączenia ideologii cezaropapizmu 

oświeconego, Warszawa 1991; Kelly J.M., Historia zachodniej teorii prawa, Kraków 2006; Grodziski 
Stanisław, Porównawcza historia ustrojów państwowych, wyd. II, Kraków 2008.

107 Rządy hospodarskie mają silnie zaakcentowany wymiar personalny i „rozmyty” wymiar insty-
tucjonalny. Świadczy o tym chociażby praktyka językowa, w której funkcjonuje zarówno określenie: 
„kodeks Callimachiego” (codul lui Callimachi), jak i termin: „dżuma Caragei” (ciuma lui Caragea), 
odnoszący się do wielkiej epidemii z roku 1813 za panowania hospodara o tym nazwisku.
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z duchem absolutyzmu oświeconego, zmierzają w kierunku administracyjnego 
ograniczenia rywalizacji kleru o parafi e i niekontrolowanego wzrostu jego li-
czebności; w połączeniu z zapisami obliczonymi na stabilizację materialną tej 
warstwy (art. 3, 7 i 8 aneksu108) są dowodem troski władzy carskiej o prestiż 
Kościoła prawosławnego jako sojusznika władzy w społeczeństwie tradycyjnie 
hierarchicznym i z założenia mającym takim pozostać. Podatkiem od dochodu 
z posiadanych włości objęte zostają klasztory, zarówno podległe jurysdykcji 
miejscowego metropolity, jak i zależne od obcych ośrodków monastycznych 
(Athos, Jerozolima itd.); te drugie nie tracą jednak swojego dotychczasowego 
statusu wbrew zgłaszanym od dawna przez bojarów postulatom ich likwidacji109.

O ile społeczne konsekwencje Regulaminu mają ograniczony charakter, o tyle 
jego skutki ekonomiczne doprowadzają do zmian wręcz rewolucyjnych. Likwi-
dacja tureckiego monopolu na handel z księstwami i regulacje prawne dotyczące 
własności ziemskiej w połączeniu ze wzrostem zapotrzebowania w Europie na 
zboże prowadzą w krótkim czasie do spektakularnego wzrostu produkcji rolnej 
i eksportu110. To zaś oznacza utrwalenie na kolejne dziesięciolecia rolniczego 
charakteru gospodarki i regres społeczny związany z tendencją do specyfi cznej 
refeudalizacji w zakresie stosunków własności; w przeciwieństwie do chłopskiej, 
własność bojarska uzyskuje prawne umocowanie, nie zostają też sformułowane 
żadne zakazy dotyczące jej powiększania, a wysokość renty pieniężnej uzależnia 
chłopów w jeszcze większym stopniu niż dotychczas. Konsekwencje Regula-
minu organicznego mają więc charakter niejednoznaczny: modernizacji praw-
noinstytucjonalnej, przybliżającej księstwa do Europy, towarzyszy społeczno-
-ekonomiczna inwolucja, która je od europejskiej rzeczywistości oddala; razem 
wzięte, zjawiska te tworzą nowy kontekst historyczny, zastępując realia epoki 
fanariockiej. Jednocześnie dokonuje się zmiana w społecznej świadomości sym-
bolicznej; miejsce Turka czy Greka jako Obcego, odpowiedzialnego za wszelkie 
zło obecne w kraju, zajmuje Rosjanin – uosobienie obcej, opresyjnej władzy, 
stanowiącej zagrożenie dla rumuńskiego bytu narodowego111.

108 Anecsa litera A. Pentru aşăzământul tagmei bisericeşti din toată ţara… [w:] Oncescu i in., Texte 
şi documente…, s. 116.

109 Sekularyzacja klasztorów „poświęconych” nie leżała w interesie cara jako samozwańczego 
protektora całego prawosławia. Jest to kolejne potwierdzenie tezy, iż Regulamin nie powstał, by spełniać 
oczekiwania miejscowych rodów bojarskich, ale realizować długofalową politykę carską w odniesieniu 
do tego obszaru. 

110 W latach 1831–1847 produkcja zboża na Wołoszczyźnie wzrasta prawie trzykrotnie. Nieurodzaje 
i niepokoje społeczne związane z Wiosną Ludów powodują jej chwilowy spadek, ale po 1850 r. powraca 
tendencja wzrostowa. Zob. Oţetea Andrei et al., Istoria României, Bucureşti 1962, vol. IV, s. 185–217.

111 Z czasem przekonanie to wejdzie na trwałe do rumuńskiej świadomości narodowej. Na potwier-
dzenie, zacytujmy Septimiu Albiniego, siedmiogrodzkiego działacza narodowego, który w początkach 
XX wieku tak pisał o wydarzeniach z okresu Wiosny Ludów: „Obcym, który dławił teraz życie naro-
dowe i polityczne krajów rumuńskich, był Rosjanin noszący pełne hipokryzji miano protektora księstw 
przed tureckim barbarzyństwem, a [w rzeczywistości] realizujący cele najbardziej niebezpieczne dla 
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3. Rok 1848 – próba zmiany gwałtownej 

Krytyka już to zapisów Regulaminu, już to przypadków jego nieprzestrzega-
nia staje się praktyką powszechną niemal nazajutrz po wejściu w życie nowego 
prawa. Zachowanie systemu rang i tytułów sprawia, że handel nimi nie ustaje, 
wzrasta w zamian liczba urzędników (slujbaşi) w najwyższym stopniu podat-
nych na korupcję, co daje pole do nadużyć i ma negatywny wpływ na admini-
strowanie księstwami. Wolność osobista przyznana chłopom ma charakter czysto 
formalny; sytuacja tej warstwy, jak już wspomnieliśmy, faktycznie się pogarsza, 
a samowola bojarska w kwestii nadziałów ziemi i ustalania wysokości renty pie-
niężnej oraz świadczeń zamiennych staje się regułą. Regulamin nie wywołuje 
więc istotnych, pozytywnych zmian społecznych, ale to nie ich brak jest głów-
nym źródłem niezadowolenia. Pierwszy spektakularny odruch protestu pojawia 
się wśród części bojarów wołoskiego Zgromadzenia Powszechnego w chwili, 
gdy władza protektorska usiłuje przeforsować w roku 1835 tzw. artykuł uzupeł-
niający do Regulaminu, który przewiduje konieczność uzyskania zgody Rosji 
i Turcji na jakiekolwiek zmiany legislacyjne i uznaje za niebyłe wszelkie decyzje 
Zgromadzenia niezgodne z prawem państw zwierzchnich. W praktyce oznacza-
ło to ubezwłasnowolnienie lokalnych ciał ustawodawczych, i tak pozbawionych 
samodzielności w podejmowaniu decyzji, poprzez całkowite podporządkowanie 
kontroli konsulów rosyjskich. Nowe zapisy zostają przyjęte prawie od razu przez 
Zgromadzenie mołdawskie, natomiast na Wołoszczyźnie proces ich zatwierdza-
nia przeciąga się aż po rok 1838, kiedy Turcy wymuszają decyzję. Przywódca 
frakcji bojarskiej, znanej jako Stronnictwo Narodowe (Partida Naţională), Ioan 
Cîmpineanu (1798–1863), zapłaci za swoje poglądy więzieniem, wcześniej jed-
nak zdoła pojechać do Istambułu, Londynu, Paryża i Wiednia, by szukać po-
parcia dla coraz dobitniej formułowanych aspiracji wolnościowych Rumunów. 
Wydarzenia tego okresu skłaniają do refl eksji nad rysującymi się różnicami po-
staw środowisk politycznych Mołdawii i Wołoszczyzny (mołdawski legalizm 
konserwatywny versus radykalizm wołoski) oraz nad stopniową zmianą akcen-
tów w dyskursie politycznym, zmierzającą do wysuwania na plan pierwszy haseł 
narodowych kosztem postulatów dotyczących reform społecznych. 

W deklaracji zasad, przyjętej jesienią 1838 roku, ugrupowanie Cîmpineanu 
jednoznacznie określa hierarchię przyjętych wartości i jawnie występuje prze-
ciwko zwierzchności obcej – zarówno rosyjskiej, jak i tureckiej: 

rumuńskiego bytu narodowego”. Idem, 1848 în Principatele Române, Bucureşti 1910; cytujemy za 
współczesnym wydaniem z roku 1998, s. 42. Odnośnie do kwestii ewolucji poglądów Rumunów na temat 
Rosji i Rosjan, zob. też naszą wcześniejszą pracę Religijnie bliscy, etnicznie obcy, kulturowo niepojęci. 
Rosja i Rosjanie w odbiorze rumuńskim (od końca XVIII w. do początku XX w.) [w:] Semantyka Rosji 
na Bałkanach” t. I, seria Colloquia Balkanica, J. Sujecka (red.), Warszawa 2011.
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„My, niżej podpisani (…) członkowie Zgromadzenia Narodowego, (…) oświadczamy 
wszem i wobec, iż buta, z jaką Wysoka Porta oraz Rosja deptały w przeszłości i depczą obecnie 
najświętsze swobody, nakłada na nas obowiązek ratowania rumuńskiej suwerenności, przywró-
cenia narodowi naszemu ojczyzny wolnej i niezawisłej, zachowania wszystkich przywilejów 
zapisanych w traktatach naszych ojców z Wysoką Portą i prawie miejscowym”112. 

Autorzy dokumentu idą w swoim radykalizmie aż do zakwestionowania legal-
ności Regulaminu organicznego, „sporządzonego w okresie rosyjskiej okupacji 
wojskowej i przyjętego przez zgromadzenie wyznaczone w sposób arbitralny”113. 
Z perspektywy naszych rozważań, dużo istotniejsza jest jednak interpretacja 
uprawnień i zobowiązań wspólnoty narodowej określających jej status. Zwolen-
nicy Cîmpineanu stwierdzają, że 

„…stan obcej opresji i wewnętrznej anarchii (…) uniemożliwia Rumunom wypełnienie naj-
ważniejszych zobowiązań, jakie ma nacja względem siebie samej, skoro nie mogą oni zacho-
wać [tego, co posiadają] ani samodoskonalić się, a przecież mają obowiązek, jak wszystkie 
narody, unikać wszystkiego, co może ich osłabić i co szkodzi ich doskonałości”114. 

Zwraca uwagę psychologiczny i etyczny wymiar, jakiego nabiera kwestia 
zmiany łączonej z procesem samodoskonalenia ludzkiej zbiorowości, a nie z po-
stępem. Pojmowanie zaś doskonalenia w kategoriach zbiorowego obowiązku 
(wraz z uznaniem dbałości wspólnoty o własne interesy jako naturalnej powin-
ności) zdaje się zakładać istnienie narodu jako bytu autonomicznego, którego 
stanem naturalnym jest niezależność od jakiejkolwiek siły nierespektującej jego 
podmiotowości. Jeszcze kilkanaście lat wcześniej odezwy Vladimirescu adreso-
wane były do mgliście pojętego ludu-narodu (norod), cierpiącego i buntującego 
się, ale w sposób naturalny podległego sułtańskiej zwierzchności przez nikogo 
niekwestionowanej, teraz bojarzy zwracają się do narodu (naţie), którego istnie-
nie jest niezwiązane z jakąkolwiek władzą państwową i niezależne od niej115. 
Vladimirescu jest trybunem ludowym i z politycznego punktu widzenia – uzur-

112 Declaraţia de principii a Partidei Naţionale din Ţara Românească (1/13 noiembrie 1838) [w:] 
Oncescu i in., s. 141.

113 Ibidem, s. 142.
114 Ibidem.
115 Zob. rozważania A. Walickiego dotyczące pojmowania narodu w polskiej myśli oświeceniowej. 

Autor inspirującego studium konstatuje u polskich autorów doby porozbiorowej obecność myślenia 
o „prawach narodu niezależnie od jego statusu politycznego”, co ma związek z konsekwencjami utraty 
suwerenności państwowej. Cytowany przezeń Wincenty Skrzetuski, polski pijar, wiele lat przed rumuń-
skimi bojarami (1773 r.) głosił bardzo zbliżone poglądy: „Żaden naród nie ma prawa przymuszać drugich 
do przyjęcia tego, co ku ich doskonaleniu chce czynić. Byłoby to albowiem gwałt czynić przyrodzonej 
wolności. Aby przyniewalać kogo do przyjęcia łaski, potrzeba mieć nad nim zwierzchność; narody zaś 
są zupełnie wolne i niepodlegające nikomu [podkr. K.J.]”; Skrzetuski Wincenty, Mowy o główniejszych 
materiach politycznych, Warszawa 1773; cyt. za Walicki A., Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej, 
Warszawa 2000, s. 50.
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patorem, ugrupowanie Cîmpineanu to legalni przedstawiciele warstwy posiada-
jącej prawa polityczne, którzy usiłują na drodze prawnej zakwestionować obcą 
zwierzchność, a kiedy okazuje się to niemożliwe, podejmują działalność spisko-
wą wymierzoną w istniejący porządek konstytucyjny. Tak oto dochodzi do głosu 
nowe pokolenie działaczy politycznych, wywodzących się z zamożnych rodzin 
bojarskich, radykałów w odniesieniu do kwestii niepodległościowej (postulują-
cych unię z Mołdawią i pełną niezależność od Rosji i Turcji) i umiarkowanych 
reformatorów w kwestiach społecznych116.

Działania Stronnictwa Narodowego mają, przynajmniej początkowo, charak-
ter legalny, ale nie jest to jedyna ani tym bardziej dominująca forma aktywno-
ści politycznej wołosko-mołdawskich elit. Jeszcze częściej mamy do czynienia 
z przedsięwzięciami o charakterze spiskowym i noszącymi w nazwie określenie 
„rewolucyjny”. Jednym z pierwszych jest założone w roku 1835 w Paryżu Ru-
muńskie Koło Rewolucyjne (Cercul Revoluţionar Român), skupiające młodzież 
studencką (m.in. C. Rosetti, I. Ghica, M. Kogălniceanu, C. Negruzzi, N. Kretzu-
lescu, N. Bălcescu, A.I. Cuza)117. Prawie wszystkich jego członków odnajdziemy 
później wśród aktywnych uczestników Wiosny Ludów w Jassach i Bukareszcie. 
Kolejną, chronologicznie, inicjatywą tego typu jest wykryte w roku 1839 Sprzy-
siężenie Konfederacyjne Mołdawii (Conjuraţia Confederativă a Moldovei) pod 
wodzą bojara Leontego Radu, którego program przewiduje obalenie hospodara 

116 Kiedy w latach osiemdziesiątych XIX wieku, Ion Ghica (1817–1897) wspominał będzie dzia-
łalność Cîmpineanu, zwróci uwagę na okoliczności, w jakich kształtowały się poglądy lidera Stronnic-
twa Narodowego, tłumacząc tym przyczyny jego ideologicznego umiarkowania i wstrzemięźliwości: 
„Starszy brat Ioana Cîmpineanu (…) oddał go pod opiekę nauczyciela, pana Laurençon, francuskiego 
szlachcica, który najpierw pełen entuzjazmu wziął udział w wielkiej rewolucji we Francji, a następnie, 
nie mogąc przekonać się ani do jakobinów (…), ani do rojalistów (…), szerzył w odległym kraju wielkie 
i szlachetne idee rewolucji francuskiej i koił w ten sposób ból, który odczuwał, patrząc, jak idee eks-
tremistyczne kompromitują słuszną sprawę, powodując, że ludzkość tkwi w zaklętym kręgu i miota się 
pomiędzy wolnością a swawolą i anarchią, anarchią a despotyzmem i tyranią, i wciąż zaczyna od nowa, 
a mimo to wciąż postępuje naprzód (sic!). Pod troskliwą opieką takich nauczycieli (…) żywy umysł 
młodego Cîmpineanu mógł jedynie chłonąć pojęcia dobra i piękna, które głęboko weń zapadły”. Są to 
wprawdzie słowa wypowiedziane wiele lat po wydarzeniach 1848 r. i już po utworzeniu państwa przez 
dojrzałego polityka i dyplomatę, ale odsyłające niewątpliwie do jednego z istotnych źródeł ideowych 
umiarkowanego reformizmu bojarskiego. Ghica Ion, Ioan Cîmpineanu. Discurs rostit la Academia 
Română (28 martie 1880) [w:] Oncescu I. i in., Texte şi documente…, s. 148.

117 Dla ścisłości odnotujmy, że wcześniejsze było Towarzystwo Rewolucyjne Polsko-Rumuńskie, 
założone w roku 1834 przez Adolfa Dawida, jednego z wielu Polaków, uczestników powstania listo-
padowego, internowanych przez Austrię. Jego krótka działalność koncentrowała się jednak na terenie 
Siedmiogrodu i Banatu, a próby nawiązania kontaktu ze środowiskami z Wołoszczyzny i Mołdawii 
(za pośrednictwem I. Heliadego-Rădulescu) udaremniła policja austriacka. Wśród członków tajnej 
organizacji, jak twierdzi K. Dach, byli m.in. E. Murgu, D. Bojincă, Z. Carcalechi oraz I. Maiorescu, 
ojciec Titu Maiorescu, literata i polityka, któremu poświęcamy następny rozdział naszej pracy. Jedna 
z koncepcji programowych ruchu przewidywała powstanie polsko-rumuńskiej federacji państw po 
wcześniejszym odzyskaniu niepodległości przez Polskę i zjednoczeniu księstw. Zob. Dach Krzysztof, 
Polsko-rumuńskie stosunki polityczne w XIX wieku, Warszawa 1999, s. 30–34.
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Sturdzy i stworzenie państwa arystokratycznego o statusie konfederacji mołdaw-
sko-wołosko-serbskiej pod zwierzchnictwem Turcji. W rok później na Wołosz-
czyźnie zostaje ujawnione Tajne Towarzystwo (Societatea Secretă) kierowane 
przez wielkiego bojara Dumitru (Mitică) Filipescu (wśród członków są m.in. 
D. Macedonschi, E. Murgu, N. Bălcescu i francuski emigrant J.A. Vaillant). Ra-
dykalny program polityczny Towarzystwa przewiduje powstanie niepodległego 
zjednoczonego państwa jako demokratycznej republiki gwarantującej wszystkim 
obywatelom równość wobec prawa. Spiskowcy zakładają ponadto likwidację 
własności o charakterze feudalnym, uwłaszczenie chłopów w zamian za odszko-
dowanie pieniężne dla właścicieli i zniesienie wszelkich serwitutów. Wszyst-
ko to ma zostać osiągnięte przez powstanie zbrojne, które miałoby wybuchnąć 
w chwili, gdy na to pozwoli sytuacja międzynarodowa. Inicjatorzy i uczestnicy 
kolejnych spisków są obiektem prześladowań, te jednak nie są zbyt dotkliwe, 
skoro w coraz to nowych konfi guracjach organizacyjnych pojawiają się wciąż 
te same postacie. Wspomniani już wcześniej Ghica i Bălcescu oraz Ch. Tell za-
kładają w roku 1843 tajne stowarzyszenie „Braterstwo” (Frăţia), wzorowane na 
strukturach masońskich i posiadające w Paryżu swoistą fi lię w postaci Towarzy-
stwa Studentów Rumuńskich (Societatea Studenţilor Români z C.A. Rosettim 
jako sekretarzem) oraz utrzymujące ścisłe kontakty z mołdawskim Towarzy-
stwem Patriotycznym z Jassów (Asociaţia Patriotică z T. Răşcanu, Al. I. Cuzą 
i V. Mălinescu)118. Wzrost aktywności politycznej znacznej części środowiska 
bojarskiego ma co najmniej kilka przyczyn. Jedną z nich jest coraz ściślejszy 
kontakt z Europą Zachodnią (rosnąca liczba studiującej młodzieży) i oddziały-
wanie zachodnich prądów umysłowych, kolejną stanowi wpływ międzynarodo-
wej sytuacji politycznej (konfrontacja idei porządku, narzuconej przez Święte 
Przymierze, z koncepcjami rewolucyjnymi forsującymi zmianę jako panaceum 
na istniejące zło społeczne), nie bez znaczenia jest też zmniejszenie poziomu re-
presyjności władzy (prawne ograniczenie samowoli hospodarskiej, w przeszłości 
nader często odwołującej się do kary śmierci). Do wymienionych przedsięwzięć, 
w większości o charakterze spiskowym, dodajmy jeszcze powstałe w roku 1827 
z inicjatywy bojara Dinicu Golescu i Iona Heliadego-Rădulescu Towarzystwo 
Literackie (Societatea Literară), które stawia sobie za cel wspieranie rozwoju 
kultury rumuńskiej, ale niewątpliwie posiada też program polityczny o charakte-
rze reformatorskim. Przekształcona w roku 1833 w Towarzystwo Filharmoniczne 
(Societatea Filarmonică) organizacja, pomimo neutralnej nazwy, stanowi jeden 
z najważniejszych w tym okresie ośrodków krystalizowania się rumuńskiej po-
stępowej myśli społeczno-politycznej o rosnącej sile oddziaływania i niewątpli-
wym wpływie na stan umysłów elity, która niebawem zainicjuje działania zmie-
rzające do zmiany istniejącego porządku.

118 Większość informacji (tj. dat, nazwisk) podajemy za Scorpan C., Istoria României…
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Wydarzenia Wiosny Ludów w księstwach naddunajskich nie są sprowoko-
wane wyłącznie czynnikami wewnętrznymi: działalnością spiskową wymierzoną 
w hospodarów – gwarantów porządku ustanowionego przez Regulamin, oddzia-
ływaniem ideologii narodowej, utrzymującym się rozwarstwieniem społecznym 
itd.; równie istotne, jeśli nie istotniejsze, jest rewolucyjne wrzenie w Europie, 
którego echa docierają do Jassów i Bukaresztu119. Atmosfera wytworzona przez 
wydarzenia lutowe w Paryżu, a potem marcową falę niepokojów w Wiedniu, 
Berlinie, Pradze, Mediolanie, Wenecji, Budapeszcie, udziela się także Rumu-
nom. Jako pierwsi, już pod koniec marca, występują z postulatami zmian bojarzy 
mołdawscy, co może o tyle zaskakiwać, że jest to środowisko mniej radykalne od 
wołoskiego. O jego swoistym legalizmie świadczy chociażby początkowa for-
ma manifestacji niezadowolenia sprowadzająca się do przedstawienia hospoda-
rowi Mihailowi Sturdzie petycji-proklamacji, której pierwszy z trzydziestu pię-
ciu punktów jest apelem o „rygorystyczne i literalne respektowanie Regulaminu 
w całej jego zawartości”120. Kolejne żądania nie pozostawiają wątpliwości co do 
ich, dalece nierewolucyjnego, charakteru. Znajdujemy w tekście apele o zmiany 
o charakterze fundamentalnym, ale bez wskazania form i sposobów naprawy, ta-
kie jak: wykorzenienie korupcji, poprawa sytuacji chłopów, „podniesienie stanu 
moralnego i socjalnego kleru” etc., a także wnioski szczegółowe, mające ogra-
niczony wymiar administracyjny bądź gospodarczy: rezygnacja z kar cielesnych 
i poprawa wyżywienia w oddziałach milicji narodowej, unowocześnienie portu 
w Gałaczu, powołanie do życia sądu gospodarczego oraz przetłumaczenie na ję-
zyk miejscowy obowiązującego formalnie francuskiego kodu handlowego itd. 
Eklektyczny charakter dokumentu zredagowanego przez poetę Alecsandriego 
i brak wyraźnej dominanty ideologicznej (chyba żeby uznać za taką zachowaw-
cze wezwanie do przestrzegania Regulaminu) sugerują, iż powstał on w środo-
wisku programowo niejednorodnym, łączącym interesy różnych grup. Hospo-
dar akceptuje zresztą większość zgłoszonych żądań poza dwoma: rozwiązania 
Zgromadzenia i powołania „gwardii obywatelskiej” jako namiastki sił zbrojnych, 
a następnie z pomocą oddziałów najemnych przystępuje do pacyfi kacji rewolty. 

119 W naszych rozważaniach koncentrujemy się wyłącznie na sytuacji w księstwach naddunajskich, 
mając wszakże świadomość, że wydarzenia 1848 r. są w historiografi i rumuńskiej powszechnie prezen-
towane jako elementy składowe szerszego procesu, który obejmuje również Siedmiogród (zob. m.in. 
Berindei Dan, Revoluţia Română din 1848–1849, Cluj-Napoca 1997). Nawet narażając się na zarzut 
niekompletnego ujęcia, decydujemy się na ograniczenie zakresu badań, ponieważ uważamy, iż ideologia 
narodowa Rumunów siedmiogrodzkich stanowi temat odrębny i nazbyt obszerny, by mógł zmieścić 
się w ramach prezentowanej pracy. Uważamy ponadto, że nie ma wystarczających argumentów, które 
przemawiałyby za tezą o absolutnej zbieżności ówczesnych programów i celów politycznych rumuń-
skich elit reformatorskich w Mołdawii, na Wołoszczyźnie i w Siedmiogrodzie, a tylko to uzasadniałoby, 
naszym zdaniem, konieczność przyjęcia jednej, unitarnej perspektywy interpretacyjnej.

120 Petiţiune-proclamaţiune a boierilor şi notabilor Moldovei (27 martie 1848) [w:] Oncescu i in., 
Texte şi documente…, s. 177.
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Zaledwie po trzech dniach polityczne wystąpienia w swojej otwartej formie zo-
stają stłumione, a przywódcy ruchu są internowani bądź ekspulsowani do Turcji. 

Historycy akcentują na ogół słabe przygotowanie organizacyjne rewolucji 
mołdawskiej (D. Berindei) bądź jej przedwczesność niejako wymuszoną logiką 
procesów zachodzących na kontynencie121. W opracowaniach obcych lub pole-
micznych w stosunku do tradycyjnej, romantyczno-nacjonalistycznej historio-
grafi i rumuńskiej zrodzonej w kręgach rewolucjonistów 1848 roku (M. Kogălni-
ceanu, N. Bălcescu)122, można spotkać również opinie relatywizujące znaczenie 
ówczesnych wydarzeń w Mołdawii i na Wołoszczyźnie: Sławomir Kalembka 
określa je jako „rewolty”, zaś Traian Sandu stwierdza, że „słabość ruchu sprowa-
dzała jakiekolwiek działania liberalne do poziomu epifenomenu pozbawionego 
oddziaływania na masy”, i podkreśla istotną różnicę wymiaru historycznego ru-
muńskiej i węgierskiej Wiosny Ludów123. Z interesującej nas perspektywy istotne 
jest nie tyle oczywiste stwierdzenie ograniczonego zasięgu i słabości akcji rewo-
lucyjnej, ile pytanie o przyczyny tego stanu rzeczy. Brak jednolitego programu 
ideowego wykluczający jakąkolwiek koherencję działań politycznych w Mołda-
wii jest z pewnością jedną z przyczyn. Potwierdza to wydany przez Alecsandrie-
go w maju 1848 roku, a więc już po pacyfi kacji ruchu, apel pod pompatycznym 
i niewiele mówiącym tytułem: W imieniu Mołdawii, ludzkości i Boga! (În numele 
Moldovei, al omenirii şi al lui Dumnezeu!), który zawiera długą listę zarzutów 
pod adresem hospodara Sturdzy jako odpowiedzialnego za nadużycia i nieres-
pektowanie zapisów Regulaminu. Tekst nie proponuje diagnozy niedawnych wy-
darzeń (poza niepozbawionym naiwności rozczarowaniem postawą hospodara) 
ani, tym bardziej, sugestii co do dalszych działań i jako taki jest wyrazem poli-
tycznej bezradności. Jedynym istotnym novum są elementy retoryki zjednocze-
niowej, Alecsandri adresuje bowiem apel do „braci Rumunów z całej Rumunii”. 
To, że poeta nie wykazuje talentów politycznych, nie powinno dziwić; reprezen-
tuje on pierwsze pokolenie działaczy niepodległościowych dysponujących już 
godną podziwu kulturą humanistyczną, ale pozbawionych najmniejszych bodaj 
kompetencji w działaniu politycznym. Trzeba pamiętać, że chociaż są oni w co-
raz większym stopniu „obywatelami Europy”, to nie przestają być mieszkańcami 
kraju naznaczonego przez wielowiekową tradycję władzy bliskiej tyranii, a nie-
kiedy będącej jej uosobieniem. Tyranie zaś, jak powiada Hannah Arendt, „nisz-
czą substancję ludzkiego bycia razem: izolując ludzi od siebie, próbują zniszczyć 
ludzką polityczność”124. 

121 S. Kalembka sugeruje „pouczającą chronologię manifestacji rewolucyjnych wiosną 1848 r. 
wzdłuż łuku Karpat Wschodnich – 18/19 marca we Lwowie, 22 marca w Czerniowcach, 8 kwietnia 
w Jassach”. Kalembka S., op.cit., s. 250.

122 Por. Hitchins K., op.cit., s. 239.
123 Sandu Traian, Histoire de la Roumanie, ed. Perrin 2008, s. 138.
124 Arendt Hannah, Polityka jako obietnica, Warszawa 2005, s. 100.
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Septimiu Albini, sam żarliwy patriota rumuński i admirator paszoptystów, 
kiedy będzie o nich pisał, zdobędzie się na niezwykle trzeźwą ocenę: 

„G. Magheru, Ch. Tella i pozostałych przywódców wojskowych ruchu charakteryzował 
gorący patriotyzm i głęboka nienawiść do władzy oraz do Rosji. Byli szczerze gotowi przelać 
ostatnią kroplę krwi za «świętą sprawę», ale trudno dociec, co każdy z nich przez to [określe-
nie] rozumiał. W każdym razie ich koncepcje polityczne oraz wyobrażenie o sytuacji politycz-
nej i międzynarodowej kraju, o reformach, które należało wprowadzić, o drodze, którą należało 
obrać i dysponowanych środkach były w znacznym stopniu niejasne”125. 

W przypadku Alecsandriego nie bez znaczenia jest fakt jego przynależności do 
elity bojarskiej, której najbardziej nawet światła część pozbawiona jest klarownej 
wizji organizacji politycznej przyszłego państwa rumuńskiego. Niedopuszcza-
nie możliwości zmiany stosunków własnościowych (przesłaniane humanitarny-
mi apelami do hospodara o poprawę sytuacji chłopów) nieuchronnie prowadzi 
do braku poparcia ze strony szerszych warstw społecznych dla podejmowanych 
działań opozycyjnych wobec władzy. Skutkuje to również niekonsekwencją in-
nego rodzaju: politycznej pasywności w kwestii chłopskiej zaczyna towarzyszyć, 
przejęta od romantyków niemieckich, idealizacja chłopów i życia na wsi, która 
stanie się trwałą tendencją w kulturze rumuńskiej, nie tylko dziewiętnastowiecz-
nej. Jest to rezultat łączenia różnych ról i funkcji społecznych (artysty, ideolo-
ga, wychowawcy, polityka itd.) przez reprezentantów pierwszego pokolenia 
działaczy publicznych. Wobec ideowej konfuzji i niedostatków programowych 
kolejnych inicjatyw reformatorskich (słabości naturalnych i zrozumiałych, jeśli 
uwzględnimy precedensowy i „wprowadzający” charakter postulatów) projekt 
zjednoczeniowy zaczyna pełnić niejako rolę ideologicznego substytutu dla pro-
gramu reform – niezwykle nośnego propagandowo – ale, jak pokaże praktyka 
kolejnych dziesięcioleci, niezdolnego do zagwarantowania na dłuższą metę soli-
darności politycznej obywateli. 

Projekt autorstwa Alecsandriego, wybitnego pisarza pozbawionego talen-
tów politycznych, jest pierwszym dokumentem programowym nieformalnego 
komitetu rewolucyjnego mołdawskiego. Następny opracowuje Mihail Kogăl-
niceanu126, który nie dorównuje talentem literackim Alecsandriemu, ale dalece 

125 Albini Septimiu, 1848 în Principatele române, Bucureşti 1998, s. 56. Wprawdzie cytowany frag-
ment odnosi się do działaczy wołoskich, ale zachowuje swoją aktualność także w przypadku Mołdawian.

126 Urodzony w 1817 r. w Jassach w rodzinie bojarskiej, Kogălniceanu studiuje historię oraz prawo 
w Lunéville i Berlinie, gdzie wydaje w 1838 r. Histoire de la Valachie, de la Moldavie et des valaques 
transdanubiens. W 1840 r. zakłada czasopismo „Dacja literacka” („Dacia literară”), które inauguruje 
tzw. tendencję narodową i ludową w literaturze rumuńskiej. Jest współtwórcą nowoczesnej historiografi i 
rumuńskiej, przypisującej szczególne znaczenie dziejom średniowiecznych Księstw: Mołdawskiego 
i Wołoskiego, postrzeganych jako matecznik rumuńskiej państwowości, i krytycznej wobec niektórych 
radykalnych tez siedmiogrodzkiego nurtu latynistycznego. W latach poprzedzających Wiosnę Ludów 
związany przejściowo z dworem hospodarskim, ale umiarkowanie liberalne i demokratyczne przeko-
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przerasta go dojrzałością poglądów politycznych i odwagą intelektualną. Naj-
pierw współpracownik hospodara Sturdzy, a następnie jego oponent, Kogălni-
ceanu, z obawy przed represjami po kwietniowych wystąpieniach, wraz z inny-
mi uczestnikami antyhospodarskiej opozycji szuka schronienia w habsburskich 
Czerniowcach, mimo iż sam nie podpisał petycji127. Tutaj, w sierpniu tegoż roku 
(a więc jeszcze w trakcie rewolucji węgierskiej i wołoskiej), późniejszy pre-
mier rządu zjednoczonych księstw redaguje dokument znany jako Pragnienia 
Stronnictwa Narodowego z Mołdawii (Dorinţele Partidei Naţionale în Moldo-
va) – jedną z najważniejszych deklaracji programowych mołdawsko-wołoskiej 
Wiosny Ludów. 

Kogălniceanu, wychodząc z założenia, że „ustawa zasadnicza powinna być 
rośliną rodzimego chowu, owocem zwyczajów i potrzeb nacji”, zdecydowanie 
kwestionuje legalność Regulaminu organicznego, który „nie jest wyrazem woli 
Mołdawian”, „nie odpowiada potrzebom kraju” i „nie jest oparty na dawnych 
prawach”128. W zgodzie ze swoimi poglądami historiozofi cznymi, wyłożonymi 
kilka lat wcześniej (1843) w odczycie o historii narodowej inaugurującym dzia-
łalność Akademii Książęcej (Academia Mihăileană), Kogălniceanu uzasadnia 
uzurpatorski charakter Regulaminu jego niezgodnością z tradycją prawno-in-
stytucjonalną księstwa, która „pomimo niesprzyjających okoliczności zewnętrz-
nych, przez setki lat chroniła (…) narodową odrębność”. Tym samym traktuje 
jako oczywisty i niewymagający dodatkowej argumentacji fakt posiadania przez 
Mołdawię w przeszłości („przez pięć wieków”) statusu państwa suwerennego. 
Punktem wyjścia do rozważań nad jej aktualną sytuacją jest uznanie za obiek-
tywnie obowiązujące – jak pisze – „najświętszego z praw, jakim jest nasza we-
wnętrzna niezawisłość i w konsekwencji autonomia”. Postulowane zmiany mia-
łyby oznaczać powrót do status quo ante, jednak dawne instytucje należałoby 
„przystosować według oświecenia i potrzeb [obecnej] epoki”. 

Rozważania ze wstępnej części dokumentu stanowią precyzyjnie sformułowa-
ną deklarację nacjonalizmu kulturowego, która wskazuje na historyczną wspól-
notę prawa i zwyczaju Mołdawian (defi niującą ich odrębność i uzasadniającą 
prawo do politycznej autonomii), a także pośrednio uznaje średniowieczne dzieje 
księstwa za złoty wiek dla rozwoju mołdawskiej tożsamości129. Równocześnie 

nania ściągają na niego represje ze strony hospodara. Od 1857 r. członek Zgromadzenia Narodowego, 
za rządów A.J. Cuzy – premier i współautor ambitnego programu reform, potem jeszcze minister spraw 
zagranicznych i dyplomata. Umiera w 1891 r. w Paryżu.

127 Alexandra Zub twierdzi, że Kogălniceanu nie podpisał petycji do hospodara, gdyż uznał ją za 
mało radykalną. Zob. Zub Alexandra, Mihail Kogălniceanu. Un fondateur de la Roumanie moderne, 
Bucarest 1978, s. 53.

128 Kogălniceanu Mihail, Dorinţele Partidei Naţionale în Moldova [w:] Profesia de credinţă, 
Bucureşti–Chişinău 2003, s. 280–326. Wszystkie następne cytaty pochodzą z tego źródła.

129 Odnośnie do kwestii źródeł i form nacjonalizmu kulturowego, zob. m.in. Smith D. Anthony, 
Kulturowe podstawy narodów, Kraków 2009.
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zaś, jest to wyznanie wiary konserwatysty, który uznaje za możliwe i pożąda-
ne oparcie współczesnego mu porządku politycznego na tradycji. Wymownie 
brzmi przestroga, by instytucji historycznych, których przywrócenia domagają 
się bojarzy mołdawscy, „nikt nie traktował jako imitacji czy zapożyczeń, jako 
plagiatu propagandy demokratycznej i socjalistycznej”130. Autor uważa za histo-
rycznie dowiedziony fakt wspólnotowego, quasi-plemiennego charakteru wczes-
nego państwa mołdawskiego – słabo zhierarchizowanego, opartego na społecz-
ności wolnych chłopów i praktykującego zasadę wspólnego użytkowania ziemi: 
„W dawnej Mołdawii, wszyscy byli równi (…). W Księstwach, żaden ze stanów 
nie był uprzywilejowany”131. Idealizacja przeszłości jest niewątpliwie pochodną 
starań o znalezienie solidnego punktu oparcia dla współczesnych aspiracji ru-
muńskich przy deklarowanej wielokrotnie niechęci do wzorców zapożyczonych. 
Nawet jeśli ów zabieg interpretacyjny opiera się na nie w pełni wiarygodnych 
argumentach i prowadzić będzie w przyszłości do mityzacji historii132 czy wręcz 
do zafałszowań historiografi cznych (o czym przyjdzie nam jeszcze mówić), to 
nie sposób odmówić intencjom Kogălniceanu racjonalnego uzasadnienia, a jego 
późniejszym działaniom – skuteczności. 

Odwołanie się do lokalnego dziedzictwa instytucjonalno-prawnego z odległej 
epoki historycznej, w pierwszej chwili przywodzące na myśl utopię regresywną, 
nie czyni z Kogălniceanu tradycjonalisty. Akcentowanie egalitarnego charakteru 
pierwotnej organizacji państwa okazuje się argumentem na rzecz tezy o koniecz-
ności upowszechnienia prawa własności, dotychczas ograniczonego do wąskiego 
kręgu uprzywilejowanych: 

„Jest rzeczą historycznie dowiedzioną, że w początkowym okresie [rozwoju] niemal każdy 
Rumun miał status właściciela (…). Własność jest najskuteczniejszym narzędziem [procesu] 
cywilizacji, więc jeśli istotnie chcemy ucywilizować nasz kraj, musimy mieć liczną grupę właś-
cicieli. Silny jest tylko kraj, który ma wielu dysponujących własnością, bowiem tylko tam, 
gdzie powszechna jest miłość do ziemi, obecna jest miłość ojczyzny”133. 

Wytworzenie poczucia więzi uczuciowej z zamieszkiwanym obszarem przy 
wykorzystaniu czynnika materialnego jest pragmatyczną alternatywą dla roman-
tycznej „historycyzacji natury”134 jako metody w procesie terytorializacji wspól-
not, zwłaszcza narodowych. Kogălniceanu podejmuje jeden z najtrudniejszych 
problemów społecznych, rezygnując z mglistych haseł socjalnych i humanitarnej 

130 Kogălniceanu M., op.cit., s. 287.
131 Ibidem, s. 288.
132 Szerzej na ten temat zob. Boia Lucian, Rumuni. Świadomość, mity, historia, Kraków 2003.
133 Kogălniceanu M., op.cit., s. 298.
134 Określenia tego, w kontekście „naturalizacji wspólnoty”, używa Anthony D. Smith, precyzu-

jąc, iż „romantycy zamienili terytorium w obrazy poetyckie i uczynili je głównym składnikiem samej 
koncepcji narodu”; op.cit., s. 57.
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retoryki, które są obecne w większości wcześniejszych projektów na rzecz języka 
polityki. Taki charakter ma też argumentacja dotycząca konieczności zmian. Za 
potrzebą likwidacji jakichkolwiek form pańszczyzny przemawia, zdaniem autora 
Pragnień, fakt, iż „praca swobodna jest owocniejsza od niewolnej”; ponadto po-
dobny krok został już zrobiony w sąsiednim Siedmiogrodzie i na Bukowinie oraz 
na Wołoszczyźnie, co będzie oddziaływało na „bezpieczeństwo publiczne i po-
kój [społeczny]” w Mołdawii. Do szybkiego uwłaszczenia chłopów przekonuje 
Kogălniceanu, dowodząc, że kwestia ta, „dzisiaj jeszcze łatwa, za rok stanie się 
o wiele trudniejsza, zaś za dwa lata – niemożliwa [do rozwiązania]”135. Ostatnie 
stwierdzenie okaże się, skądinąd, prorocze. Użycie pragmatycznych argumentów 
natury politycznej i ekonomicznej w niczym nie pomniejsza wymiaru „kultu-
rotwórczego” celów, których osiągnięcie mają zapewnić postulowane reformy; 
rzeczą najwyższej wagi pozostaje dla Kogălniceanu dążenie do „zakorzenienia 
w ziemi ojczystej” warstw upośledzonych, które zyskałyby w ten sposób nowo-
czesną (narodową) tożsamość. 

Pragnienia Stronnictwa Narodowego są tekstem na swój sposób wyjątko-
wym – jednocześnie rozprawą z fi lozofi i polityki, deklaracją ideologiczną kon-
serwatyzmu reformistycznego i traktatem historiografi cznym. Jego oryginalność 
nie zasadza się na absolutnym nowatorstwie głoszonych haseł, wiele bowiem 
spośród nich pojawiało się już wcześniej. Istotny jest, naszym zdaniem, kohe-
rentny, całościowy i doktrynalny charakter ujęcia kwestii reform koniecznych 
dla politycznego upodmiotowienia księstwa i jego równoczesnej modernizacji. 
Kogălniceanu udaje się połączyć w jednym dokumencie programowym dwa za-
gadnienia o zasadniczym znaczeniu dla przyszłości Mołdawii (suwerenność, mo-
dernizacja), stosując ten sam typ retoryki politycznej i rezygnując z argumentacji 
emocjonalnej, do jakiej przyzwyczaiły nas wcześniejsze projekty reformatorskie, 
na rzecz merytorycznej. Wizja, która wyłania się z obszernego studium, to suwe-
renne, zjednoczone państwo Rumunów o charakterze monarchii konstytucyjnej, 
zasadniczo demokratyczne (bez przywilejów wynikających z urodzenia, gwaran-
tujące obywatelom te same prawa cywilne i polityczne), respektujące niektóre 
pryncypia liberalne (wolność jednostki, nieobecność cenzury, rozdział władz 
i niezawisłość sądów), ale zachowujące konserwatywne zasady organizacji spo-
łeczeństwa (gwarancja już posiadanych praw własności, uwłaszczenie chłopów 
wyłącznie za odszkodowaniem), wreszcie zaś – wypełniające zobowiązania gwa-
ranta innych swobód obywatelskich (wolność religijna, stopniowa emancypacja 
Żydów). Tekst wyróżnia się jednoznacznością sformułowań i kategorycznością 
wniosków (niekiedy ryzykowną) wypływających z autorskiej analizy wydarzeń 
historycznych i opisu sytuacji międzynarodowej, które służą jako uzasadnienie 
aspiracji zjednoczeniowych i niepodległościowych Rumunów. Hasłem przewod-

135 Kogălniceanu M., op.cit., s. 299.
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nim rozważań jest konstatacja, że „cechą pierwszoplanową współczesnej epoki, 
odróżniającą ją od czasów dawniejszych, jest triumf prawa nad siłą”136, a prawo, 
jak stara się tego dowieść autor, jest po stronie jego narodu. 

Wiara w triumf prawa nad siłą, chociaż niemająca oparcia w rzeczywistości 
politycznej Europy pokongresowej, świadczy o poszukiwaniu trwałej podstawy 
historiozofi cznej dla projektowanej zmiany. Kogălniceanu uznaje najwyraźniej, 
że odwołanie się do wcześniejszych ustaleń traktatowych i zobowiązań mocarstw 
będzie skuteczniejsze od apeli do europejskiej elity o akceptację dla aspiracji ru-
muńskich, uzasadnianych wątpliwą rzymską genealogią narodu i wynikającymi 
stąd historycznymi prawami (jak tego chcieli przedstawiciele siedmiogrodzkiego 
latynizmu). Podobnie też, jest przekonany, iż rozszerzenie bazy narodowej o chło-
pów i respektowanie kulturowego status quo okażą się rozwiązaniem właściw-
szym od utopijnych prób (auto)kreacji wspólnoty narodowej opartej na przywró-
conych do życia cnotach antycznych. Niechęć do koncepcji tworzenia nowego 
ładu społecznego od podstaw i unikanie odniesień do ideologii kontraktualizmu 
jest wyraźnym sygnałem przywiązania do dawnych form życia, gwarantujących 
trwanie i ewolucję. Ten pierwotny ład nie ma jednak, co znamienne, wymiaru re-
ligijnego; podobnie jak większość późniejszych konserwatystów, Kogălniceanu 
nie korzysta z uzasadnień metafi zycznych, kiedy stara się dowieść jego wyższości 
nad płynną nowoczesnością, jego źródeł doszukuje się natomiast w obyczajach 
i tradycjach lokalnej wspólnoty historycznej. Pisze wprawdzie w zakończeniu 
swojej rozprawy o bożej predestynacji narodów do „szczęścia i wolności” (które 
wcześniej czy później staną się udziałem wszystkich), ale dodaje, iż realizacja 
celu nie zależy od woli Najwyższego, ale od samych Rumunów, od ich „męstwa 
w nieszczęściu”, bowiem tylko „energia, zapał i silny charakter” mogą uczynić 
ich godnymi tych dóbr137. Swoisty aktywizm stojący w sprzeczności z konserwa-
tywnym pragnieniem zachowania tego, co już istnieje, czy racjonalny stosunek 
do religii, utożsamianej wyłącznie z Kościołem jako instytucją społeczną (wyma-
gającą ingerencji władzy świeckiej!), nie są jedynymi przykładami sprzeczności, 
przybierających niekiedy formę aporii, obecnych u Kogălniceanu. Wydaje się 
nam, że mają one jedno wspólne źródło: jest nim synkretyzm światopoglądowy, 
łączący respekt dla legalizmu i specyfi czny paseizm, właściwe arystokracji z bur-
żuazyjną racjonalnością i pragmatyzmem. Zanim jeszcze na scenie politycznej 
pojawi się mieszczaństwo rodzimego chowu, co nastąpi w drugiej połowie wie-
ku, nosicielami ideologii burżuazyjnej (przynajmniej na poziomie dyskursyw-
nym) stają się przedstawiciele umiarkowanie postępowego odłamu bojarstwa. 
Kogălniceanu jest jednym z nich.

136 Ibidem, s. 301.
137 Ibidem, s. 326.
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Pragnienia Stronnictwa Narodowego są formułowane w chwili, gdy na Wo-
łoszczyźnie rewolucja osiąga swoje apogeum. Rozpoczęta 21 czerwca od zgro-
madzenia ludowego w Islaz, przeniesiona dwa dni później do Bukaresztu, od 
początku sprawia wrażenie lepiej zorganizowanej i przeprowadzanej z większą 
determinacją. Jej przywódcom (N. Bălcescu, I. Heliade-Rădulescu, bracia Brătia-
nu i Golescu, I. Ghica, C. Rosetti i in.), mającym za sobą działalność w tajnych 
stowarzyszeniach (Frăţia), udaje się pozyskać poparcie dowódców wojskowych 
(Gh. Magheru, N. Pleşoianu, Ch. Tell) i nadać wystąpieniom charakter maso-
wy. Początkowe sukcesy rewolucji (abdykacja hospodara Bibescu, powołanie 
rządu tymczasowego) są wypadkową wielu czynników: programowych, orga-
nizacyjnych i międzynarodowych. Posunięciem o kluczowym znaczeniu jest 
umieszczenie w trzynastym punkcie Proklamacji z Islazu lakonicznego zapisu 
o „uwolnieniu chłopów pańszczyźnianych, którzy stają się właścicielami [ziemi] 
za odszkodowaniem”138. To skutkuje społeczną mobilizacją, która najpierw unie-
możliwia hospodarowi pacyfi kację ruchu, a następnie skłania władze sułtańskie, 
ku nieukrywanej irytacji Rosji, do działań wstrzemięźliwych i koncyliacyjnych. 
Wielotysięczny tłum, podatny na rewolucyjną retorykę i reagujący na wezwania 
przywódców, kilkakrotnie wpływa na przebieg wydarzeń, udaremniając akcje 
podejmowane przez skrajnie zachowawczą frakcję bojarską czy też wywierając 
bierną presję na wysłannika sułtańskiego139. Jest to w historii wołoskiej zjawi-
sko bez precedensu, które po raz pierwszy dowodzi skuteczności działania elit 
w zakresie „wychowania narodowego” (Nationalerziehung)140, a równocześnie 
ujawnia doniosłość haseł społecznych (kwestia własności ziemi) w rodzącej się 
debacie publicznej. Jasno sformułowane zasady programowe, uwzględnienie ko-
nieczności zapewnienia im społecznego poparcia, podjęte od początku wydarzeń 
starania dyplomatyczne o pozyskanie życzliwej neutralności dworu sułtańskiego 
poprzez zachowanie pozorów legalizmu i nadanie działaniom wydźwięku wy-
łącznie antyrosyjskiego – wszystko to dowodzi niewątpliwie dojrzałości koncep-
cyjnej przedsięwzięcia. Jak się okaże, będzie to atut niewystarczający.

Preambuła do Proklamacji, odczytanej w Islaz przez I. Heliadego-Rădulescu 
(możliwe, że także przez niego zredagowanej), swoją egalitarystyczną retoryką 
z biblijnymi akcentami przypomina nieco odezwy Vladimirescu sprzed ćwierć-
wiecza: 

138 Proclamaţia de la Islaz (9/21 iunie 1848) [w:] Oncescu i in., Texte şi documente…, s. 196.
139 Por. Berindei D., op.cit., s. 168–170.
140 Używamy w tym miejscu terminu funkcjonującego od końca XVIII w. w krajach niemieckich 

(zob. m.in. Karolak Czesław, Kunicki Wojciech, Orłowski Hubert, Dzieje kultury niemieckiej, rozdz. 
VII, Warszawa 2007), ponieważ podejmowane w księstwach od lat dwudziestych działania oświeconych 
kręgów bojarskich (a także zrodzona wcześniej aktywność burżuazji rumuńskiej w Siedmiogrodzie) 
stanowią odwzorowanie tendencji charakterystycznej dla niemieckiego kręgu kulturowego.
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„Bracia Rumuni, oto nadszedł czas zbawienia naszego; naród Rumuński (sic!) budzi się na 
dźwięk trąby anielskiej wieszczącej zbawienie i poznawać zaczyna swoje prawa jako Suweren. 
Pokój wam, albowiem zwiastuje się wam wolność! Naród Rumuński powstaje i chwyta za 
broń, nie po to jednak, by jedna klasa miała występować przeciw drugiej, nie po to, by nisz-
czyć miał swoje zewnętrzne związki, ale by wziąć w karby wrogów publicznej szczęśliwości. 
Wołanie Rumunów to wołanie o pokój i braterstwo. Do tego wielkiego dzieła zbawienia każdy 
Rumun ma prawo przystąpić, nikt nie jest z niego wyłączony; wszyscy, czy to kupiec, kapłan, 
żołnierz, student, bojar czy Władca, są dziećmi ojczyzny, a wedle naszej świętej wiary także 
czymś więcej, są dziećmi samego Boga. Wszyscyśmy Rumunami, wszyscy nosimy jedno imię. 
To nas czyni braćmi i unieważnia wszelkie interesy i gasi wszelką nienawiść”141. 

K. Hitchins stwierdza, że Proklamacja jest dokumentem charakterystycznym 
dla myśli liberalnej okresu Wiosny Ludów (stanowiącej, jak należy rozumieć, 
inspirację dla spiskowców wołoskich), ale jest także owocem wszystkich wcześ-
niejszych projektów reform uwzględniających lokalną specyfi kę i w tym zna-
czeniu nawiązuje też do odezw Vladimirescu142. Jest to konstatacja z kategorii 
oczywistych; pokolenie paszoptystów, wyedukowane we Francji i zapatrzone 
w Micheleta, przejmuje sposób myślenia ówcześnie najbardziej spektakularny, 
obecny w szerokich kręgach intelektualnych Europy, czyli burżuazyjno-libe-
ralny. I co ważniejsze – jedyny, jaki Rumunom daje nadzieję na zmianę, któ-
rej nie gwarantują pryncypia legalizmu; stąd w Proklamacji charakterystyczny 
i wymowny podtytuł: Poszanowanie własności. Poszanowanie osoby ludzkiej, 
jednoznacznie wskazujący na ideową inspirację. Równie oczywiste jest myślo-
we pokrewieństwo dokumentu programowego rewolucji wołoskiej z wszystkimi 
wcześniejszymi propozycjami zmian instytucjonalno-prawnych, formułowa-
nymi od początku wieku przez różne środowiska bojarskie, a odnoszącymi się 
stricte do rzeczywistości politycznej księstw. W jakiejś mierze Proklamacja jest 
rekonfi guracją owych propozycji, czy wręcz ich syntezą. Nie zmienia to faktu, 
iż także wcześniejsze pomysły reformatorskie nawiązywały, mniej lub bardziej 
wyraźnie, do zachodnioeuropejskiego sposobu myślenia, któremu dały początek 
oświecenie i rewolucja francuska, co wcale nie musi prowadzić nas do postrze-
gania lokalnej rzeczywistości i dokonujących się (bądź jedynie projektowanych) 
zmian wyłącznie w kategoriach „zwykłych zapożyczeń z zachodnioeuropejskich 
doświadczeń”, jak to określa Hitchins143. Przynajmniej od lat dwudziestych XIX 
stulecia Europa jest stałym punktem odniesienia dla rozważań przedstawicieli 
miejscowej elity nad pożądanym kierunkiem zmian politycznych, których po-
trzeba jest coraz powszechniej uświadamiana, ale brakuje przykładów jedno-
znacznego opowiedzenia się za możliwością „zapożyczenia” jednego określo-
nego wzorca ideowego czy instytucjonalnego. Sytuacja zmieni się radykalnie 

141 Proclamaţia…, s. 195.
142 Hitchins K., op.cit., s. 297.
143 Ibidem.
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z chwilą połączenia księstw w roku 1859, o czym będzie jeszcze mowa. Istota 
dokonującej się w pierwszym okresie zmiany polega zatem na trwałym uwzględ-
nianiu „zachodnioeuropejskich doświadczeń”, nie zaś na dokonywaniu wyborów 
ideologicznych, jakiekolwiek by one były.

Bardziej skomplikowana jest kwestia pojmowania przez autorów Proklamacji 
narodu i przynależności narodowej, które to kategorie są dla konstrukcji ideo-
wej tekstu nie mniej ważne, niż deklarowane liberalne poglądy. Dla Hitchinsa, 
„preambuła czyni z etniczności kryterium przynależności do narodu”144, z czym 
zasadniczo możemy się zgodzić, jednak nie bez zwrócenia uwagi na mglisty cha-
rakter etniczności, do jakiej odwołuje się tekst. Naród „powstający i chwytający 
za broń”, dla którego spoiwem jest „braterstwo” przeciwstawione „walce klas”, 
to konstrukcja myślowa odsyłająca w pierwszej kolejności do poglądów Miche-
leta, przedstawiającego okres rewolucji jako „epokę jednomyślności, święty czas, 
gdy cały naród, bez żadnych różnic, któremu prawie obce było jeszcze współza-
wodnictwo klas, maszerował pod jedną fl agą braterskiej miłości”145. Określenie 
mianem narodu wszystkich noszących „jedno [rumuńskie] imię” nie musi jeszcze 
oznaczać wyłącznie etnicznej interpretacji zbiorowości. Wciąż bliżej jest auto-
rom Proklamacji do tego samego Micheleta – dla którego „kluczowym aktorem 
[rewolucji] jest lud” – le peuple, mający prawo do suwerenności – aniżeli do 
Fichtego z jego „narodem jako całością ludzi żyjących z sobą w społeczności 
i stwarzających się nieustannie z samych siebie naturalnie i duchowo”146. Jak za-
uważa Victor Neumann, u Micheleta „peuple staje się symbolem, mitem, za które-
go pośrednictwem historyk i ideolog dokonuje konceptualizacji polityki. Peuple 
ucieleśnia kolejno społeczeństwo, ojczyznę, republikę, naród”147. Tak szeroko 
rozumiana koncepcja ludu-narodu wydaje się dla rewolucjonistów wołoskich, 
przynajmniej na razie, pojęciem bardziej użytecznym aniżeli Fichteańska ideali-
styczna idea „mnogości ludzi połączonych w naturalną i przenikniętą sobą samą 
całość” za sprawą „szczególnego prawa rozwoju boskości wypływającego z niej 
samej”148. To prawda, z czasem zwycięży wśród rumuńskich elit intelektualnych 
metafi zyczna koncepcja narodu, wywodząca się z niemieckiego romantyzmu i hi-
storyzmu, zmierzająca w kierunku etnokulturowego nacjonalizmu „krwi i ziemi” 
(o czym mówić będziemy szerzej w rozdziale poświęconym Eminescu), póki co 

144 Ibidem.
145 Michelet Jules, The History of the French Revolution, Wright G. (red.), Chicago 1967, s. 13; cytat 

za Lawrence Paul, Nacjonalizm. Historia i teoria, przekł. Paweł K. Frankowski , Warszawa 2007, s. 41.
146 Fichte Gottlieb Johann, Mowy do narodu niemieckiego. Mowa ósma. Czym jest naród, w wyższym 

tego słowa znaczeniu, i czym jest miłość do ojczyzny [w:] Państwo a społeczeństwo. Wizje wspólnot 
niemieckich od oświecenia do okresu restauracji, Namowicz T. (red.), przekł. Ewa Namowicz, Poznań 
2001, s. 390.

147 Neumann Victor, Neam, popor sau naţiune?Despre identităţile politice europene, Bucureşti 
2001, s. 35.

148 Fichte G.J., op.cit.
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jednak rewolucjoniści wołoscy wolą kłaść nacisk na czynnik wolicjonalny w fe-
nomenie przynależności narodowej („każdy ma prawo przystąpić …”), cały czas 
pozostając w ramach swoistego „uniwersalizmu etycznego”, który każdej nacji 
zapewnia prawo do wolności i niezależności149. Na tym etapie starań o podmio-
towość polityczno-państwową, rezygnacja z partykularyzmu charakteryzującego 
nacjonalizm etniczny pozwala im nadać „kwestii rumuńskiej” wymiar między-
narodowy i wykorzystać liberalną ideologię polityczną do określenia uprawnień 
obywatelskich, które mają umożliwić powstanie państwa (narodowego)150. 

Zasadnicza część Proklamacji, której styl ma świadczyć o „założycielskim” 
charakterze dokumentu, to sformułowane w tonie stanowczym („naród rumuński 
odrzuca Regulamin…”, „naród rumuński postanawia…”) założenia ustrojowe 
państwa, które wprawdzie nie wypowiada formalnej zależności od Turcji, uznaje 
jednak Francję, Niemcy i Anglię jako gwarantów autonomii, a w zamian przej-
muje większość rozwiązań polityczno-prawnych charakterystycznych dla pań-
stwa liberalnego. Wśród dwudziestu jeden punktów programowych dokumentu 
widnieją zapisy, które przewidują, między innymi, zrównanie praw politycznych 
obywateli, wybór zgromadzenia przedstawicielskiego reprezentującego wszyst-
kie stany, wolność słowa, uwłaszczenie chłopów za odszkodowaniem, zniesienie 
niewolnictwa Cyganów, równy dostęp do edukacji niezależnie od płci, równo-
uprawnienie Żydów oraz prawa polityczne dla obywateli wszystkich wyznań, 
a także zniesienie tortur i kary śmierci. Punkt ostatni, dwudziesty drugi, zapo-
wiada zwołanie Zgromadzenia Nadzwyczajnego, które przyjmie konstytucję kra-
ju opartą ściśle na zapisach Proklamacji. W piśmie skierowanym do hospodara 
Bibescu, wzywającym go do przyłączenia się do rewolucji, Rząd Tymczasowy 
określa mianem konstytucji samą Proklamację, dodając przy tym, że „zasadza się 
ona na dawnych prawach i obyczajach”151. To ostatnie stwierdzenie, spotykane 
wielokrotnie wcześniej w bojarskich projektach reform, ma tym razem charak-
ter czysto retoryczny; wizja państwa, jaka wyłania się z tekstu Proklamacji, ma 
niewiele wspólnego z lokalną tradycją polityczną ani jakąkolwiek inną. To wizja 
państwa nowoczesnego i w takim stopniu bliskiego pryncypiom liberalnym, by 
wywołać sprzeciw carskiej Rosji i konsternację dworu sułtańskiego, który we 
wrześniu 1848 roku ostatecznie decyduje się na interwencję zbrojną, kładącą kres 
rewolucyjnym niepokojom. 

Militarne zaangażowanie Turcji, nawet jeśli przesądzające o klęsce paszop-
tystów, nie jest jej jedyną przyczyną. Przywódców rewolucji od początku dzie-

149 Zob. Mureşanu Camil, Naţiune, naţionalism. Evoluţia naţionalităţilor, zwłaszcza rozdz. Naţiune, 
naţionalism, naţionalităţi, minorităţi, Cluj-Napoca 1996.

150 Zob. rozważania Antony`ego D. Smitha na temat nacjonalizmów: „etnicznego” i „obywatel-
skiego”, zawarte w monografi i Nacjonalizm, Warszawa 2007.

151 Adresa nr. 1a Guvernului provizoriu proclamat la Islaz către domnitorul Gheorghe Bibescu 
(9/21 iunie 1848) [w:] Oncescu i in., Texte şi documente…, s. 197.
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lą poglądy dotyczące zakresu przewidywanych reform, w tym najważniejszej 
– uwłaszczenia chłopów. Frakcja radykalna z N. Bălcescu opowiada się za jak 
najszybszym wprowadzeniem jej w życie, bez zważania na protesty właścicie-
li ziemskich, podczas gdy opcja umiarkowana (I. Heliade-Rădulescu) nawołuje 
do wstrzemięźliwości w działaniach i przestrzega przed kryzysem w rolnictwie 
oraz wywołaniem w kraju anarchii i bezprawia, co sprowokuje obcą interwencję. 
Mimo różnic poglądów, 21 lipca powołano Komisję Majątkową, w której zasia-
dać mają w równej proporcji przedstawiciele bojarstwa i chłopów, wyznaczono 
datę wyborów do komisji (6 sierpnia) oraz określono zasadniczy cel jej działal-
ności – opracowanie dla Konstytuanty „projektu [prawa] własności”. Opór właś-
cicieli ziemskich i reakcja chłopstwa, które masowo zaczyna odmawiać świad-
czenia pracy i posuwa się do aktów samowoli – co zmusza Rząd Tymczasowy 
do wydania odezwy nawołującej lud do przestrzegania obowiązującego prawa 
– dają przewagę opcji umiarkowanej. Uznana przez władze sułtańskie regencja 
(Golescu, Heliade-Rădulescu, Tell), mianowana w zastępstwie Rządu Tymczaso-
wego, decyduje 31 sierpnia o rozwiązaniu Komisji Majątkowej, która, jak uza-
sadniono w dekrecie, 

„…zamiast być ożywiona duchem sprawiedliwości, braterstwa i pokoju (…), zamiast kierować 
się szczerością i zaufaniem przybliżającymi zgodę, zezwala stronom proponować rzeczy nie-
możliwe, a te [zamiast przybliżać strony] jedynie oddalają od siebie”152. 

Współczesny historyk, odwołując się do malowniczej metafory, uznaje de-
cyzję o zaniechaniu działań radykalnych, skutkującą utratą poparcia niższych 
warstw społecznych, za bezpośrednią przyczynę klęski rewolucji153. Taka ocena 
budzi wątpliwości. W ówczesnym kontekście polityczno-militarnym rewolucja 
wołoska miała znikome szanse powodzenia, niezależnie od stopnia radykalizmu 
ideowego jej przywódców, ich sprawności organizacyjnej i poparcia społeczne-
go dla podejmowanych działań. Mamy na myśli przede wszystkim okazywaną 
od początku wydarzeń determinację Rosji, by zachować kontrolę nad księstwem 
– przeciwko czemu występowali nastawieni antyrosyjsko rewolucjoniści – oraz 
nie dopuścić do zakwestionowania porządku społecznego opartego na Regulami-
nie, a jednocześnie – brak praktycznych możliwości wsparcia rumuńskich aspi-
racji przez państwa zachodnie154. 

152 Anul 1848 în Principatele Române, vol. I, Bucureşti 1902, s. 541–542; cytujemy za Berindei 
D., op.cit., s. 171.

153 „Na nieszczęście, woda, którą rewolucjoniści gotowi byli wlać do podawanego wina, okazała się 
zatruta: powoływali się na konieczność ratowania rewolucji, a utracili kontakt z masami, które przecież 
już wcześniej broniły ich przed siłami konserwatywnymi, zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi”. 
Sandu T., op.cit., s. 141.

154 Nie uczyni tego nawet republikański rząd francuski, ograniczając się jedynie do formalnych 
deklaracji solidarności.
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W historiografi i rumuńskiej pokutuje do tej pory przekonanie o istnieniu bez-
pośredniej zależności pomiędzy kwestią włościańską a niepowodzeniem rewolu-
cji 1848 roku oraz o odpowiedzialności Heliadego-Rădulescu za storpedowanie 
pomysłu uwłaszczenia chłopów w jego wersji radykalnej. Reprezentujący zacho-
wawcze skrzydło paszoptystów, Heliade-Rădulescu rzeczywiście okazuje scep-
tycyzm co do skutków reformy własności, a czyni to z obawy przed anarchizacją 
życia społecznego. Obawa jest starej daty i nie ma związku jedynie z wydarze-
niami roku 1848, o czym przyjdzie nam jeszcze mówić. Niechęć do radykalizmu 
skądinąd nie przeszkadza Heliademu przyłączyć się do rewolucji od pierwszych 
dni i realizować własnej mesjanistycznej wizji odrodzenia społeczeństwa w du-
chu solidaryzmu. Zarzut ideowej niekonsekwencji jest w jego przypadku jak naj-
bardziej uprawniony, ale w równej mierze dotyczy pozostałych uczestników ru-
chu. Historycy są na ogół zgodni, że paszoptyści nie stanowią środowiska ideowo 
jednolitego, reprezentują różnorodne postawy i opcje, łącząc radykalizm z zacho-
wawczością, pragmatyzm z utopizmem, sympatie republikańskie z przekonania-
mi monarchistycznymi. Nad wszystkim zaś góruje oczywisty i zrozumiały brak 
doświadczenia, rodzący niekonsekwencję zachowań i maksymalizm oczekiwań. 
Jeszcze w trakcie wydarzeń konsul republikańskiej Francji w Bukareszcie, de 
Nion, w liście do Lamartine`a formułuje surową ocenę przywódców rewolucji: 

„…nieliczni [pośród nich] są tacy, którzy widzą jasno, co jest słuszne, rozsądne, zwłaszcza 
zaś możliwe. Równie nieliczni mogą dokładnie określić trudności blokujące działania rzą-
du, ograniczanego tyleż przez turecką suwerenną zwierzchność, co przez rosyjski protektorat 
(…). Popychani raczej przez szlachetne instynkty niż wiedzeni rozwagą, wciąż jeszcze drżący 
z emocji na wspomnienie nauk wyniesionych z naszych szkół i z lektury naszych książek, 
aspirują, ni mniej ni więcej, tylko do całości swobód politycznych uzyskanych z takim trudem 
we Francji (…)”155. 

Cornea dzieli środowisko paszoptystów na oświeceniowców, „dążących do 
zastąpienia kosmopolitycznego ideału wieku XVIII wartościami narodowymi 
i opowiadających się za wychowawczą i utylitarystyczną wizją kultury”156, oraz 
nacjonalistów, rewolucjonistów i demokratów. Już sam fakt użycia tak wielu 
określeń świadczy o trudnościach w zdefi niowaniu charakteru ugrupowania. Za-
proponowany podział jest umowny, czego świadom jest sam autor, i odnosi się 
raczej do okresu działalności poprzedzającego Wiosnę Ludów. W dniach rewo-
lucji wcześniejsze różnice poglądów nie stają się bynajmniej bardziej wyraziste, 
żadnemu z przywódców nie można przypisać wyraźnie skrystalizowanej ideo-
logii, żadnemu też nie udaje się wprowadzić w życie jakiegokolwiek założenia 

155 Cytujemy za Georgescu Titu, Mărturii franceze despre 1848 în ţările române, Bucureşti 1968, 
s. 52.

156 Ze wstępu do Gîndirea românească în epoca paşoptistă, Cornea P., Zamfi r M. (red.), Bucureşti 
1969, s. 11.
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programowego, które można by łączyć z jednym tylko, konkretnym światopo-
glądem. Z perspektywy czasowej obejmującej dłuższy okres aktywności pub-
licznej pokolenia paszoptystów, zarówno przed, jak i po roku 1848, przypisanie 
Heliadego-Rădulescu – chociaż wziął czynny udział w rewolucji – do środowiska 
zachowawczych oświeceniowców raczej nie budzi sprzeciwu, w zamian, określe-
nie Kogălniceanu i Alecsandriego mianem rewolucjonistów czy demokratów157, 
w świetle ich poglądów wyrażonych w tekstach publicystycznych i literackich, 
należy uznać za przejaw swoistej „poprawności” obecnej w historiografi i rumuń-
skiej od dziesięcioleci. Kwestia radykalizmu głoszonych przez paszoptystów 
poglądów, którą można by przełożyć na taki sam radykalizm społeczny zgłasza-
nych w dniach rewolucji postulatów, jest zresztą przez samego Corneę oceniana 
jednoznacznie: 

„[W przypadku paszoptystów] chodzi o etykę burżuazyjną, pozbawioną jednak radyka-
lizmu przekonań, zrodzoną w społeczeństwie drobnych wytwórców, gdzie silna jest jeszcze 
tradycja patriarchalna i presja przekonań religijnych. Człowiek powinien pracować, uczyć się 
i dzielić z innymi częścią wypracowanych dóbr (…)”. 

I na potwierdzenie swojej oceny przytacza słowa Grigore Pleşoianu, który 
w roku 1830 pisał: 

„Rzeczywistym dziedzictwem, jakie musimy przekazać naszym synom, jest bogobojność, 
święty obowiązek kształcenia, prawość postępowania względem innych, uczciwa praca i mi-
łość do ojczyzny”158. 

Rozszerzenie prawa własności na warstwę chłopską jest postulatem par ex-
cellence politycznym, którego realizacja wymaga politycznego instrumentarium 
(określenia celów, środków, granic kompromisu, zdobycia poparcia itp.). Tymcza-
sem ugrupowanie, które miałoby ów postulat wcielić w życie, reprezentuje osob-
liwie nieufną, niekiedy wrogą postawę wobec polityki. Już Cornea zauważa, iż 

„…paszoptyści są artystami-obywatelami, a dokładniej rzecz ujmując, obywatelami korzysta-
jącymi z literatury jako narzędzia do propagowania ich własnych idei. Reprezentują typ artysty 
zaangażowanego (…), [którego] postawa intelektualna i obywatelska jest pochodną poczucia 
obowiązku względem ludu”159. 

A to, nawet w wieku dziewiętnastym, nie jest równoznaczne z zaangażowa-
niem politycznym, a już na pewno nie implikuje politycznej znajomości rzeczy. 

157 Ibidem.
158 Pleşoianu Grigore, Prefaţa la Gramatica franţuzească de M. Fournier, Bucureşti 1830; ten 

i wcześniejszy cytat za: Cornea Paul, De la Alexandrescu la Eminescu, Bucureşti 1966, rozdz. Rădăcini 
luministe ale paşoptismului (între tradiţie şi inovaţie), s. 32.

159 Ibidem, s. 35.
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W nowszych opracowaniach znajdziemy stwierdzenia idące dalej w kwestiono-
waniu politycznej kompetencji pokolenia Wiosny Ludów. Andreia Roman for-
mułuje tezę, że 

„…brak szacunku [paszoptystów] dla polityki jest prawdopodobnie spowodowany pesymi-
styczną oceną tego, co polityka uosabiała w ich czasach. (…) «Władza polityczna» była sy-
nonimem korupcji, sprzedajności, intryg, przywilejów feudalnych bądź praktyk uprawianych 
przez fanariotów za przyzwoleniem carskiego protektora. (…) Rozczarowane polityką, pokole-
nie «młodych» angażuje się z całą świadomością w działalność kulturalną”160. 

Autorka uznaje cytowane okoliczności za czynnik subiektywny pokoleniowe-
go „bojkotu” polityki, natomiast jako istniejący obiektywnie uważa „brak bazy 
doktrynalnej, na której można by oprzeć strategię polityczną”161. Wypada zgodzić 
się z tym ostatnim stwierdzeniem, jakkolwiek nie można zapominać, że pokole-
nie paszoptystów jest pierwszym, któremu udaje się przejść od fazy opracowania 
koncepcji i formułowania postulatów do ich czynnej realizacji przy wykorzy-
staniu międzynarodowej koniunktury, co wymagało istnienia przynajmniej za-
lążka strategii politycznej. W niczym to, rzecz jasna, nie zmienia historycznego 
faktu, jakim jest niepowodzenie zainicjowanego ruchu, musi natomiast zostać 
uwzględnione przy ocenie historycznej, formułowanej z perspektywy wydarzeń 
późniejszych.

Kwestia strategii politycznej ściśle łączy się z kłopotliwym zagadnieniem 
skali poparcia społecznego dla podejmowanych działań. Historiografi a marksi-
stowska przyjęła tezę, dotąd niezakwestionowaną, o pozytywnej reakcji rzesz 
chłopskich na wydarzenia z lata 1848 roku i wręcz masowym w nich udziale niż-
szych warstw społecznych. Jako przykład takiego stanowiska zacytujmy opinię 
wyrażoną przez Dana Berindeia w opracowaniu dotyczącym „rewolucji rumuń-
skiej” 1848 roku. Historyk pisze: 

„Urzeczywistnienie licznych zapisów programu rewolucyjnego zostało przyjęte z entuzja-
zmem przez lud [podkr. K.J.]. Chłopstwo oczekiwało wszakże realizacji w pierwszym rzędzie 
dezyderatów zdolnych zmienić w istotny sposób sytuację. Większość postulatów programo-
wych, które zostały wprowadzone w życie, jakkolwiek były one przedmiotem zainteresowania 
także najuboższych, przemawiała na korzyść warstwy średniej. Mimo to proces rewolucyjny 
zyskał poparcie tysięcy ludzi (…)”162. 

Teza o masowym charakterze poparcia dla rewolucji, zwłaszcza formułowa-
na w tak niejednoznaczny sposób, niezbyt przekonuje. Berindei co prawda po-
daje w innym miejscu liczbę 40 000 ludzi, którzy na apel I.C. Brătianu bronią 
Rządu Tymczasowego przed kontrrewolucyjnym puczem bojarów T. Văcărescu 

160 Roman Andreia, Le populisme quarante-huitard, Bucarest 1999, s. 89.
161 Ibidem, s. 88.
162 Berindei D., op.cit., s. 167.
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i E. Băleanu, nie ujawnia jednak źródła pochodzenia informacji163. Już samo 
odniesienie tej liczby do wielkości populacji ówczesnego Bukaresztu, szaco-
wanej na niespełna 60 000 osób (cała Wołoszczyzna ma wtedy niewiele ponad 
1 300 000 ludności)164, może rodzić wątpliwości co do rzetelności wyliczeń. Na 
„Polach Wolności”, miejscu zgromadzeń zwolenników rewolucji, gdzie 6 września 
1848 roku dokonano symbolicznego spalenia tekstu Regulaminu organicznego, 
gromadzi się niekiedy, jak pisze P. Cornea, 15 000 do 25 000 ludzi; dodaje jednak, 
że „relacje [na ten temat], chociaż zbieżne, są prawdopodobnie przesadzone”165. 
Jeżeli uznamy, że populacja Bukaresztu składa się już wtedy w większości 
z mieszczaństwa (kupców, rzemieślników, przedstawicieli wolnych zawodów)166, 
reprezentującego wyższy poziom aktywności i zainteresowania programem re-
form aniżeli chłopstwo, wówczas tezę o masowej partycypacji tego ostatniego 
środowiska musimy potraktować jako stwierdzenie na wyrost. Paszoptyści, acz-
kolwiek adresują swój program do ludu, warstwę średnią traktując z nieufnością 
albo wyniosłą pogardą, nie są w stanie, obiektywnie rzecz biorąc, zapewnić sobie 
rzeczywiście masowego ludowego poparcia. Przyczyną jest nie tylko niezdecy-
dowanie odnośnie do realizacji 13 punktu Proklamacji czy nieumiejętność mo-
bilizacji społeczeństwa w stopniu wystarczającym do przeciwstawienia się groź-
bie interwencji zewnętrznej, lecz także bierność i nieufność warstwy chłopskiej, 
ukształtowane przez wielowiekową tradycję lokalną. Rewolucjoniści tworzą elitę 
nowego społeczeństwa, które ma zastąpić przywileje dla nielicznych uprawnie-
niami dla wszystkich, ale które jeszcze nie powstało; łącząc „patos oświeceniowy 
z romantycznym mesjanizmem”167 realizują więc swój program „dla ludu” przy 
ograniczonym udziale jego adresata. 

Zasługą paszoptystów jest podjęcie próby praktycznej realizacji zmiany, któ-
ra wcześniej, przez kilka dziesięcioleci była przedmiotem refl eksji teoretycznej. 
Kolejne petycje i manifesty redagowane od początku wieku w niektórych krę-
gach bojarskich podtrzymują atmosferę fermentu sprzyjającą inicjatywom pro-
reformatorskim, ale żaden z dokumentów nie ma charakteru przełomowego. Nie 
przynoszą one jednoznacznie określonej wizji państwa i społeczeństwa, która 
miałaby być realizowana w następstwie zmiany dokonanej, jak najczęściej suge-
rowano, poprzez koncesje poczynione przez władzę protektorską. Trudno więc 
uznać wydarzenia z roku 1848 za bezpośrednie następstwo wcześniejszych po-
czynań, które wprawdzie przygotowują grunt, ale nie dostarczają paszoptystom 
wystarczająco solidnego instrumentarium ideologicznego. Stąd ujawniające się 
w tym środowisku niekonsekwencje i wahania, które będą mu towarzyszyć jesz-

163 Ibidem, s. 169.
164 Zob. Hitchins K., op.cit., s. 216–217.
165 Cornea P., „Sărbătoarea revoluţionară” în România la 1848 [w:] Delimitări şi ipoteze, s. 83.
166 Hitchins K., op.cit., s. 218.
167 Cornea P., De la Alexandrescu la Eminescu, s. 33.
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cze długo po upadku rewolucji. Bezpośrednim impulsem do wywołania buntu 
przeciwko władzy są wydarzenia w innych krajach europejskich, w tym zwłasz-
cza we Francji, zaś główne zaplecze ideowe ruchu stanowią hasła i praktyki wy-
niesione z doświadczeń rewolucji lutowej. Ich konfrontacja z lokalną rzeczywi-
stością jedynie pogłębia niepewność i frustrację autorów Proklamacji z Islazu, 
zmuszonych korygować swoje polityczne oczekiwania. Pokolenie paszoptystów 
przechodzi transformację wymuszoną okolicznościami: wczorajsi pisarze i dzia-
łacze kulturalni, dzisiejsi rewolucjoniści, jutro zostają politykami, którzy tworzyć 
mają struktury rumuńskiej państwowości, wciąż nie wiedząc, jak ta państwowość 
ma wyglądać.

4. Rozczarowani rewolucją. Ion Heliade-
-Rădulescu i poszukiwanie alternatywy

Upadek rewolucji przypieczętowany interwencją korpusu Fuada paszy oznacza 
dla paszoptystów wygnanie, zadekretowane formalnie przez władze tureckie, 
z którego niektórzy wrócą dopiero po wielu latach (Rosetti, bracia Brătianu 
i Golescu w 1857, Heliade-Rădulescu w 1858 roku), inni zaś nie wrócą nigdy 
(Bălcescu umiera w Palermo w 1852 roku). Pierwszym centrum emigracji sta-
je się Konstantynopol, wkrótce jednak większość uczestników rewolucji udaje 
się do Paryża, licząc na przychylność i wsparcie francuskiej elity intelektualnej 
(Quinet, Michelet, Lamartine, Ledru-Rollin i in.) oraz republikańskiego rządu. 
Wołoscy emigranci nie mają pozycji, która mogłaby się równać prestiżem ze 
środowiskiem ks. Adama Czartoryskiego, ale ich obecność w Paryżu jest zauwa-
żalna, a głos słyszalny. Poczucie klęski i niedogodności emigracji zmuszają do 
krytycznej refl eksji nad przyczynami niepowodzenia, ale w sposób nieunikniony 
rodzą też podziały środowiskowe, wzajemne oskarżenia i intrygi. W pierwszym 
odruchu część paszoptystów (Ghica, Bălcescu, Rosetti) uznaje, że powodem 
klęski były: brak zdecydowania, pacyfi zm oraz naiwna wiara w spontaniczny 
i pokojowy udział w rewolucji mas ludowych168. Nieustannie powraca kwestia 
niezrealizowanej reformy własności, ale poza melancholijną konstatacją jej nie-
powodzenia paszoptyści niczego nowego do dyskusji nie wnoszą, a kilka lat póź-
niej, przy zmienionej koniunkturze międzynarodowej i rysujących się szansach 
na stworzenie namiastki rumuńskiej państwowości, starać się będą przemilczeć 
kwestię podziałów społecznych i grożącego nieustannie konfl iktu169. A wszyst-

168 Por. Roman A., op.cit., s. 98–99.
169 Ibidem, s. 100. Autorka cytuje przy tej okazji fragment listu radykała i republikanina C.A. Ro-

settiego do I. Ghiki z grudnia 1851 r., w którym zawarte jest uzasadnienie nowej linii postępowania: 
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ko po to, by uspokoić zmęczoną rewolucjami Europę (zwłaszcza po upadku 
II republiki i zamachu stanu Napoleona III) i przekonać ją o braku ryzyka desta-
bilizacji, którą mogłoby przynieść ewentualne spełnienie postulatów rumuńskie-
go ruchu narodowego. Pod znakiem zapytania staje więc kwestia samej rewolucji 
jako narzędzia realizacji zmiany. 

Wizja opartego na przemocy zerwania z dotychczasowym porządkiem zosta-
je zanegowana przez wszystkich bez wyjątku eksrewolucjonistów, a najbardziej 
spektakularnym przypadkiem zmiany stanowiska wydaje się casus Bălcescu, 
który publikuje w roku 1850 rozprawę Mersul revoluţiei în istoria românilor 
[Proces rewolucyjny w historii Rumunów]. Wcześniej znany z radykalnych na-
woływań do przeprowadzenia reformy własności bez oglądania się na protesty 
bojarów, Bălcescu także teraz utrzymuje, wbrew oczywistemu niepowodzeniu 
jego projektu, że rewolucja 1848 roku miała charakter socjalny. Najwyraźniej 
autor tekstu uwzględnia jedynie wymiar programowo-deklaratywny ruchu, a nie 
jego rzeczywisty przebieg, skoro równocześnie określa insurekcję Vladimirescu 
jako rewolucję demokratyczną. Przyszła rewolucja zaś ma być, w opinii Bălce-
scu, narodowa, przyświecać jej mają hasła sprawiedliwości, braterstwa i jedności 
narodowej, ma także stanowić wyższą fazę procesu rewolucyjnego, która zdo-
minuje, wręcz unieważni kwestie polityczne czy społeczne. Rozprawę, będącą 
jednym z pierwszych manifestów panrumunizmu – ideologii zjednoczenia Ru-
munów z historycznych prowincji, w tym z Siedmiogrodu, otwiera dosyć zaska-
kująca refl eksja historiozofi czna, dotycząca oceny rewolucji 1848 roku oraz jej 
miejsca w dziejach narodu: 

„Była ona etapem historycznej ewolucji, oczywistym, koniecznym i przewidywalnym, 
[etapem] zawdzięczanego Opatrzności ruchu, który prowadzi naród rumuński wraz z całą ludz-
kością drogą niczym nieograniczonego, miarowego postępu ku ostatecznemu przeznaczeniu, 
nieodgadnionemu i w Bogu ukrytemu”170. 

Wiara w nieuchronność postępu jako rezultatu procesu historycznego łączy 
się u autora z przekonaniem o teleologicznym charakterze tego procesu i jego bo-
skim umocowaniu. Nie dziwi więc, że Bălcescu manifestuje optymizm w ocenie 
rumuńskiej historii, którą postrzega jako permanentne „dążenie naprzód”, jako 
nieustającą „walkę o triumf dobra nad złem, ducha nad materią, prawa nad prze-
mocą”, która ostatecznie służyć ma „ustanowieniu sprawiedliwości i braterstwa 
– dwóch fi larów ładu absolutnego, doskonałego, ładu boskiego”171. Prezentowa-
ny sposób rozumowania, który w pierwszej chwili można kojarzyć z Heglowską 

„Jesteśmy młodym narodem, pragnąłbym zatem, byśmy od tej chwili umieścili go w prawnych granicach 
legalności i braterstwa dla uniknięcia kolejnych rewolucji”. Rosetti Constantin A., Corespondenţă, 
Bucureşti 1973, s. 304. Przytaczamy za autorką, s. 105.

170 Bălcescu N., Mersul revoluţiei în istoria românilor, s. 310.
171 Ibidem.
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wiarą w istnienie absolutnego momentu historii, w istocie rzeczy nie wykracza 
poza granice prowidencjalizmu charakterystycznego dla ewolucyjnych konser-
watystów i niewiele ma wspólnego z ideologią rewolucyjną w jakiejkolwiek 
postaci172. To może zdumiewać, ale Bălcescu piszącemu o „procesie rewolucyj-
nym” bliżej jest do Adama Müllera niż do Louisa Blanquiego. Trudno w tej sy-
tuacji traktować dosłownie opinie biografów Bălcescu, sugerujących radykalizm 
jego postawy, piszących o „rewolucyjnym nieprzejednaniu” w obronie własnych 
poglądów i „odrzucaniu kompromisów”173. 

Nie po raz pierwszy przychodzi nam skonstatować u paszoptystów brak wy-
raźnie określonej bazy ideologicznej programu. Nie można o niej mówić w prze-
dedniu rewolucji 1848 roku, tym bardziej nie mogła powstać w trakcie samych 
wydarzeń. Dla Bălcescu „rewolucja 1848 roku usiłowała przywrócić Rumunom 
jedynie prawa człowieka i obywatela, zaniedbując ich prawa jako narodu”174, co 
można odczytać jako potwierdzenie wahań co do jej celu. Idea rewolucji narodo-
wej, abstrahująca od podziałów politycznych i zakładająca utopijny solidaryzm 
społeczny, może sprawiać wrażenie ideowej rejterady. Nie musi jednak wcale 
oznaczać oportunizmu; wydaje się raczej, że jest próbą wpisania niedawnych 
wydarzeń w proces, którego uniwersalny wymiar i teleologiczny charakter ma 
zrelatywizować fakt poniesionej klęski, podtrzymać nadwątlone morale społecz-
ne („Odwagi i wiary, bracia Rumuni! Bóg w niebie i ludzkość na ziemi pracują 
dla nas!”175) i legitymizować przyszłe starania Rumunów, tym razem głównie 
o narodową podmiotowość polityczną.

Przedwczesna śmierć nie pozwoli Bălcescu rozwinąć własnej teorii rewo-
lucji narodowej i sprecyzować założeń przyszłego ładu społecznego. Uczyni 
to natomiast jego główny oponent, Ion Heliade-Rădulescu, w swoich tekstach 
publikowanych w latach 50. i 60. XIX wieku. Z perspektywy naszych rozwa-
żań jego postać jest szczególnie interesująca, gdyż jako jeden z nielicznych pa-
szoptystów na długo przed Wiosną Ludów opowiada się za zmianą ewolucyjną 
istniejącego porządku, co nie przeszkadza mu czynnie uczestniczyć w rewolu-

172 Poglądy Bălcescu wyrażone w tekście są równocześnie bliskie negatywnej koncepcji wolności, 
która, jak pisze I. Berlin, „gdy wiąże się ją (…) z koncepcją prawa naturalnego ujmowanego w duchu 
teleologicznym, w myśl przekonania, że cała natura zmierza potajemnie do jednego celu, lub z pewnymi 
metafi zycznymi czy teologicznymi przeświadczeniami dotyczącymi natury człowieka, jego funkcji czy 
przeznaczenia w ramach naturalnego czy boskiego ładu świata – na scenie pojawia się (…) koncepcja 
naturalnych, przyrodzonych czy niezbywalnych uprawnień, które ludzie posiadają od zawsze (…)”. 
I. Berlin, Dwie koncepcje wolności: romantyczna i liberalna, „Przegląd Polityczny”, 2010, nr 100, 
s. 161, przekł. A. Lipszyc. Zauważmy jedynie, że w rozważaniach Bălcescu ludzka jaźń jest utożsa-
miona z Fichteańskim narodem „postrzeganym po części jako rasa, po części jako kultura, obdarzonym 
wspólnym językiem, nawykami, instytucjami (…)”. Ibidem, s. 171.

173 Berindei Dan, Bălcescu, Bucureşti 2008, s. 252.
174 Opere, vol. II, Zane G. (red.), Bucureşti 1960, s. 110. Cytujemy za Berindei D., Bălcescu, s. 254.
175 Ibidem, s. 318.
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cji, podczas której jednak swoją zachowawczością ściąga na siebie niechęć in-
nych uczestników ruchu, zwłaszcza Bălcescu176. Nie jest to jedyna sprzeczność 
w biografi i tego pisarza, polityka i wydawcy, twórcy pierwszego periodyku na 
Wołoszczyźnie („Curierul românesc” – „Kurier rumuński”, 1829). Heliade-Ră-
dulescu jest, rzec by można, uosobieniem sprzeczności. Przekonany o własnej 
charyzmie egotyk o zapędach profetycznych, przez krótką chwilę trybun ludowy 
rychło zawiedziony w swojej miłości do tłumu, jest on przykładem intelektual-
nego radykalizmu i równocześnie politycznego umiarkowania. Jest radykałem, 
gdy proponuje dla języka rumuńskiego współczesny mu wzorzec włoski (co 
oznaczałoby hermetyzację procesu komunikacji i praktyczne wyłączenie z niej 
warstwy chłopskiej), jest nim także wtedy, gdy nawołuje do tworzenia piśmien-
nictwa narodowego na podstawie jedynie najwybitniejszych dzieł myśli fi lozo-
fi cznej i najlepszych utworów literatury światowej, przy czym sam ustala, które 
z dzieł mogą wejść do Biblioteki powszechnej. Radykałem jest wreszcie, kiedy 
w poemacie Sânta cetate [Święty gród] tworzy utopijną wizję doskonałej wspól-
noty ludzkiej, gdzie „panuje sprawiedliwość, spełnia się braterstwo, a u władzy 
pozostaje cnota”177. Ten sam Heliade, już jako polityk, powtarza niezmiennie: 
„tyranii nienawidzę, boję się anarchii” i jest gotów bez wahania przyznać war-
stwie bojarskiej, a nie ludowi, prawo do sprawowania władzy. Początkowo en-
tuzjasta carskiej polityki konfrontacji z imperium osmańskim178, rychło się do 
niej zniechęca i optuje za statusem autonomicznym dla księstw naddunajskich 
w granicach zreformowanego, federalistycznego państwa Turków, nie wierząc 
w korzystną koniunkturę międzynarodową ani w gotowość Rumunów do bycia 
w pełni niezawisłym narodem.

„Struktura osobowościowa Heliadego oraz obiektywne uwarunkowania historyczne czy-
niły z niego idealnego odbiorcę francuskich doktryn romantycznych. Przy bardziej wnikliwej 
analizie odkrywamy u Heliadego wiele elementów składających się na wizerunek utopisty 
w romantycznej wersji proroka-reformatora”179. 

176 Już po upadku rewolucji, Heliade potwierdzi swoje zasadnicze wątpliwości co do radykalnego 
scenariusza rozwoju wydarzeń, pisząc: „Gdyby Wołoszczyzna dysponowała w 1848 r. dwustu tysiącami 
bagnetów i kilkuset lufami armatnimi, czy byłoby roztropne i czy przyniosłoby skutek zbawienny wy-
powiedzenie wojny sąsiadom, jak utrzymują dzisiaj niektóre osoby? Jeśli o mnie chodzi, nie podzielam 
tych poglądów, bowiem krew ludzka ma swoją cenę, zwycięstwo [było] niepewne, a wypowiedzenia 
wojny, to poważna sprawa”. Heliade-Rădulescu Ion, Mémoires sur l`historie de la régénération rou-
maine ou sur les événements de 1848 accomplis en Valachie [w:] Opere, vol. I, Bucureşti 2002, s. 831.

177 Heliade-Rădulescu I., Sânta cetate [w:] Opere, vol. I, s. 200.
178 W swojej Odzie na cześć kampanii rosyjskiej z 1829 roku Heliade pisał o „najmężniejszym ro-

syjskim monarsze” (Mikołaju I), o „armiach Rosji”, które „chrześcijan każą uwolnić i nieludzkie rządy 
poskromić”, i wołał patetycznie: „Narody! Zwycięstwa te zechciejcie docenić”. Heliade-Rădulescu I., 
Opere, vol. I, s. 54–58. 

179 Antohi Sorin, Civitas imaginalis, Bucureşti 1999, s. 30.
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Rozwijając swoją diagnozę twórczej osobowości Heliadego, S. Antohi szki-
cuje zasadnicze rysy jego portretu intelektualnego, wśród których dostrzega: ob-
sesję mesjanistyczno-kapłańską, megalomanię, przekonanie o indywidualnym 
odkryciu prawdy objawionej połączone z kompleksem rygoryzmu naukowego, 
aktywność publiczną stojącą pod znakiem organicznej kontradykcji i ambiwa-
lencji, wreszcie naiwną wiarę w bezwzględną możliwość zmiany świata. Helia-
de formułuje swoje na poły utopijne poglądy, tak jak zwykł to czynić: w teks-
tach o dosyć nieokreślonej formie i dużym ładunku emocjonalnym, najczęściej 
polemicznych. Pierwszy chronologicznie jest wspomniany poemat Sânta cetate, 
opublikowany po raz pierwszy w roku 1856 (ale z datą 1850) w tomie Descrie-
rea Europei după Tratatul din Paris [Opisanie Europy po traktacie paryskim], 
utwór będący „bardziej odzwierciedleniem pewnego ideału politycznego niż do-
konaniem poetyckim”180. Z czasem Heliade podejmie ambitną próbę stworzenia 
własnej fi lozofi cznej wizji historii i w roku 1859 zaczyna publikować (kończąc 
edycję dopiero w 1869) Echilibru între antiteze [O równowadze przeciwieństw], 
trudną do zdefi niowania hybrydę rozprawy fi lozofi cznej, traktatu moralnego, 
podręcznika historii i publicystycznego pamfl etu, a w gruncie rzeczy – niepo-
zbawioną uroku próbę uzasadnienia tezy o harmonijnej, choć wciąż nieodkrytej, 
naturze świata181. 

Przy całej, graniczącej z chaosem, złożoności problematyki podejmowanej 
przez Heliadego i niełatwej w odbiorze metodzie pisarskiej, bez trudu odnaleźć 
można dominanty tematyczne, będące wyrazem jego poglądów historiozofi cz-
nych i politycznych. W rozważaniach wciąż powracają jako motywy przewod-
nie: chrześcijaństwo i socjalizm. Symbolicznym kluczem interpretacyjnym do 
wizji „nowego świata, promiennego nadzieją, miłością, wolnością”182 jest zbio-
rowy Chrystus, tożsamy z uciskanym od wieków ludem. Tak wyobrażona fi gura 
Chrystusa znosi granice między sacrum i profanum, między religią i ideologią, 
między duchem i materią, między metafi zyką i inżynierią społeczną. Apoka-
liptyczna wizja dotychczasowej wielowiekowej niesprawiedliwości społecznej 
jest wprawdzie konwencjonalna i mieści się doskonale w romantycznym kano-
nie wrażliwości na nędzę uciskanego ludu, ale poszczególne jej elementy, mimo 
pozorów uniwersalizmu, noszą znamiona lokalnego, wołoskiego doświadcze-
nia. Wśród historycznych postaci odpowiedzialnych za wyzysk, obok magnata 
i hidalgo pojawia się swojski ciocoi (rum. dosłownie „dorobkiewicz”) – syno-
nim dziewiętnastowiecznego dzierżawcy nieszlacheckiego pochodzenia, czyli 
de facto lokalny typ bourgeois, obok rycerza staje nieoczekiwanie carski kozak, 

180 Popovici Dimitrie, Studii literare, vol. IV, Cluj-Napoca 1980, s. 133.
181 Do tego zbioru studiów, z uwagi na podobieństwo metody pisarskiej i podejmowanie na nowo 

wciąż tych samych wątków tematycznych, należałoby dodać jeszcze Biblice [Komentarze biblijne, 
1858 r.] oraz wydaną pośmiertnie Istoria critică universală, 1892 r. [Krytyczna historia powszechna].

182 Heliade-Rădulescu I., Sânta cetate, s. 199.
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a niewolnicze przywiązanie do ziemi jako forma wyzysku sąsiaduje z clacă – 
wołosko-mołdawską wersją szarwarku. Całość sugeruje synonimię pojęć „chłop” 
i „proletariusz”, co jedynie może utwierdzać w przekonaniu o autochtonizacji 
poetyckich rekwizytów. Przejście od nieszczęsnej przeszłości do świetlanego ju-
tra dokonuje się bez żadnej fazy pośredniej, nagle i bez uzasadnienia, jeśli nie 
liczyć, wyrażonej implicite, niezachwianej wiary w zmianę na lepsze183. „Święty 
gród” ma dla autora charakter „apokaliptyczny”, posiada nowoczesne atrybuty 
raju na ziemi („na wieki ogród rodzący owoce sztuk i nauk”), jest miejscem „ide-
alnym” między innymi dzięki „spełnionemu braterstwu”. Wizja nie ma więc nic 
z Utopii Morusa ani Nowej Atlantydy Bacona; „święty gród” jest uwieńczeniem 
wielowiekowego wysiłku „prawdziwych chrześcijan” – od Galów i Anglików po 
Węgrów i Rumunów – którzy obalili „idoli i tyranów”, w proch starli „tiary i ko-
rony”. Poemat kończy ekstatyczna zapowiedź wejścia cesarza (Chrystusa-ludu) 
przez otwarte wrota grodu, która daje się odczytać jako symboliczna sugestia 
dopełnienia czasu i końca dotychczasowej historii („wniwecz grzech obrócony”) 
oraz początku nowej epoki, stojącej pod znakiem sprawiedliwości i braterstwa.

Poglądy Heliadego kojarzą się nieodparcie z ideologią francuskiego socjali-
zmu utopijnego oraz zapatrywaniami Chateaubrianda na chrześcijaństwo184. De-
klamatywna, poetycko niedoskonała Sânta cetate jest utopijną wizją najwięcej 
zawdzięczającą ideom Saint-Simona (poznawanym częściowo za pośrednictwem 
Lamartine`a i Lammenais`go). Bylibyśmy skłonni uznać ją wręcz za rumuńską 
wersję Saint-Simonowskiej wizji świata sprawiedliwego, w niewielkim jedynie 
stopniu zmodyfi kowaną. Zbiorowy Chrystus („Crist-popolul”) może być trakto-
wany jako poetycka konceptualizacja – zwieńczenie wysiłków francuskiego fi lo-
zofa, zmierzających do deifi kacji człowieka i równoczesnej humanizacji Boga185. 
Utożsamienie człowieka z Bogiem znosi dualizm sacrum – profanum i rozłado-
wuje immanentne napięcie między władzą świecką i religijną, realizując Saint-
-Simonowską zapowiedź o nadejściu epoki mesjanicznej, 

„…kiedy to prawdy religijne ukażą się w całej możliwie najogólniejszej postaci, kiedy religia 
kierować będzie zarówno działalnością władzy świeckiej, jak i duchowej, kiedy cały ród ludzki 
będzie miał jedną tylko religię, jedną organizację”186. 

Pisząc o „spełnionym braterstwie” jako fundamencie organizacji „świę-
tego grodu”, Heliade powtarza za francuskim myślicielem tezę o braterstwie 

183 To daje Antohiemu asumpt, by mówić o „eschatologicznym raccourci”, wyrażającym „dobitny 
brak ciągłości między absolutną nędzą i zbawieniem”. Op.cit., s. 36.

184 Najbardziej wyczerpującej analizy fi lozofi cznych i politycznych inspiracji myśli Heliadego 
dokonał jeszcze w latach trzydziestych XX wieku Dimitrie Popovici w cytowanym opracowaniu „Sânta 
cetate”. Între utopie şi poezie.

185 Por. Sikora Adam, Saint-Simon, Warszawa 1991, rozdz. Nowe chrześcijaństwo.
186 Saint-Simon Henri-Claude, Pisma wybrane, t 2, Warszawa 1968, s. 645.
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wszystkich ludzi jako zasadzie, do której sprowadza się „cała boska treść religii 
chrześcijańskiej”187. Heliadowskie „owoce sztuk i nauk” ze świata – „wiecznego 
ogrodu” przywodzą nieodparcie na myśl rozważania Saint-Simona o nowej teo-
logii, w której najważniejszą rzeczą będzie „postawić sztuki piękne, nauki oparte 
na obserwacji i industrię na czele umiejętności świętych, zamiast, jak katolicy, 
zaliczać je do umiejętności świeckich”188. Dla Heliadego, „święta” jest również 
prywatna własność (podczas gdy Saint-Simon nie traktował jej jako naturalnego 
prawa), gdyż oparte na sprawiedliwości i braterstwie społeczeństwo nie oznacza 
negacji prywatnego posiadania. Poszczególne elementy wizji poetyckiej sugeru-
ją, że „święty gród” nie jest realizacją abstrakcyjnego projektu sięgającego je-
dynie po judeochrześcijańskie rekwizyty, lecz raczej projekcją Chrystusowego 
królestwa urzeczywistnionego na ziemi: budowli zapowiadanej przez proroków, 
tworzonej od fundamentów przez Zbawiciela i opisywanej przez ewangelistów. 
Odpowiada to zabiegowi „terrestrializacji” chrześcijańskiej eschatologii189, do-
konanej przez Saint-Simona – sprowadzeniu Boga do poziomu społecznego.

Doktrynalnie podporządkowana koncepcjom Saint-Simonowskim, poetycka 
wizja Heliadego zawiera kilka wątków względnie oryginalnych. Charaktery-
styczne jest pojawienie się „cnoty” jako drugiej, obok braterstwa, zasady organi-
zującej życie idealnej wspólnoty ludzkiej. Pojęcie to odsyła do rzymskich źródeł 
wołoskiej symboliki rewolucyjnej, z których czerpano nie tyle, by nawiązać do 
retoryki rewolucji francuskiej, ile by podkreślić łaciński charakter rodzącej się 
kultury rumuńskiej. Heliade ma jeszcze jeden powód do szczególnego trakto-
wania rzymskich tradycji republikańskich: sam deklaruje się jako republikanin 
i wróg monarchii. Dodatkowo, odległy i raczej abstrakcyjny model antyczny 
pozwala pogodzić socjalistyczny postulat równości społecznej z całkiem nie-
utopijnym przekonaniem Saint-Simona o wrodzonych różnicach dzielących, ale 
nieantagonizujących ludzi i hierarchicznej strukturze społeczeństwa ludzkiego190, 
które jest mu bliskie. Wartości świata antycznego godne wykorzystania przy two-
rzeniu społeczeństwa idealnego mają nie tylko rzymską proweniencję. Wśród 
przymiotów nowego ładu fi gurują też greckie: prawda i piękno (verul, frumosul), 
co prawda daleko za sprawiedliwością i braterstwem, ale uważane najwyraźniej 
za konieczne dla pełnej społecznej harmonii. 

Nieprzypadkowo, gdy mowa o twórcach dotychczasowego niesprawiedliwe-
go świata – bożkach, tyranach i koronowanych głowach – pojawia się motyw 
tiary jako symbolu władzy papieskiej. Heliade bowiem konsekwentnie czyni 
katolicyzm odpowiedzialnym za niepowodzenie idei chrześcijańskiej. Wykształ-

187 Ibidem, s. 642.
188 Oeuvres de Saint-Simon et Enfantin, Paris 1865–1878, vol. 19; cytujemy za Sikora A., op.cit., 

s. 111.
189 Określenia tego używa A. Sikora w swoim omówieniu myśli Saint-Simonowskiej; op.cit., s. 110.
190 Saint-Simon H.-C., Dzieła, t. 2, s. 492–493.
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cony w duchu greckojęzycznej kultury prawosławnej, mało podatny na skrajnie 
wolnomyślicielskie tendencje płynące z Zachodu (którym uległo wielu innych 
paszoptystów – jego oponentów), tłumacz Biblii i jej kontrowersyjny egzegeta, 
Heliade roztacza wizje dalekie od chrześcijańskiej ortodoksji, ale niepodważają-
ce w gruncie rzeczy chrześcijańskiej doktryny. Starannie unika przy tym krytyki 
Kościoła prawosławnego, całą swoją niechęć kierując przeciwko katolicyzmo-
wi winnemu deformacji pierwotnej idei Kościoła Chrystusowego. Jego utopia 
świata idealnego niczego nie zawdzięcza tradycji prawosławnej, jest zapoży-
czona w całości ze źródeł chrześcijaństwa zachodniego, usiłującego pogodzić 
naukę Chrystusa z ideą socjalistyczną. Nie przeszkadza to Heliademu wierzyć 
w siłę sprawczą własnej „teorii” socjalizmu ewangelicznego, zdolnej przywrócić 
Francji wiarę w Chrystusa, gdyż jest przekonany, że „narody, znużone papieżami 
i katolicyzmem, poszukują nowego chrześcijaństwa, oczekują na pojawienie się 
odnowiciela dawnej wiary”191. 

Przy wszystkich ambicjach uniwersalistycznych Heliade traktuje prioryte-
towo sprawy własnego kraju, który – w odróżnieniu od reszty paszoptystów – 
postrzega jako część szeroko pojętego Orientu. W ostatnim rozdziale Opisania 
Europy, rodzaju glosy do poematu Sânta cetate, kreśli wizję początku nowego 
świata, gdy na spotkanie Chrystusa-Oblubieńca idą wszystkie narody, w tym 
rumuński. W konwencjonalnie romantycznym obrazie poetyckim Rumunię 
uosabia dziewicza postać, promieniejąca światłem i otoczona nimbem geniuszu; 
Heliade – republikanin nie waha się też umieścić w obrazie hospodara, który 
zasiada na „tronie przodków”, a równocześnie na „tronie nowego Rzymu i Kon-
stantyna” i „ustanawia prawdziwie rzymskie prawa dla Bizancjum i odradza 
Orient”. Wewnętrznie niespójna apoteoza Rumunii jako depozytariuszki trady-
cji zachodniej i odnowicielki Wschodu, będąca przykładem utopii regresywnej 
i mesjanistycznej zarazem, jest oryginalnym wkładem Heliadego do dziejów 
rumuńskiej utopii politycznej, która okaże się mieć niezwykle trwały żywot – 
zarówno w XIX, jak i XX wieku.

Heliade marzy wprawdzie o uniwersalnej republice wszystkich ludzi192, ale 
uparcie powraca do ówczesnej wołoskiej rzeczywistości politycznej. Wciąż poszu-
kuje dla rodzącego się państwa idealnej formy rządów; jest wizjonerem, zatem nie 
interesują go rozwiązania kompromisowe, pośrednie, ale właśnie to jedno – ideal-
ne193. Wierzy, że atrybutem systemu idealnego jest jego uniwersalizm, pisze więc:

191 Popovici D., op.cit., s. 135.
192 W liście do Poenaru (1839) Heliade pisał: „Tak naprawdę, nie odpowiada mi aż tyle nacji 

i różnic między ludźmi; pragnąłbym, by powstał wreszcie jeden naród, jeden język, jedna religia, jedno 
prawo. Ale do tego potrzeba kilku wieków, (…) potrzebne są systemy cząstkowe, które utworzyłyby 
system powszechny”. Cytujemy za Popovici Dimitrie, Studii literare. Ideologia literară a lui I. Heliade-
-Rădulescu, vol. III, Cluj-Napoca 1977, s. 215.

193 We wstępie do Równowagi przeciwieństw czyni zastrzeżenie: „Naszą doktrynę mógłby ktoś wziąć 
za jedną z tych, co to określane są mianem juste milieu. Niech Bóg broni przed podobnymi tworami oboj-
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„Nasza doktryna wieści pokój między elementami, równowagę przeciwieństw, trwały ży-
wot narodów silnych i odrodzenie podupadłych, wzrost zasobności bogatych i wzbogacenie 
ubogich, jednym słowem dobrobyt społeczny i jednostkowy, szczęście jednego w szczęściu 
wielu”194. 

Punktem wyjścia do zapisywanych latami przemyśleń jest potępienie unitar-
nych doktryn fi lozofi cznych (uznanych za absurdalne, bowiem „jedność prosta 
nie istnieje”195) oraz dualistycznych (podzielonych, dość zagadkowo, na „chime-
ryczne” i „monstrualne”). W zamian Heliade proponuje strukturę triadyczną, któ-
ra jednak ma niewiele wspólnego z dialektyką Heglowską, jako że jej pierwsze 
dwa elementy nie mają charakteru przeciwstawnego; odwrotnie – uzupełniają się 
i łączą w harmonijną trzecią jakość. Konfl iktowy charakter rzeczywistości nie 
znajduje u niego uznania, wygłasza tedy gwałtowną tyradę przeciwko koncep-
cjom dopuszczającym sprzeczność jako zasadę: 

„Po trzykroć przeklęte niech będą doktryny lub systemy, które wprowadzają niezgodę mię-
dzy elementy składowe dualności naturalnych i prawdziwych, co bowiem Bóg złączył, czło-
wiek niech nie rozłącza. Uzurpatorskie i nieludzkie są doktryny dopuszczające kontrowersję 
między duszą a ciałem, między postępem a konserwacją, między rządem a narodem, jednym 
słowem między tym, co czynne, a tym, co bierne. Naszym obowiązkiem jest zaprowadzić rów-
nowagę pomiędzy nimi, uznając, że od początku stworzone są, by pozostawać w wiecznym 
mariażu i harmonii”196. 

Wydawać by się mogło, że mamy do czynienia z poglądami przekonanego an-
tyheglisty. W rzeczywistości, poza wyrażaniem ogólnej niechęci do fi lozofi i ide-
alistycznej197, Heliade nie zdradza większego zainteresowania kulturą niemiec-
ką, od której wszystko go dzieli: wykształcenie samouka, grecko-prawosławna 
formacja intelektualna, niesystematyczne lektury, niechęć do jakiegokolwiek 
rygoryzmu, odmienny rodzaj wrażliwości. Jeszcze bardziej skomplikowany jest 
jego ambiwalentny stosunek do Francji: zapatrzony równocześnie w socjalistów 
utopijnych i obrońców chrześcijaństwa, uwiedziony poezją Hugo, ma krytycz-
ny stosunek zarówno do rewolucji, jak i do restauracji. Wszystko za przyczyną 

naczymi!, przed istotami, które nie są ani męskie ani kobiece, ani to konie, ani osły. Te gatunki mieszane, 
jak świat światem, skazane były na bezproduktywność”. Heliade-Rădulescu I., Opere, vol. II, s. 209.

194 Ibidem, s. 244.
195 Ibidem, s. 237.
196 Ibidem, s. 226.
197 „Popatrzcie na wiarę katolicką i fi lozofi ę niemiecką; obie przebrały miarę i są wyłącznie spiry-

tualistyczne. Katolicyzm pogardza materializmem, zaś fi lozofi a niemiecka tak daleko posunęła swoją 
śmiałość, że zanegowała istnienie materii. I to jest ta ich ortodoksyjna teoria”. Ibidem, s. 264. Niechętny 
Niemcom i katolicyzmowi, Heliade zdaje się nie zauważać, że jego wizja „nowego ładu” zdominowa-
nego przez „nowe chrześcijaństwo” jest prawosławnym wariantem o wiele wcześniejszej koncepcji 
Novalisa, który w Die Christenheit oder Europa 1799 [Chrześcijaństwo, czyli Europa] marzył o jed-
ności wszystkich narodów chrześcijańskich pod przewodnictwem naprawdę „katolickiego” Kościoła. 
Zob. Namowicz T. (red.), Pisma teoretyczne niemieckich romantyków, Wrocław 2000.
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dostrzeganego braku harmonii i szczególnego upodobania ludzi Zachodu do an-
tynomii. Przy całej swej retoryce rodem z łacińskiej Europy, Heliade pozostaje 
człowiekiem Wschodu. Wymownym przykładem jest jego, bliskie bizantyjskiej 
symfonii, pojmowanie relacji Kościoła i władzy świeckiej: 

„Oddzielać Kościół od państwa, ustawiać władzę duchową z jednej strony, zaś władzę do-
czesną z drugiej, to nic innego, jak oddzielać duszę od ciała. Absurd ten, gwałt, który sprawił, 
że nadal panowało pogaństwo i kult bożków, nazwany został wielkim rozwiązaniem problemu 
społecznego”198.

Tworzona przez lata koncepcja nowego ładu przy bliższym poznaniu nie oka-
zuje się wcale wizją „porządku nowego”. Heliade nie wierzy w prawo Boże, na 
które powołują się zwolennicy monarchii, ale jest przekonany o istnieniu pra-
wa naturalnego przyrodzonego człowiekowi i opartego na sprawiedliwości oraz 
równości: 

„Prawo zginąć nie może. (…) Prawo jest jak czucie, jak rozum, jak głód i pragnienie, natu-
ralne w człowieku i dlatego wywodzące się od Boga i niezniszczalne jak on sam. A kiedy świat 
uważa je za stracone i nieobecne, ono tkwi ukryte w samej istocie poczucia obowiązku”199. 

Porządek naturalny ergo idealny zakłada, w wersji Heliadowskiej, prawo 
człowieka do zajmowania sprawiedliwego miejsca w hierarchii społecznej, za-
leżnego od zasług dla tegoż społeczeństwa, oraz brak wyzysku w relacjach po-
między poszczególnymi warstwami, do czego niezbędne jest poczucie braterstwa 
i chrześcijańskiej miłości bliźniego. Elementy takiego ładu już kiedyś istniały 
w Dacji rzymskiej i zachowały się częściowo także później w księstwach naddu-
najskich: 

„Jedynie Kościół federacyjny (sic!) Dacji, ustanowiony podług kanonu apostolskiego, 
bo niezależny od pogańskiego Rzymu już od czasów Aureliana, pozostał wierną oblubienicą 
Chrystusa. Żadnego nie było pomieszania między Kościołem i cezarem. Przez siedemnaście 
wieków nieustannie [Kościół] stał na czele wszelkich ciał stanowiących prawo (…). On patro-
nował wyborom władców, on po dzień dzisiejszy jest nam prawdziwą, nie wyrodną, matką. On 
zachował dla nas miano narodu rzymskiego200, chroniąc nasz język, on jeden przemawia i modli 
się w języku swoich synów”201. 

Ta zupełnie fantastyczna wizja historii Rumunów sprowadzonej do dziejów 
pierwotnej wspólnoty Kościoła, który jakoby przetrwał niezmieniony przez dzie-
więtnaście stuleci, niedbająca o logikę faktów (językiem liturgicznym Kościoła 

198 Ibidem, s. 812.
199 Ibidem, s. 258.
200 Heliade odwołuje się w tym miejscu do podobieństwa słów: roman (rzymski, romański) i român 

(Rumun, rumuński).
201 Ibidem, s. 812.



87Rozczarowani rewolucją. Ion Heliade-Rădulescu i poszukiwanie alternatywy

prawosławnego po wiek XVIII był staro-cerkiewno-słowiański, a nie język uży-
wany przez warstwę chłopską), uzupełniona jest o równie swobodną interpretację 
porządku ekonomicznego księstw, opartego na rzekomym „pakcie społecznym” 
zawartym przez bojarów z chłopami: 

„Przez osiemnaście stuleci pakt społeczny w księstwach rumuńskich opierał się na posza-
nowaniu wszelkiego rodzaju własności; (…) po dzień dzisiejszy naszym fundamentem spo-
łecznym jest przymierze posiadaczy ziemi z właścicielami pracy”202.

Idealizującej rekonstrukcji przeszłości towarzyszy równoczesna krytyka 
współczesnego porządku europejskiego i podejmowanych prób jego zmiany. Do 
katolicyzmu i tradycji monarchicznej, konsekwentnie piętnowanych, dołącza re-
wolucja francuska postrzegana jako eksperyment nieudany, gdyż nieuwzględnia-
jący nauk płynących z historii: 

„Wielka Rewolucja Francuska zburzyła zarówno tron, jak i ołtarz przeszłości, spowodowa-
ła upadek monarchii i władzy kapłańskiej. Co przyniosła w zamian? Republikę. I po wszystkich 
doświadczeniach historii, po naukach, jakie otrzymała Francja, rewolucjoniści nie potrafi li zro-
bić nic innego, jak tylko pójść w ślady tych, co wypędzili Tarkwiniuszów i założyli republikę 
unitarną, scentralizowaną, ze wszystkimi urzędami i całą nomenklaturą rzeczpospolitej rzym-
skiej. Zamiast despotyzmu jednego króla zaprowadzili despotyzm stolicy”203. 

Heliade, deklarujący się jako republikanin i przeciwnik dyktatury, wierzy 
w możliwość przeniesienia w czasy mu współczesne doświadczeń pierwotnej 
wspólnoty gminnej chrześcijan; potępia więc republikański centralizm i wygła-
sza pochwałę gminowładztwa: 

„Republika i wszelki rząd konstytucyjny jest najbardziej nieznośnym i odrażającym z rzą-
dów, o ile nie zapewnia w pierwszym rzędzie nietykalności indywidualnej i nietykalności zbio-
rowej, o ile nie respektuje wolności osoby, a tym bardziej wolności gminy (…). Pierwszą wzor-
cową republiką, jaka powstała na świecie według odwiecznych praw natury, była republika 
wspólnot albo Kościołów chrześcijańskich”204. 

Kontynuatorką doświadczeń wczesnego chrześcijaństwa miała być, jak wspo-
mnieliśmy, mityczna wspólnota gminna, najpierw dacka, a potem rumuńska. I taki 
właśnie model organizacji społeczno-ekonomicznej wydaje się sugerować He-
liade jako właściwy dla dziewiętnastowiecznej państwowości rumuńskiej: „Nie 
przystoi dzisiejszemu narodowi i jego prawodawcom tracić z pola widzenia in-
stytucji naszych przodków, wierzeń i obyczajów ludowych opartych na Biblii”205.

202 Ibidem, s. 724.
203 Ibidem, s. 815.
204 Ibidem, s. 816.
205 Ibidem, s. 218.
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Utopia regresywna z rozważań Heliadego, traktowana jako projekt funkcjo-
nalny, jest aksjologicznie podporządkowana uznaniu zasady współzależności 
między, kluczowymi dla jego sposobu myślenia, pojęciami postępu i konserwa-
cji, w których autor dostrzega idealny przykład równowagi przeciwieństw. Raz 
jeszcze odwołajmy się do źródła: 

„Duch porusza się wyłącznie od dobrego ku lepszemu, od doskonałości ku większej dosko-
nałości. Ów ruch naprzód zwie się postępem. (…) Jeśli materia jako instrument wytwarza jakąś 
wartość, która nie ginie, ową właściwość zachowania wytworzonego nazywamy konserwacją. 
Konserwacja jest więc przerwą, odpoczynkiem na drodze postępu. (…) Duch jest istotą po-
stępu, zaś materia jest istotą konserwacji. (…) Jedno jest uzupełnieniem drugiego, postęp bez 
konserwacji istnieć nie może, zaś konserwacja bez postępu – tak samo”206. 

Ten prosty koncept pogodzenia przeszłości z teraźniejszością, oczywistości 
doświadczenia z niepewnością eksperymentu, z trudem dałoby się potrakto-
wać jako dowód trzeźwego realizmu autora. Heliade-Rădulescu jest wprawdzie 
świadomy archaicznej struktury społecznej księstw, organicznej sprzeczności 
interesów warstwy bojarskiej i chłopów w kontekście ekspansywnego rozwoju 
gospodarki kapitalistycznej, a także kluczowego znaczenia kwestii agrarnej, ale 
zawiedziony reformator – a przez chwilę także rewolucjonista – raczej bezrad-
ny wobec rzeczywistości, rezygnuje z racjonalnych argumentów politycznych 
na rzecz historiozofi cznych spekulacji. Miejsce reformatora zajmuje wizjoner, 
który może co najwyżej ufać w siłę swojej charyzmy. Rychło przekona się, że 
w jego wizję harmonijnego świata nikt nie uwierzył.

5. Budowanie państwa, czyli 
pragmatyzm

Rosyjsko-turecka konwencja z Bałta-Liman, zawarta w maju 1849 roku, staje się 
sygnałem, że obydwa państwa są zainteresowane restauracją dawnego porządku 
w księstwach i utrzymaniem formuły kondominium. W połowie XIX wieku pełna 
restauracja nie jest już jednak możliwa. Wskazani przez mocarstwa zwierzchnie 
na hospodarów – Barbu Ştirbei na Wołoszczyźnie i Grzegorz Ghica w Mołdawii, 
obydwaj zdeklarowani frankofi le – nie są bynajmniej marionetkami; dysponują 
znacznym doświadczeniem politycznym i podejmują działania wyraźnie moder-
nizacyjne, zwłaszcza w sferze gospodarczej i edukacyjnej207. Represje polityczne 

206 Ibidem, s. 770.
207 Z inicjatywy B. Ştirbeia wchodzi w życie w 1851 r. prawo umożliwiające rozpoczęcie procesu 

odchodzenia na wsi od stosunków czysto feudalnych na rzecz kapitalistycznych, zaś w 1856 chłopi zostają 
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mają mocno ograniczony zasięg i chociaż Ştirbei do końca swoich rządów kon-
sekwentnie odmawia zgody na powrót paszoptystów z emigracji, to już Ghica, 
dużo bardziej liberalny w poglądach, nie tylko się na to godzi w przypadku moł-
dawskich uczestników Wiosny Ludów, ale wręcz korzysta z ich usług, zatrudnia-
jąc w swojej administracji (M. Kogălniceanu, V. Alecsandriego i I. Ionescu de la 
Brad). Byli paszoptyści, kojarzeni teraz (nie zawsze słusznie) z opcją liberalną 
i unionistyczną, mają znaczną swobodę działania, która przejawia się chociażby 
w możliwości prezentowania poglądów na łamach powstałych w roku 1855 gazet 
„România literară” [„Rumunia literacka”] i „Steaua Dunării” [„Gwiazda Duna-
ju”], jednoznacznie opowiadających się za zjednoczeniem księstw. 

Wybuch wojny krymskiej zmienia radykalnie dotychczasowe uwarunkowania 
międzynarodowe i kładzie kres, trwającej od roku 1829, formalnej kooperacji 
rosyjsko-tureckiej w kwestii księstw. Miejsce Rosji zajmuje „niewdzięczna” Au-
stria, która nie korzysta z okazji, by spłacić polityczny dług zaciągnięty wobec 
Mikołaja I w trakcie rewolucji węgierskiej, odmawia mu poparcia, przyłączając 
się tym samym do koalicji angielsko-francuskiej, i w roku 1854 dokonuje oku-
pacji Wołoszczyzny i Mołdawii. Austria jest drugim, obok Turcji, mocarstwem 
zdecydowanie niechętnym zjednoczeniu księstw, co stanowi logiczne następstwo 
doktryny niedopuszczania do głosu „narodowości”208, nie dysponuje jednak wy-
starczającym potencjałem, aby narzucić w regionie naddunajskim korzystne dla 
siebie rozwiązania, naruszające interesy Anglii, Francji i Rosji. Instytucja Świę-
tego Przymierza wydaje się martwa, górę biorą partykularne interesy mocarstw, 
temperowane co najwyżej respektem dla zasady równowagi sił. Ogólna tenden-
cja do przeciwdziałania zarówno utrwaleniu rosyjskiej dominacji w basenie Mo-
rza Czarnego, jak i rozszerzeniu wpływów austriackich w strefi e naddunajskiej 
doprowadza do sytuacji, w której kwestia rumuńska zyskuje życzliwe zaintereso-
wanie pozostałych mocarstw. Księstwom przyznana zostaje rozszerzona autono-
mia, gwarantowana tym razem przez wszystkie państwa – sygnatariuszy traktatu 
paryskiego z roku 1856. Zwołana dwa lata później, znów w Paryżu, konferencja 
uznaje ideę zjednoczenia księstw, nawet jeśli ograniczonego formalną zwierzch-
nością turecką (bez możliwości ingerencji w wewnętrzne sprawy) i utrzymaniem 
odrębnych ośrodków władzy hospodarskiej w Jassach i Bukareszcie.

Proces zjednoczeniowy zyskuje tym samym wewnętrzną dynamikę i charak-
ter quasi-nieuchronny, co potwierdza wybór w styczniu 1859 roku Aleksandra 
Jana Cuzy przez obydwa zgromadzenia narodowe na tron książęcy. Unia per-

uwolnieni od większości tradycyjnych zobowiązań i danin względem bojarów (kilka miesięcy wcześniej 
takie samo prawo wprowadził w Mołdawii G. Ghica). W latach 1850–1855 następuje spektakularny, 
czterokrotny wzrost eksportu wołoskiego zboża i bydła. Za rządów Ştirbeia zostają też powołane do życia 
pierwsze instytucje szkolnictwa zawodowego i medycznego. Por. m.in. Hitchins K., op.cit., s. 336–339.

208 Por. m.in. Borejsza W. Jerzy, „Zasada narodowości” od Wiosny Ludów do wojny krymskiej [w:] 
Polacy i ziemie polskie w dobie wojny krymskiej, Borejsza J.W., Bąbiak G.P. (red.), Warszawa 2008.
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sonalna zostaje przeprowadzona wbrew ustaleniom konferencji paryskiej, ale 
żadne z mocarstw, poza Austrią, nie jest zainteresowane interwencją zbrojną dla 
przywrócenia status quo ante, zaś Francja – jak nigdy dotąd – jest zdeterminowa-
na poprzeć rumuńskie aspiracje zjednoczeniowe. Pod koniec roku 1861 księstwo 
rumuńskie zyskuje ostatecznie międzynarodowe uznanie i 23 grudnia Cuza może 
ogłosić zjednoczenie Mołdawii i Wołoszczyzny oraz „ustanowienie narodowości 
rumuńskiej”. 

Ordynacja oparta na cenzusie majątkowym, obowiązująca w wyborach do 
zgromadzeń lokalnych, przynosi rezultat łatwy do przewidzenia: większość 
miejsc przypada konserwatywnemu środowisku wielkobojarskiemu. Stosowany 
powszechnie przez historyków podział ówczesnej sceny politycznej na konser-
watystów i liberałów jest z konieczności dużym uproszczeniem i służy raczej 
porządkowaniu rzeczywistości aniżeli rzetelnemu opisowi. Obydwa środowiska 
są podzielone na liczne frakcje i koterie, a podziały polityczne często nie mają 
podłoża ideologicznego, lecz wyłącznie ambicjonalne; ponadto uwarunkowania 
środowiskowe nie przekładają się automatycznie na wybór opcji: postępowej 
bądź zachowawczej. Wielu bojarów mołdawskich, przynajmniej w pierwszym 
okresie, należy do Stronnictwa Narodowego, które tradycyjnie kojarzone jest ze 
środowiskiem liberalnym, opowiada się za zjednoczeniem i głosuje na kandy-
data niezwiązanego z konserwatystami. Cuza, jakkolwiek to były student Sor-
bony, frankofi l i uczestnik Wiosny Ludów, okazuje się do zaakceptowania za-
równo przez różne odłamy liberałów, jak i środowiska skrajnie zachowawcze209. 
W zgodzie z parlamentarną arytmetyką Cuza mianuje premierem konserwatystę 
Barbu Catargiu, zdeklarowanego obrońcę wielkiej posiadłości ziemskiej i zwo-
lennika republiki arystokratycznej, a nade wszystko legalistę i wroga despoty-
zmu. W swojej praktyce rządzenia nowy hospodar nie szuka jednak wsparcia 
politycznego u żadnej z istniejących frakcji parlamentarnych, koncentrując się 
na tworzeniu własnego zaplecza zdominowanego przez praktyki patriarchalne 
i autorytarne. Kontrastuje to wyraźnie z kierunkiem przyjętym w polityce zagra-
nicznej, gdzie umiejętnościom negocjacyjnym towarzyszy dbałość o pozyska-
nie sojuszników dla sprawy rumuńskiej. Równocześnie zaś takie postępowanie 
nie odbiega od miejscowej tradycji, defi niowanej przez samego Cuzę za pomocą 
dwóch wyznaczników: „porządek konstytucyjny nie odpowiada temperamento-
wi kraju”, zaś społeczeństwo „przywykło widzieć władzę skupioną w jednym 

209 A. Roger twierdzi nie bez racji, że Cuza zawdzięcza swój wybór „własnej nieokreśloności”, 
która sprawia, iż „nie jest ani zwolennikiem drobnego bojarstwa, ani obrońcą wielkich bojarów”, więc 
każda z frakcji liczy na przeciągnięcie go z czasem na swoją stronę. W świetle tego stwierdzenia łatwiej 
zrozumieć przyczyny powstania „monstrualnej koalicji” liberalnych radykałów i skrajnych konserwaty-
stów, która odsunie Cuzę od władzy w roku 1866. Nie tyle wcześniejszy zamach stanu i przyśpieszenie 
reform będą przyczyną wymuszonej abdykacji, ile brak wyraźnego opowiedzenia się hospodara po 
którejkolwiek ze stron. Roger A., Les fondements du nationalisme roumain (1791–1921), s. 101.
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ręku”210. Przekonany o destrukcyjnym wpływie parlamentaryzmu na „dobro-
czynne inicjatywy władzy”, hospodar wyraża równocześnie pogląd, iż jego ro-
dacy „naśladować będą dobro równie gorliwie, jak zło, o ile zostaną skierowani 
na właściwą drogę; należy jednak ich tam skierować, sami nigdy tej drogi nie 
odnajdą”211. Przedwczesna śmierć premiera Catargiu, który w czerwcu 1862 roku 
ginie w zamachu212, przynosi zmianę szefa rządu, ale nie orientacji politycznej; 
kolejnym premierem zostaje konserwatysta Nicolae Cretzulescu. Ale już w na-
stępnym roku Cuza sięga po kandydaturę M. Kogălniceanu, premiera rządu moł-
dawskiego sprzed zjednoczenia. Jest to zmiana wymowna, nieomal symboliczna. 
Kogălniceanu to były uczestnik Wiosny Ludów, umiarkowany zwolennik refor-
mizmu (zob. nasze wcześniejsze rozważania), w przeciwieństwie do latyfundysty 
Catargiu posiadacz skromnego majątku ziemskiego, a równocześnie przedsię-
biorca przemysłowy, reprezentujący środowisko drobnych bojarów ewoluują-
ce w kierunku burżuazji. To z jego pomocą Cuza przeprowadza zamach stanu 
i narzuca społeczeństwu reformy instytucjonalne, po czym jednak odsuwa go od 
władzy (podejrzewając o nadmierne ambicje) zanim sam nie zostanie zmuszony 
do abdykacji.

Początki rumuńskiego parlamentaryzmu zostają więc zdominowane przez 
konfl ikt ciała ustawodawczego z pozbawionym wyraźnie określonych kompe-
tencji ośrodkiem władzy książęcej, którą pełni polityk ambitny, niestroniący od 
populizmu i sceptyczny wobec mechanizmów demokracji parlamentarnej (acz-
kolwiek zabiegający równocześnie o poszerzenie bazy wyborczej przez obniże-
nie cenzusu majątkowego). Rządy Cuzy (1859–1866) stoją pod znakiem działań 
naśladowczych przybierających formę transferu na lokalny grunt francuskich 
(w większości) rozwiązań instytucjonalnych oraz prób zaprowadzenia nowego 
ładu prawnego, początkowo przez osiągnięcie konsensusu politycznego, a od 
roku 1864 – za pomocą dekretów, z pominięciem zgromadzenia ustawodawczego. 
W stolicy zjednoczonych księstw pojawiają się francuskie misje: cywilna i woj-
skowa, których członkowie biorą aktywny udział w tworzeniu zrębów lokalnej 
administracji publicznej (fi nanse, infrastruktura komunikacyjna, sądownictwo, 
system penitencjarny etc.) i szkoleniu kadry ofi cerskiej213. Wśród nowo zakłada-

210 Cytujemy za Ivănescu Dumitru, Domnia lui Al. I. Cuza şi modelul instituţional francez [w:] 
Franţa. Model cultural şi politic, Zub Al., Ivănescu D. (red.), Iaşi 2003, s. 70.

211 Ibidem.
212 Sprawcy zamachu nie wykryto, ale samo zdarzenie powszechnie jest wiązane z atmosferą 

histerii antybojarskiej, wznieconej przez radykalny odłam ugrupowania liberalnego (tzw. czerwonych 
z C.A. Rosettim i I. Brătianu na czele), mający swoją siedzibę w hotelu Concordia, który podsycał 
niepokoje społeczne, publikując groźby pod adresem właścicieli ziemskich w swoim organie prasowym 
„Românul”, organizując wiece i manifestacje uliczne. Zob. m.in. Stan Apostol, Grupări şi curente politice 
în România între unire şi independenţă (1859–1877), Bucureşti 1979, s. 55–61.

213 Szef misji cywilnej, Michelet Tronson du Coudray, zostaje wręcz urzędnikiem miejscowego 
Ministerstwa Finansów jako dyrektor departamentu rozliczeń pieniężnych. Podobnie inżynier Aristide 
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nych instytucji są Trybunał Kasacyjny, Izba Kontroli, stałe Rady Okręgowe (jako 
organa administracji terytorialnej) i Rady Gminne, Kasa Oszczędnościowa, ale 
także uniwersytet i konserwatorium. Nie trzeba dodawać, że francuski przestaje 
być jedynie językiem elit, a staje się narzędziem komunikacji w całej sferze pub-
licznej, dostarczając jej olbrzymiej większości terminów fachowych. 

Działania podejmowane przez Cuzę, zwłaszcza po rozwiązaniu Zgroma-
dzenia w maju 1864 roku, wskazują wyraźnie na dążenie do utworzenia silne-
go państwa centralistycznego wzorowanego na cesarstwie francuskim. Przyjęty 
w referendum Statut uzupełniający do konwencji paryskiej stanowi pod wieloma 
względami kopię konstytucji francuskiej Ludwika Napoleona Bonaparte z roku 
1852, zwłaszcza w części dotyczącej przejęcia inicjatywy ustawodawczej przez 
hospodara i ograniczenia prerogatyw parlamentu214. Wiele wskazuje na to, że ce-
sarz Francuzów jest dla Cuzy wzorem do naśladowania, co daje w rezultacie 
połączenie fenomenu gallicyzacji całych obszarów życia publicznego z ewolu-
cją polityki w kierunku autokratycznym. Nowa ordynacja wyborcza, jakkolwiek 
zwiększająca liczbę uprawnionych do głosowania z dotychczasowych kilku do 
prawie sześciuset tysięcy, także nie oznacza triumfu demokracji przedstawi-
cielskiej; najliczniejsza w społeczeństwie warstwa chłopska posiada 66 miejsc 
w parlamencie, podczas gdy nieliczni mieszkańcy miast mogą wybierać 94 de-
putowanych. Hitchins, skądinąd przekonany o głęboko demokratycznych poglą-
dach Cuzy (w co mamy prawo wątpić), twierdzi, że przyjęta ordynacja wyborcza 
„była próbą pogodzenia ducha demokracji (…) z ideą autorytarnej władzy wyko-
nawczej, ustępstwem (…) na rzecz wymogów konkretnej polityki”215. Cuza prze-
jawia niewątpliwie skłonności autorytarne i reprezentuje patriarchalny stosunek 
w kwestii organizacji społeczeństwa, ale nie sposób mu odmówić determinacji 
w dążeniu do dokonania zmian systemu instytucjonalno-prawnego, które, nieza-
leżnie od intencji ustawodawcy i metod implementacji, są formą modernizacji. 
W ciągu pięciu miesięcy od daty wejścia w życie Statutu (5 lipca 1864 r.) zostaje 
opracowanych i wprowadzonych mocą dekretu czterdzieści ustaw, w tym tak 
istotne, jak ta dotycząca reformy rolnej216 czy ujednolicenia kodeksów cywilnego 

Dumont otrzymuje nominację na „generalnego inspektora robót publicznych w zjednoczonych księ-
stwach”, a jego współpracownik, Bonnet, zostaje naczelnikiem wydziału. Reformą systemu peniten-
cjarnego zajmuje się Dodun des Perrières. Więcej na ten temat, zob. ibidem, s. 68–71.

214 Artykuł 2 Statutu dzieli władzę ustawodawczą pomiędzy hospodara, senat (izbę deliberatywną, 
której członków wskazuje hospodar) oraz izbę niższą. Jednak już następny zapis przyznaje wyłączne 
prawo inicjatywy legislacyjnej hospodarowi, który „przygotowuje ustawy z pomocą Rady Państwa 
i poddaje je pod głosowanie izb” (dodajmy, pozbawionych prawa weta). Przewodniczący izby niż-
szej, zgodnie z artykułem 5, jest mianowany przez hospodara na okres 1 roku. Statutul dezvoltător al 
Convenţiei de la Paris (2/14 mai 1864) [w:] Oncescu i in., Texte şi documente…, s. 337.

215 Hitchins K., op.cit., s. 377.
216 Ustawa o reformie rolnej znosiła defi nitywnie pańszczyznę i przeznaczała na potrzeby chłopstwa 

trzecią część gruntów znajdujących się w rękach bojarów (z wyłączeniem terenów leśnych). Chłopi 
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i karnego, a w kolejnym roku – trzydzieści dwie217. Już wcześniej, bo w grud-
niu 1863 roku, rząd Kogălniceanu (mimo oporu Turcji, Rosji i Austrii) dokonuje 
sekularyzacji dóbr klasztornych pozostających we władaniu obcych ośrodków 
monastycznych, czyli realizuje jeden z najdawniejszych postulatów kręgów re-
formatorskich, włączony także do programu Wiosny Ludów. 

Cuza nie zostaje rumuńskim Napoleonem III, nie musi przegrać wojny, by 
zostać zmuszony do abdykacji. Odsuwają go od władzy polityczni rywale nie 
tyle z powodu różnic ideologicznych, ile zaniepokojenia jego autorytarnymi cią-
gotami, populizmem i kreowaniem własnego wizerunku „ojca narodu” kosztem 
ich wpływów. Bilans kilkuletnich rządów Cuzy jest niejednoznaczny. Sukce-
som w polityce zagranicznej i modernizacji instytucjonalnej kraju towarzyszy 
niezdolność do stworzenia zaplecza politycznego dla reform oraz jednostronne 
forsowanie działań naśladowczych, nieuwzględniających możliwości absorpcyj-
nych społeczeństwa, którego zasadnicza struktura pozostaje archaiczna. Cuza 
staje również, jako jeden z pierwszych, w długim szeregu polityków przyzna-
jących absolutny priorytet interesom państwa i lekceważących albo ignorują-
cych prawa jednostki. Niewątpliwie jednak, pierwszy hospodar zjednoczonych 
księstw inicjuje program modernizacyjny, który, chociaż kwestionowany przez 
przeciwników politycznych, nie zostanie zanegowany. 

Pierwsza dekada istnienia zjednoczonych księstw obfi tuje w spektakularne 
przemiany społeczne i polityczne, a równocześnie wyróżnia się brakiem zasadni-
czych sporów doktrynalnych, których nie są w stanie zastąpić polemiki prasowe. 
Niechęć do Cuzy, cementująca „monstrualną koalicję” konserwatystów i libe-
rałów, to niejedyny przykład współdziałania tych, wydawałoby się tak różnych, 
środowisk. Większych kontrowersji nie wywołuje kandydatura księcia Karola 
z bawarskiej, katolickiej linii Hohenzollernów-Sigmaringen jako następcy obalo-
nego hospodara (rozmowy w Düsseldorfi e i Paryżu prowadzi liberał I.C. Brătia-
nu, mimo że krajem rządzi regencja złożona z konserwatystów – L. Catargiu, 
N. Golescu, N. Haralambie), również demokratyczno-liberalna ustawa zasadnicza 
zostaje przyjęta przez Konstytuantę w lipcu 1866 roku jednogłośnie. Wzorowana 
na konstytucji belgijskiej z 1835 roku, ustawa jest dokumentem nowoczesnym, 
sankcjonującym kierunek rozpoczętych kilka lat wcześniej zmian modernizacyj-
nych. Wolność słowa, swoboda zgromadzeń i wyznania, zniesienie przywilejów 
klasowych i równość obywateli wobec prawa, gwarancje dla własności prywat-

zobowiązani byli do zapłaty odszkodowania w ratach przez kolejne 15 lat. W pierwszym etapie reformy 
dla 463 554 rodzin chłopskich przewidziano ogólną powierzchnię 1 810 311 ha (średnio 4 ha na rodzinę). 
Reforma, aczkolwiek umiarkowanie radykalna, była wprowadzana w życie z dużymi oporami; w jej 
rezultacie 30% gruntów ornych i pastwisk znalazło się w rękach chłopów, zaś 70% pozostało nadal 
własnością bojarów. Por. Hitchins K., op.cit., s. 378–380.

217 Angelescu C. Constantin, Unifi carea legislaţiei Principatelor Unite Române sub domnia lui 
Alexandru Ioan Cuza [w:] Cuza vodă. In memoriam, Iaşi 1973, s. 402–403.
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nej zapisane w konstytucji tworzą ramy prawne dla funkcjonowania społeczeń-
stwa pojmowanego jako stowarzyszenie i respektującego autonomię jednostki. 
Akceptacja podobnych zapisów prawnych przez konserwatywne bojarstwo rela-
tywizuje tradycyjnie krytyczną ocenę ziemiaństwa jako żywiołu „wstecznego”. 
Równocześnie jednak, proponowany w ustawie ustrój polityczny (monarchia 
konstytucyjna i dziedziczna), przyznający rozległe uprawnienia sprawującemu 
władzę monarszą (prawo zwoływania i rozwiązywania parlamentu, inicjatywy 
ustawodawczej, mianowania ministrów, bezwzględne prawo weta etc.) i znacz-
nie ograniczający prerogatywy ciała przedstawicielskiego, zmusza do rewizji po-
glądów o jednoznacznie „postępowym”, demokratycznym i republikańskim cha-
rakterze poglądów wyznawanych przez frakcję liberalną. Żadne z ugrupowań nie 
posiada wciąż partyjnych struktur organizacyjnych ani jasno określonej doktryny 
politycznej, tak więc ich przedstawicieli obligują raczej interesy lokalnych środo-
wisk społecznych i kręgów towarzyskich niż program polityczny ugrupowania218. 
Dla środowiska konserwatywnego najistotniejsze są konstytucyjne zapisy doty-
czące gwarancji prawa własności, dla liberałów – zapewnienie podstawowych 
swobód obywatelskich. Obydwa zaś środowiska zdaje się łączyć przekonanie 
o naczelnej roli państwa jako elementu organizującego i stabilizującego życie 
społeczne. Państwo stojące na straży własności prywatnej i dotychczasowych 
przywilejów zyskuje poparcie konserwatywnego ziemiaństwa, państwo gwa-
rantujące swobodę wypowiedzi i wolność sumienia, niezawisłość sądów i od-
powiedzialność ministerialną, wprowadzające bezpłatne nauczanie w szkołach 
państwowych – nie może nie budzić sympatii liberałów.

Przyjęta w roku 1866 konstytucja (obowiązywać będzie, z niewielkimi zmia-
nami, do 1923 roku) potwierdza nowy porządek, zapowiadany przez konstytucję 
Cuzy, i stabilizuje w dłuższej perspektywie sytuację polityczną. Książę Karol, 
który zawdzięcza tron w znacznej mierze liberałom, przez pierwsze lata swojego 
panowania oddaje ster rządów początkowo umiarkowanym, a następnie radykal-
nym przedstawicielom tego ugrupowania. Wewnętrzna rywalizacja wśród libe-
rałów skutkuje wszakże nader częstymi zmianami ekip rządzących. Poczynając 
od roku 1870, Karol zwraca się ku ugrupowaniu konserwatywnemu, któremu 
udaje się osiągnąć po raz pierwszy względną polityczną stabilność (Lascăr Catar-
giu rządzi nieprzerwanie od roku 1871 do 1876). Równocześnie, w środowisku 
dotychczas zdominowanym przez wielkie rody bojarskie rozpoczyna się proces 
zmian, nie tylko pokoleniowych, związany z powstaniem koła literackiego Ju-
nimea [Młodzi] zgromadzonego wokół jego mentora, Titu Maiorescu. Po roku 
1870 przedstawiciele kręgu młodorumuńskiego wkraczają do polityki, repre-

218 Sytuacja taka potrwa aż do drugiej połowy lat siedemdziesiątych. Partia Narodowo-Liberalna 
powstaje formalnie w roku 1875 pod kierownictwem I.C. Brătianu, zaś Partia Konserwatywna dopiero 
w 1880 (pierwszym przewodniczącym jest Emanoil Costache Epureanu).
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zentując nowocześnie rozumianą ideologię konserwatywną o niemieckiej pro-
weniencji, niezwiązaną wyłącznie ze statusem majątkowym i pochodzeniem jej 
zwolenników. 

Wbrew politycznym zawirowaniom, których nie brakuje w okresie budowy 
państwowości, postępuje proces modernizacji gospodarczej zapoczątkowany 
za rządów Cuzy. W roku 1867 zostaje wprowadzony nowy system monetarny, 
a waluta narodowa zastępuje obce środki płatnicze będące dotychczas w obiegu 
(1 lej, odpowiadający 5 gramom srebra, równy jest 1 frankowi francuskiemu). 
Narodowy Bank Rumunii jako wyłączny bank emisyjny zostaje powołany do 
życia w 1880 roku, dwa lata później powstają giełdy handlowe w Bukareszcie 
i Jassach, rozpoczyna się również proces przechodzenia na system metryczny219. 
Symbolem przemian staje się jednak rozwój sieci połączeń kolejowych zapo-
czątkowany oddaniem do użytku w 1860 roku linii Constanţa – Cernavodă oraz 
Bukareszt – Giurgiu (1869). W roku 1882, a więc w chwili przejęcia przez pań-
stwo wszystkich linii kolejowych dotychczas koncesjonowanych (głównie kon-
sorcjom Barkleya, Strousberga i Offenheima), całkowita długość torów wynosiła 
1377 km220. 

Szybki rozwój komunikacyjnej infrastruktury kolejowej ma swoich zwolen-
ników wśród właścicieli ziemskich zainteresowanych możliwością transportu 
za granicę rosnącej ilości zboża. Księstwo rumuńskie nadal pozostaje bowiem 
krajem „wybitnie rolniczym” [eminamente agricol], według określenia używa-
nego z upodobaniem przez przedstawicieli środowiska bojarskiego. Nie jest to 
określenie przesadne, zważywszy, że ponad trzy czwarte wartości eksportu ru-
muńskiego stanowią ówcześnie pszenica i kukurydza221. Te same względy eko-
nomiczne sprawiają, że konserwatywni bojarzy opowiadają się za gospodarką 
wolnorynkową, podczas gdy ich liberalni oponenci są zwolennikami protekcjo-
nizmu państwowego222. Z punktu widzenia klasycznej doktryny liberalnej jest 
to paradoksalne odwrócenie ról, jednak ówczesne realia ekonomiczne czynią 
je zrozumiałym. Liberałom nie udaje się radykalnie zmienić odziedziczonych 
z przeszłości struktur własnościowych ani tradycyjnych metod gospodarowania. 
Utrzymująca się dominacja ekonomiczna właścicieli ziemskich i związany z tym 

219 Więcej na ten temat, zob. Postolache Tudorel (red.), L`économie de la Roumanie. Le XXe siècle. La 
nouvelle transition à l`économie de marché: prémis historiques et perspectives, Bucarest 1994, s. 35–86.

220 Prawie w tym samym czasie (1880 r.) długość torów kolejowych w Bułgarii wynosiła 224 km, 
w Grecji – 12 km, zaś w Serbii – 0 km. Por. Pavlovitch K. Stevan, Historia Bałkanów (1804–1945), 
Warszawa 2009, s. 165.

221 W 1863 r. w ogólnym wolumenie eksportu zboża stanowią 75,6%, w 1873 – 76,1%, zaś w 1883 
– 78,2%. Wraz ze zwierzętami hodowlanymi i mięsem daje to ogółem ponad 90% towarów przezna-
czonych na eksport. Dane cytujemy za Postolache T., op.cit., s. 73.

222 Nie jest to wybór wyłącznie koniunkturalny, ale strategiczny, o czym świadczyć może późniejsze 
przyjęcie przez liberałów zawołania „o własnych siłach” (prin noi înşine) jako hasła programowego 
ugrupowania.
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brak warstwy zamożnego chłopstwa zmusza ich do poszukiwania rozwiązań, 
które byłyby w stanie zmniejszyć istniejącą dysproporcję wpływów. 

Przy braku kapitału krajowego (środki pozostające w gestii latyfundystów 
w niewielkim stopniu są inwestowane poza rolnictwem) i ograniczonych moż-
liwościach pozyskania kapitału z zagranicy przez podmioty inne niż państwo, 
to ostatnie staje się nie tylko inicjatorem modernizacji, lecz także jej organiza-
torem i głównym inwestorem. W ciągu zaledwie kilkunastu lat wydatki państwa 
wzrastają prawie dwuipółkrotnie (z 64,4 mln lei w 1865 roku do 149,6 w 1880), 
a dług zagraniczny aż sześciokrotnie (z 82,7 mln lei w 1868 roku do 494,2 mln 
lei w 1882), regułą staje się defi cyt budżetu223. Państwo zostaje głównym praco-
dawcą, co nieuchronnie prowadzi do upolitycznienia instytucji publicznych, po-
jawienia się zjawiska synekury i różnych form korupcji224. Współczesny socjolog 
ocenia, że 

„…klasa polityczna, posługująca się etatyzmem jako zasadą budowy państwa i legitymizacji 
biurokracji, odpowiada także za jego zastosowanie w odniesieniu do instytucji centralnych; 
z tej to właśnie przyczyny, (…) państwo nie powstaje jako emanacja «społeczeństwa oby-
watelskiego», ale jako rezultat starań o ustanowienie i utrzymanie autonomicznego ośrodka 
władzy w interesie państwowego aparatu biurokratycznego i innych kategorii [obywateli] zeń 
korzystających”225. 

W rozważaniach autora rola i status państwa w przedsięwzięciach moderni-
zacyjnych dziewiętnastowiecznych elit łączą się ściśle z realizacją projektu na-
rodowego: 

„Państwo narodowe przedstawiane jest od samego początku jako wypełnienie zbiorowego 
przeznaczenia; więcej nawet, jest traktowane jako wstępny warunek narodowego samospełnie-
nia, a nie odwrotnie (zatem naród przynależy do państwa, a nie państwo do narodu!)”226. 

Dziewiętnastowieczna modernizacja rumuńska związana z powstaniem 
państwowości jest bez wątpienia podporządkowana kwestii narodowej. Jedną 
z przyczyn takiego stanu rzeczy, poza zazwyczaj przywoływaną „nieuchronnoś-
cią” dziewiętnastowiecznych procesów narodowotwórczych w tej części Europy, 
jest słabość doktrynalna dwóch rywalizujących z sobą orientacji ideologicznych: 
konserwatywnej i liberalnej. Żadnej nie udaje się przeforsować własnej wizji 
społeczeństwa, która byłaby podporządkowana jednej tylko koncepcji fi lozo-

223 Ibidem, s. 62–84.
224 O ile w 1860 r. sfera instytucji publicznych i wolnych zawodów dawała zatrudnienie 42 tys. 

osób, o tyle w przededniu I wojny światowej pracowało w niej 181,7 tys. osób. W latach 1902–1903 
utrzymanie 102 560 zatrudnionych urzędników kosztowało państwo 107,7 mln lei, co stanowiło 44,3% 
wszystkich wydatków budżetowych.

225 Lazăr M., op.cit., s. 108.
226 Ibidem.
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fi czno-politycznej. W rezultacie dokonuje się coś, co Le Goff określa mianem 
modernizacji chwiejnej, „która na różne sposoby stara się pojednać nowoczesne 
i starożytne (dawne), jednak nie poprzez nową całościową równowagę, ale przez 
połowiczne wybory”227. Ta właśnie „połowiczność” rozwiązań da asumpt kry-
tykom porządku liberalnego w wydaniu rumuńskim (zob. rozdział II) do snucia 
rozważań o niedostosowaniu pochodzących z imitacji obcych form do rodzimych 
treści, a stąd będzie już jedynie krok do stwierdzenia strukturalnej obcości zapo-
życzeń i zadekretowania konieczności oparcia kultury narodowej wyłącznie na 
wartościach rodzimych228. Daje to początek w latach siedemdziesiątych XIX wie-
ku tzw. nurtowi krytycznemu w kulturze rumuńskiej, który jest niczym innym jak 
reakcją na modernizację naśladowczą, próbą zracjonalizowania zachodzących 
zmian i stworzenia dla nich alternatywy. 

Zanim dojdzie do wyrazistego podziału na dwie odmienne opcje ideologiczne 
prowadzące spór o kształt modernizacji, liberałowie zdążą jeszcze nadać pole-
mice charakter konfrontacji obcych wzorców kulturowych: francuskiego i nie-
mieckiego. Wprawdzie walnie przyczyniają się do wyboru Hohenzollerna na 
tron książęcy, ale czynią to powodowani wyłącznie chęcią wzmocnienia prestiżu 
międzynarodowego młodego państwa, nie zaś sympatią do świata niemieckiego. 
Już kilka lat po wyborze Karol musi stawić czoła fali nastrojów antyniemieckich 
wywołanej wojną francusko-pruską i klęską Napoleona III pod Sedanem. W de-
batach parlamentarnych oraz na łamach prasy liberałowie jednoznacznie opo-
wiadają się po stronie Francji – romańskiej „starszej siostry” i jawnie wspierają 
społeczne akty protestu przeciwko polityce Prus (ofi cjalnie księstwo rumuńskie 
pozostaje neutralne w konfl ikcie). Kulminacja następuje w marcu 1871 roku, 
kiedy tłum atakuje mieszkających w Bukareszcie Niemców, obecnych w sali 
Slătineanu na przyjęciu wydanym z okazji triumfu nad Francją. Relacje Karola 
z liberałami, których populistyczne hasła znajdują znaczny oddźwięk społecz-

227 Le Goff Jacques, Historia i pamięć, Warszawa 2007, s. 85.
228 Nawet współcześnie krytycy dziewiętnastowiecznej modernizacji, powołując się na swojego 

patrona – Eminescu, zarzucają pokoleniu paszoptystów, że „zmarnowało okazję do dokonania sym-
biozy pomiędzy zachodnią nowoczesnością i rodzimym rdzeniem kultury”, tymczasem „w interesie 
społeczeństwa rumuńskiego nie było jedynie przyswojenie zachodnich wartości, towarów i kursów 
wymiany, ale przeforsowanie naszej odrębności kulturowej jako narzędzia obrony tego, co własne, 
przed sprowadzanymi z zewnątrz nowościami”. Charakterystyczne dla tego sposobu myślenia jest 
równorzędne traktowanie „zachodniej nowoczesności” i „rodzimego rdzenia kultury”, stanowiących 
jakoby paralelne źródła modernizacji. Tymczasem w dziewiętnastowiecznej rzeczywistości zachodnie 
wzorce cywilizacyjne (aksjologiczne, instytucjonalne etc.) istnieją w sposób obiektywny, podczas gdy 
rodzima propozycja jest przez długi czas bytem potencjalnym, bardziej projektem (o który toczą się 
spory) niż zdefi niowanym punktem odniesienia. Zob. Dorin Mihai, Eminescu şi modernizarea Româ-
niei, „România literară”, 2002, nr 3, s. 10–11. Autor prezentował szerzej swoje poglądy na ten temat 
w opracowaniu Civilizaţia românilor în viziunea lui Eminescu, Bucureşti 1998.
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ny, pozostają napięte od dłuższego czasu. W prywatnym liście229, którego treść 
ujawnia „Augsburger Allgemeine Zeitung”, a następnie gazety rumuńskie, Karol 
ubolewa nad nieskutecznością swojego pięcioletniego panowania, ale odpowie-
dzialnymi za to czyni 

„…tych, co przypisali sobie prawo rządzenia krajem, w którym się urodzili. Ludzie ci odbyli 
polityczną i społeczną edukację w większości za granicą i zupełnie zapomnieli o ojczystej 
rzeczywistości, próbują [więc] realizować wyłącznie idee, którymi tam przesiąkli, nadając im 
utopijne kształty bez upewnienia się, czy są one właściwe czy też nie. I tak oto nieszczęsny 
Kraj, który od zawsze pozostawał w najcięższym jarzmie, przeszedł zupełnie niepodziewanie 
od reżimu despotycznego do porządku narzuconego przez najbardziej liberalną z konstytucji, 
której nie ma żaden inny naród w Europie. Moje doświadczenia uczą, że jest to nieszczęście 
tym większe, iż Rumuni nie mogą pochwalić się cnotami obywatelskimi, jakich domaga się 
quasi-republikańska forma państwa”230. 

Niejako w odpowiedzi, podczas wielodniowej debaty wokół tzw. afery Strous-
berga231, I. Brătianu deklaruje: 

„Jeżeli nieszczęsnym zrządzeniem losu siła rządu berlińskiego przeważy i zostaniemy 
zmuszeni do zapłaty weksli, niech dla wszystkich będzie jasne, że to nie spłata długu, ale cena 
naszej sympatii, którą żywiliśmy i żywimy dla Francji (oklaski). Zapłacimy, panowie. Ale na-
wet w biedzie, nawet będąc w łachmanach, nawet pokonani, nie osłabimy naszej sympatii dla 
Francji, przeciwnie, jeszcze ją wzmocnimy (oklaski)”232.

Karol porzuca ostatecznie myśl o abdykacji, a w 1876 roku zleca utworze-
nie rządu liberałom, którzy pozostaną u władzy aż do roku 1888. Wbrew za-
powiedziom, nie przeprowadzają zmian tak radykalnych, by mogły zanegować 
porządek społeczno-polityczny fi rmowany dotąd przez konserwatystów233, prze-
de wszystkim zaś nie naruszają w istotny sposób stosunków własności obowią-
zujących na wsi. Zarzut współczesnego autora, utożsamiającego się z pogląda-
mi Eminescu, iż liberalizm „odmienił tradycyjny model życia, zniszczył dawną 

229 Maiorescu stwierdzi później, że adresatem listu była osoba fi kcyjna, a publikacja w niemieckiej 
gazecie była zamierzona przez Karola. Zob. Maiorescu Titu, Istoria politică a României sub domnia 
lui Carol I, Bucureşti 1994, s. 23.

230 Cytujemy za Maiorescu T., op.cit., s. 24.
231 Od 1866 r. głównym koncesjonariuszem budowy kolei żelaznych było pruskie konsorcjum 

dr. B.H. Strousberga. W 1870 r. konsorcjum ogłasza bankructwo, w 1871 – parlament odbiera mu 
koncesję i tworzy Spółkę Akcyjną Rumuńskich Kolei Żelaznych, której głównymi udziałowcami są 
bankierzy, także niemieccy, Bleichröder i Hansemann. Wielomiesięczna debata parlamentarna, nakła-
dająca się na wydarzenia związane z wojną francusko-pruską, daje liberałom okazję do prezentacji 
tezy o zagrożeniu narodowych interesów rumuńskich ze strony kapitału niemieckiego i oskarżania 
konserwatystów o sprzyjanie Prusakom.

232 Ibidem, s. 26.
233 Dotyczyć to będzie również polityki zagranicznej. Frankofi l I.C. Brătianu podpisuje w 1883 r. 

tajny trójstronny układ wojskowy z Niemcami i Austro-Węgrami.
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wspólnotę i solidarność, proponując zamiast tego, nieudolnie i nie bez arogan-
cji, model burżuazyjny”234, należy uznać za niewspółmierny do rzeczywistych 
zasług i przewin dziewiętnastowiecznych liberałów. W chwili gdy dokonują oni 
reform, dawny ustrój wspólnotowy należy do odległej przeszłości, sięgającej 
czasów sprzed rządów fanariockich, a życie na wsi zdominowane jest już przez 
różne formy rywalizacji będącej reakcją na wyzysk i metodą przetrwania. Trudno 
także obarczać ich wyłączną odpowiedzialnością za wprowadzenie „modelu bur-
żuazyjnego”, skoro zmiany o charakterze kapitalistycznym zachodzą stopniowo 
w księstwach już od pokoju adrianopolskiego. Co najwyżej można im przypisać 
autorstwo skrajnie scentralizowanego systemu kapitalizmu urzędniczego, który 
rychło uwalnia się spod jakiejkolwiek kontroli i zaczyna się identyfi kować z pań-
stwem. Liberałowie są przywiązani do idei silnego państwa narodowego i rea-
lizacji tej ideologii podporządkowują swoją politykę. Poza tym są populistami 
i pragmatykami. Nie mają szacunku dla prawa zwyczajowego, czym ściągają 
na siebie niechęć konserwatystów, uważających się za ludzi niezłomnych zasad 
i przeciwników nieprawdy w życiu społecznym (o czym przyjdzie nam mówić 
w dalszej części pracy), ale ideę kontraktu społecznego wprowadzają w życie 
nie bez wahań, po kunktatorsku, niejako uwzględniając przyzwyczajenia i skalę 
konserwatywnej wrażliwości. 

Powstanie w pełni suwerennego Królestwa Rumunii w 1881 roku wieńczy 
prawie stuletni okres wysiłków reformatorskich podejmowanych przez mołdaw-
sko-wołoskie elity, nie oznacza jednak bynajmniej końca modernizacji. Prze-
ciwnie, właściwa modernizacja społeczeństwa, nieutożsamiana już koniecznie 
z europeizacją, dopiero się rozpoczyna i okaże się procesem trudnym, śmiemy 
twierdzić, nigdy niezakończonym235. Zasadnicza różnica między sytuacją bojar-
skich reformatorów z początku wieku a pokoleniem rewolucjonistów 1848 roku 
przedzierzgniętych w liberałów jest jednak taka, że ci ostatni nie muszą kierować 
memoriałów do obcej władzy zwierzchniej ani uwzględniać jej interesów. Mo-
dernizacja staje się przedmiotem wewnętrznej debaty publicznej. 

234 Dorin M., op.cit., s. 10.
235 Zob. Turliuc Cătălin, Modelul naţional francez şi receptarea lui în mediul românesc [w:] Franţa. 

Model cultural…, Zub Al., Ivănescu D. (red.), s. 19–28.





ROZDZIAŁ II

Titu Maiorescu 
– konserwatyzm paradoksalny





1. Edukacja fi lozofi czna 

Prowadzona w drugiej połowie XIX wieku debata o państwie, narodzie i kulturze 
koncentruje się, w sposób nieuchronny, wokół zagadnienia przemian, ich tempa 
i charakteru. Jednym z najważniejszych uczestników tej debaty jest Titu Maiore-
scu, Siedmiogrodzianin po ojcu, wykształcony w Niemczech prawnik i fi lozof, 
którego kariera zawodowa i polityczna jest niezbyt spektakularna, ale poglądy – 
chociaż pełne sprzeczności i niekonsekwencji – wywierają przemożny wpływ na 
życie umysłowe w Rumunii XIX i XX wieku.

Maiorescu należy do trzeciego pokolenia Rumunów siedmiogrodzkich, któ-
rzy aktywnie uczestniczą w procesie budowy podstaw państwa i nowożytnej kul-
tury rumuńskiej1. Jest równocześnie pierwszym, który dopuszcza się „apostazji”, 
występując ostro i konsekwentnie przeciwko tzw. ideologii siedmiogrodzkiej, 
będącej wyrazem patriotyzmu kulturowego Rumunów – poddanych austro-wę-
gierskich – ale z trudem dającej się obronić jako teoria naukowa. Zanim rozpocznie 
swoją krucjatę przeciwko „nieprawdzie” obecnej w kulturze narodowej, Ma-
iorescu odbywa studia (1851–1861) za granicą, przebywając kolejno w Wied-
niu (Theresianum), Berlinie, Giessen i Paryżu. Nauki pobierane w niemieckich 
i francuskich uczelniach nie są już wówczas niczym nowym dla młodzieży 
z Siedmiogrodu i księstw naddunajskich; zwraca jednak uwagę ambicja Maio-
rescu zdobycia wykształcenia uchodzącego ówcześnie za modelowe (doktorat 
z fi lozofi i w Giessen i magisterium w dziedzinie prawa na Sorbonie), a więc gwa-
rantujące sukces zawodowy kojarzony z karierą w instytucjach państwa2. Istotną 

1 Pierwszym było pokolenie Szkoły Siedmiogrodzkiej (Gheorghe Şincai, Samuil Micu, Petru Ma-
ior), drugim – pokolenie jego ojca, Ioana Maiorescu (1811–1864), wykształconego w Peszcie i Wiedniu 
teologa, działającego na niwie edukacyjnej w księstwie wołoskim, germanofi la niezwykle krytycznego 
wobec rzeczywistości „orientalnej”, trzecim zaś jego własne. Zob. Lovinescu Eugen, Titu Maiorescu, 
Bucureşti 1972, s. 5–14; oraz Cotruş Ovidin, Titu Maiorescu şi cultura română, Piteşti 2000, s. 25–30.

2 Daniel Barbu uważa, że przygotowanie naukowe Maiorescu, wbrew deklarowanym przezeń 
ambicjom, nie było wcale solidne. Doktorat uzyskany w Giessen był w istocie alternatywą dla bardziej 
wymagających i żmudnych procedur egzaminacyjnych na uniwersytecie w Berlinie, zaś dyplom fran-
cuski w dziedzinie prawa został poprzedzony „egzaminami zdanymi niezwykle szybko, aczkolwiek 
nie bez trudności”. Maiorescu jest dla Barbu typowym samoukiem wykorzystującym podczas studiów 
uniwersyteckich wyłącznie swoją wiedzę ogólną wyniesioną z wiedeńskiego Theresianum, zaś jego 
ambicje intelektualne sprowadzają się do „kolekcjonowania dyplomów”. Sformułowana ocena, chociaż 
surowa, jest niewątpliwie trafna. Nie możemy jednak ignorować faktu, że nawet tak powierzchowne 
przygotowanie naukowe w połączeniu z dużym talentem oratorskim dadzą Maiorescu przewagę nad 
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rolę odgrywa w jego przypadku niezwykła ambicja3 i konsekwencja, z jaką pla-
nuje własną karierę. Z prowadzonych notatek przebija, granicząca z wyrachowa-
niem, trzeźwa kalkulacja w projektowaniu etapów własnej edukacji, twórczości 
i kariery:

„…zanim ukończę gimnazjum, mam napisać (= przełożyć): Filotę, Minnę de Barnhelm, Gra-
matykę grecką Curtiusa, Miss Sarę Samson, Emilię Galotti. Nim zostanę doktorem dwojga 
nauk (fi lozofi i i prawa), napiszę Geschichte der Romänen (Walachen) seit ihrem Ursprunge bis 
auf unsere Zeiten, Lessinga przetłumaczę w całości, poza poezją; rozumie się samo przez się 
[podkr. K.J.], że równocześnie pracował będę nad Historią Powszechną”4. 

W innym zaś miejscu, dokonując bilansu własnych dokonań w 1857 roku, 
stwierdza z dużą pewnością siebie: 

„Dla mojego naukowego ukierunkowania rzeczą najwyższej wagi było zaznajomienie się 
z ogólnym studium fi lozofi i i logiką – wiedzą jakże niezwykle interesującą. To ona przywiod-
ła mnie ku staraniom o jak najlepsze formułowanie myśli, wyrażanie się bezbłędne, zwięzłe, 
prawdziwe, o wystrzeganie się słów nadętych i pustych, których młodzi mają skłonność nad-
używać; ona tchnęła we mnie miłość do kierunku myślenia, którego nigdy nie porzucę”5. 

Kategoryczność sformułowań należy złożyć na karb młodego wieku ich au-
tora; nie bez wpływu pozostawała też zapewne ogólna atmosfera w niemieckim 
świecie pokantowskim, naznaczona przekonaniem o konieczności zastąpienia 
religii przez fi lozofi ę, dostarczającą odpowiedzi na pytanie o sens życia. Zaska-
kujące jest to, że Maiorescu, już jako dojrzały mężczyzna i osoba publiczna, po-
stępować będzie w sposób bliski młodzieńczym deklaracjom. 

„Odkrycie” fi lozofi i spycha na plan dalszy pełne rozmachu literackie projekty 
tłumaczeniowe (przywodzące na myśl ideę „biblioteki powszechnej” Heliadego-
-Rădulescu), jest równocześnie doświadczeniem intelektualnym intensywnym 
i decydującym, jak się wydaje, dla biografi i duchowej Maiorescu. Rok 1857 to 
jeszcze okres pracy przekładowej (Logika i Wprowadzenie do fi lozofi i J.F. Her-
barta), ale już w czerwcu 1859 roku Maiorescu przedstawia w Giessen dysertację 
doktorską Das Verhältnis, zaś rok później publikuje swoją jedyną (jeśli nie liczyć 
podręcznikowej Logiki), w miarę oryginalną rozprawę fi lozofi czną Einiges phi-
losophische in gemeinfasslicher Form. Wynikałoby więc, iż myślicielem, któ-

adwersarzami w debatach publicystycznych i parlamentarnych. Zob. Barbu Daniel, Politica pentru 
barbari, Bucureşti 2005, s. 88 i nast. 

3 W prowadzonych od 15. roku życia aż do śmierci Zapiskach zanotuje w marcu 1856 r., czyli 
w trakcie pierwszego roku nauki w Theresianum: „Pokażę tym osłom wiedeńskim, co znaczy Rumun”; 
Însemnări zilnice, Bucureşti, t. I, 1937, t. II, 1940, cyt. za Lovinescu E., op.cit., s. 26. Elitarną szkołę 
wiedeńską ukończy w 1858 r. z pierwszą lokatą.

4 Cyt. za Lovinescu E., ibidem, s. 29.
5 Ibidem, s. 32.
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ry najbardziej przykuł uwagę Maiorescu, jest Johann Friedrich Herbart (1776–
–1841), zajmujący, jego zdaniem, „pierwsze miejsce wśród nowszych fi lozofów”6.

Wybór Herbarta za fi lozofi cznego patrona i opinia o jego „pierwszorzędnym” 
znaczeniu mogą w pierwszej chwili nieco dziwić, zwłaszcza jeśli uwzględnimy 
fakt, że niemieckie lata studiów Maiorescu pokrywają się z okresem spóźnionej 
popularności fi lozofi i Arthura Schopenhauera, wpisującej się – niezależnie od 
ikonoklastycznych ambicji – w tradycję niemieckiego idealizmu. Herbart tym-
czasem reprezentował postawę pełną rezerwy wobec koncepcji metafi zycznych, 
występując przeciwko fi lozofom poetyzującym (der dichtenden Philosophen), 
którzy „zastępowali rozumowanie ekstazą”7. Następca Kanta na katedrze fi lo-
zofi i w Królewcu, twórca szkoły „psychologii dynamicznej” i zwolennik tezy 
o naukowym charakterze rozważań fi lozofi cznych oraz badań psychologicznych, 
nie stworzył koherentnej teorii zdolnej stać się przeciwwagą dla systemu wiel-
kiego poprzednika; nie stał się też myślicielem uznanym, czego Maiorescu był 
świadom i nad czym ubolewał: 

„Jest bolesne dla kogoś, kto [dzieło] Herbarta poznał i nauczył się go cenić (a poznawszy, 
wręcz musi go cenić), że ten wybitny fi lozof jest tak mało znany, tak opacznie interpretowany, 
wręcz niszczony jakimś zdaniem rzuconym mimochodem; tym bardziej bolesne, kiedy czynią 
to ludzie uważani za sławy naukowe, jak Carus”8.

Maiorescu pasjonuje się dorobkiem Herbarta w dziedzinie psychologii i peda-
gogiki9, które to dziedziny odgrywać będą istotną rolę w jego późniejszej karie-
rze jako organizatora i reformatora systemu szkolnictwa, skupia się też jednak na 
logice i aspekcie epistemologicznym myśli niemieckiego fi lozofa. Wywodząca 
się z tej myśli defi nicja fi lozofi i jako nauki badającej relacje między rzeczami, ale 
niewnikającej w istotę tych rzeczy jest przez Maiorescu formułowana w charak-
terystyczny dla niego, dobitny sposób łączący dydaktyzm z dążeniem do formy 
skrajnie przejrzystej: 

„Filozofi a jest nauką badającą relacje w czystej postaci, bowiem wszelka nauka pomija 
wiedzę szczegółową dotyczącą charakteru poszczególnych relacji, osiągając bądź starając się 
osiągnąć pełne ich ujęcie w system. Każda nauka dokonuje zatem systematyzacji i każdy sy-
stem ma charakter fi lozofi czny, stąd fi lozofi a jest nauką nauk [podkr. K.J.]”10. 

Uwagi mają charakter komentarza pozbawionego ambicji krytycznej egze-
gezy i nie zdradzają chęci stworzenia własnej teorii; całe Einiges … jest zresztą 

6 Ibidem, s. 58.
7 Ibidem, s. 59.
8 Maiorescu Titu, Einiges philosophische in gemainfasslicher Form, cytat z rum. przekładu pracy 

Consideraţii fi lozofi ce pe înţelesul tuturor [w:] Scrieri din tinereţe, Cluj-Napoca 1981, s. 291.
9 Ibidem, s. 192–236.

10 Ibidem, rozdz. Relaţia, s. 95.
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zbiorem prelekcji wygłaszanych przy różnych okazjach przez młodego adepta 
fi lozofi i, a nie rozprawą naukową sensu stricto. Uważny, wręcz drobiazgowy i ra-
czej obiektywny badacz poglądów twórcy Junimei, Eugen Lovinescu, uważa za 
rzeczywiście interesujący aspekt społeczno-praktyczny, jaki Maiorescu przypi-
suje dociekaniom naukowym, cytując z rozdziału Gesellschaftliche Folgerungen 
następujący fragment: „wzbudzać respekt dla badań rzetelnych i dla teorii, która 
dostarczy człowiekowi tyle siły, by mógł oprzeć się na samym sobie, a równo-
cześnie zadbać o szczęście bliźniego swego”11. 

W podobnym duchu utrzymane są rozważania o korzyściach z uprawiania 
fi lozofi i, która miałaby dostarczać

„…spokoju wewnętrznego płynącego z pewności o powszechnym obowiązywaniu prawa 
i cierpliwości uzasadnionej koniecznym tego prawa charakterem; wszystkiemu zaś ma towa-
rzyszyć `święty instynkt` w dociekaniu prawa i konieczności oraz uznanie odkrytej prawdy bez 
żadnych pobocznych uzasadnień”12. 

Cytowane fragmenty i komentarz Lovinescu zdają się świadczyć dosyć jed-
noznacznie o pragmatycznym stosunku Maiorescu do „nauki nauk”. Młody, acz 
przedwcześnie dojrzały stypendysta poszukuje solidnego oparcia intelektualnego 
dla planowanej działalności publicznej13. Równowaga, Pewność i Prawda są war-
tościami, których Maiorescu pilnie poszukuje w lekturach fi lozofi cznych i jest 
gotów zrobić wiele, by je tam znaleźć.

Filozofi a Herbarta nie jest dla młodego Maiorescu jedynym punktem odnie-
sienia. Dosyć wcześnie przyznaje się do fascynacji również teoriami Ludwiga 
A. Feuerbacha (1804–1872). Zaraz po przyjeździe na studia do Berlina notuje: 
„Pochłonąłem z dziką przyjemnością broszurę L. Feuerbacha Grundsätze der 
Philosophie der Zukunft. Jesteśmy sobie tak bliscy, że mógłbym uznać jego sło-
wa za własne”14. Według Simiona Ghiţă, zainteresowanie Feuerbachem, a za jego 
pośrednictwem także Heglem należy złożyć na karb atmosfery intelektualnej 
Berlina, znacząco odmiennej od zdominowanej przez scjentyzm atmosfery wie-
deńskiego Theresianum15. Autorzy piszący o Maiorescu (Mircea Florian, Ovidiu 
Cotruş, wspomniany Simion Ghiţă czy Gheorghe Al. Cazan16) zgodnie przyznają, 

11 Maiorescu T., Consideraţii…, s. 269.
12 Cyt. za Lovinescu E., op.cit., s. 62.
13 Już od lat trzydziestych XIX w. dosyć powszechną praktyką w księstwach naddunajskich było 

włączanie się wykształconej na Zachodzie młodzieży do życia publicznego. Słabość ówczesnych elit 
i ich mała liczebność czyniły ową praktykę konieczną, dając równocześnie początek zjawisku elityzmu 
w wersji pozytywistyczno-paternalistyczej. Maiorescu miał więc wszelkie powody, by „planować” 
własną karierę. Zob. Matei Sorin Adam, Boierii minţii, Bucureşti 2004.

14 Cyt. za Lovinescu E., op. cit, s. 62.
15 Ghiţă Simion, Introducere [w:] Maiorescu Titu, Scrieri din tinereţe, Cluj-Napoca 1981, s. 5–15.
16 Zob. Florian M., Inceputurile fi lozofi ce ale lui Maiorescu [w:] Convorbiri literare, numer rocz-

nicowy, styczeń–maj 1937, s. 132; Cotruş O., op.cit.; Cazan Gheorghe Al., Scufundarea în adâncuri. 
Filozofi a lui Titu Maiorescu, Bucureşti 2002.
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że bliska mu była Feuerbachowska koncepcja Boga jako projekcji ludzkiej („Bóg 
jest tylko uprzedmiotowioną istotą człowieka”17), a oparciem dla tej sympatii był, 
być może wyniesiony z domu, ateizm. 

Herbart, niewierzący w istnienie Boga-Stwórcy, ale niepozbawiający go statu-
su bytu niepoznawalnego właściwego dla domeny wiary, jest dla Maiorescu naj-
wyraźniej za mało radykalny. Dlatego relacjonuje poglądy Feuerbacha, uznając 
je, zgodnie z realizowaną zasadą przejmowania wszystkiego, co postrzega jako 
ważne/prawdziwe18, za własne:

„…Bóg, którego co poniektórzy chcą widzieć jako istotę nadziemską, jest w istocie bytem 
wyłącznie ludzkim. Jest szlachetny w ludziach szlachetnych, czysty w ludziach bez skazy, ale 
niepojęty i nietolerancyjny w swych wyznawcach tępiących herezję. Koncepcja Boga zmienia-
jąca się wraz z ewolucją człowieka jest miarą ludzkiej cywilizacji, stanowi bowiem najlepsze 
odbicie doskonale czystego ducha tejże; jest nieśmiertelna jak nieśmiertelna jest ludzkość, gdyż 
trwa w stanie wiecznej nieprzemijalnej młodości, jako trwała podpora i schronienie dla naszych 
pochopnych i przemijających wyobrażeń”19. 

Młodzieńcze wątpliwości i obawy o istnienie Boga („nie przestaję płakać, 
że Bóg nie istnieje”20) ustępują miejsca deklaracjom o wyłączności doczesnego 
wymiaru ludzkiej egzystencji: 

„…właśnie dlatego, że nieśmiertelność nie istnieje, życie przemijające zyskuje głębszy wy-
miar; właśnie dlatego, że po śmierci nie istnieje nagroda ani kara, powinniśmy czynić Dobro 
dla niego samego i omijać Zło, ponieważ jest złem, i takie jest najgłębsze znaczenie zaprzecze-
nia nieśmiertelności”21. 

W Zapiskach z tego samego 1859 roku, kiedy odkrywa Feuerbacha, Maiore-
scu przyznaje się do lektury Słownika fi lozofi cznego Woltera, który robi na nim 
„jak najgorsze wrażenie”. Autora ocenia jako „płytkiego”, a jego rozważania 
dotyczące religii podsumowuje bezceremonialnym określeniem „głupie”. Tezie 
Woltera o społecznie pozytywnej roli wiary w Boga, która hamuje złe porywy na-
tury ludzkiej, przeciwstawia wziętą od Feuerbacha22 myśl o nadrzędności prawa 
stanowionego przez człowieka: „(…) uczynić Bogiem rozumne prawa, uczynić 

17 Feuerbach Ludwig, O istocie chrześcijaństwa, przekł. Adam Landman, Warszawa 1959, s. 434.
18 Zob. m.in. Cazan Gh. Al., op.cit., s. 44.
19 Maiorescu T., Consideraţii…, s. 255. Aby upewnić się co do rzeczywistych źródeł inspiracji cy-

towanego fragmentu, wystarczy przytoczyć Feuerbacha: „Religia jest pierwszą samowiedzą człowieka. 
Religie są właśnie dlatego święte, ponieważ przekazują nam to, co było treścią pierwszej świadomo-
ści”, oraz „Życie jest w ogóle w swych istotnych stosunkach na wskroś boskiej natury”. Feuerbach L., 
op.cit., s. 434–435.

20 Cyt. za Cazan Gh.A., op.cit., s. 44.
21 Maiorescu T., Consideraţii…, s. 263.
22 „Niepotrzebne nam jest chrześcijańskie prawo państwowe. Potrzebne nam jest tylko rozumne, 

sprawiedliwe, ludzkie prawo państwowe. To, co słuszne, prawdziwe, dobre posiada wszędzie rację swej 
świętości w sobie samym, w swych przymiotach”. Feuerbach L., O istocie chrześcijaństwa, s. 440.
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z antropologii prawdziwą teologię, oto droga najwłaściwsza”23. Niechęć do Wol-
tera łatwo wytłumaczyć przekazaną mu przez ojca wrogością do „galomanii”; 
trudniej natomiast pogodzić radykalnie ateistyczne deklaracje i wiarę w istnienie 
idealnego prawa zrodzonego przez ludzki rozum z późniejszymi diatrybami skie-
rowanymi przeciw oświeceniowemu racjonalizmowi i wezwaniami do respekto-
wania w życiu społecznym prawa organicznego. 

Zasadniczy problem tkwi w tym, iż Maiorescu w żadnym momencie swojej 
późniejszej kariery nie przeprowadzi rewizji młodzieńczych poglądów, forsując 
własne teorie („krytycyzm”, „walka o prawdę w kulturze”, „teoria form pozba-
wionych treści”) z idealnym wyczuciem ich społecznej celowości, ale przy moc-
no nadwątlonym i nie do końca sprecyzowanym instrumentarium fi lozofi cznym 
i metodologicznym. Uwzględnić musimy zarówno dominujący w jego poglądach 
i postawie pragmatyzm, jak i szczególne historyczne okoliczności, wymuszają-
ce nieuniknioną konfrontację teorii z praktyką społeczną. Jeśli więc Maiorescu 
nabierze z czasem respektu dla najważniejszych dogmatów religijnych i uzna 
szczególne znaczenie szkolnictwa wyznaniowego w tworzonym systemie eduka-
cji bądź pozbędzie się wiary w doskonałość praw stanowionych przez człowieka, 
to będzie to rezultat raczej dostosowania poglądów własnych polityka do realnie 
istniejącej rzeczywistości społecznej niż dowód przełomu myślowego. Przybrana 
poza „olimpijska”, mieszanka wyniosłości i pewności siebie, chociaż budząca 
respekt adwersarzy i podziw zwolenników, maskować będzie ideowe wahania 
i niekonsekwencje doktrynalne24. 

Debata krytyków nad fi lozofi cznymi źródłami poglądów Maiorescu trwa od 
dawna i nie jest wolna od ocen dyktowanych doraźnym kontekstem politycznym 
oraz nieznajomością aż po lata czterdzieste XX wieku dużej części tekstów fi lo-
zofi cznych i zapisków autora z okresu berlińskiego25. Poza powszechnym uzna-
niem oczywistego wpływu Herbarta i Feuerbacha, pozostałe kierunki inspiracji 
nie są już tak jednoznaczne. Najwięcej emocji wzbudzają powiązania z fi lozofi ą 
Hegla (1770–1831), co nie może dziwić, zważywszy chociażby na konsekwencje 
myśli Heglowskiej dla nowoczesnej idei państwa. Sprawa ma dwa aspekty: je-
den, związany z obecnością wątków idealistycznych o proweniencji Heglowskiej 
i heglizmu lewicowego (Feuerbach) w tekstach Maiorescu z okresu niemieckie-
go, drugi zaś – to parantele Heglowskie możliwe do zidentyfi kowania w poglą-

23 Maiorescu Titu, Jurnal şi epistolar, Bucureşti 1978, s. 9.
24 Przywoływany już S. Ghiţă uważa wszakże, iż w poglądach dojrzałego Maiorescu da się za-

uważyć potrójny wpływ: Hegla, Feuerbacha i niemieckiego historyzmu; brak natomiast odniesień do 
scjentyzmu i Herbartowskiego racjonalizmu. Kwestia jest tak ciekawa i istotna, że wrócimy do niej 
w późniejszych rozważaniach.

25 Recepcja poglądów Maiorescu w czasach nowszych stanowi temat sam w sobie i wymagałaby 
odrębnego potraktowania. Na potrzeby tej pracy musi starczyć stwierdzenie o „falowaniu” popularności 
twórcy ideologii młodorumuńskiej, od kontestacji w okresie międzywojennym, przez częściową i dosyć 
nieoczekiwaną rehabilitację w latach komunizmu, po względne uznanie, jakim się cieszy współcześnie.
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dach dojrzałego Maiorescu dotyczących fi lozofi i państwa i estetyki. Żaden z tych 
aspektów nie jest oczywisty i pozostawia miejsce na spory interpretacyjne. Wyda-
wałoby się, że najmniej wątpliwości budzi okres studiów naznaczony współpracą 
z czasopismem „Der Gedanke” o orientacji Heglowskiej i działalnością w berliń-
skim Towarzystwie Filozofi cznym, obok zdeklarowanych heglistów, takich jak 
A. Lasson, M. Schassler czy Michelet26. Sama przynależność niczego jednak nie 
przesądza. W opublikowanej w roku 1861 w „National Zeitung” recenzji pracy 
Einiges…, członek Towarzystwa Filozofi cznego, heglista Ad. Stahr stwierdzał, 
iż książka „bardziej dowodzi mistrzostwa ucznia niż racji mistrza [Herbarta]” 
i radził Maiorescu, by „porzucił koncepcję relatywizmu” i spojrzał na kwestię 
relacji między rzeczami w kategoriach absolutu27. Reakcja nie mogła być inna, 
skoro Maiorescu zarówno w tej pracy, jak i wcześniejszej rozprawie doktorskiej 
podjął polemikę z dialektyką heglowską. Pisał m.in.: 

„Wydaje mi się, że orientacja heglowska cierpi z powodu dosyć istotnego błędu; straciła 
raz na zawsze umiejętność dedialektyzacji całości poznania ludzkiego, zaś stąd wzięło począ-
tek całe to nagromadzenie rzeczy całkiem nienaukowych… Nauce tej grozi zupełny zanik”28. 

Maiorescu nie przekonuje zatem Heglowska metoda dialektyczna, którą uważa 
za źródło chaotyzacji świata, sprzeczność zaś dostrzega nie w naturze rzeczy, lecz 
w ograniczeniach umysłu. Nie wdając się w szczegółowe rozważania tej kwestii, 
które wykraczałyby poza zakres tematyczny niniejszej pracy, poprzestańmy na 
stwierdzeniu niewątpliwej, choć nieco powierzchownej polemiki Maiorescu z ide-
ami Hegla, prowadzonej w duchu herbartowskiej refl eksji antymetafi zycznej i pod 
hasłem sformułowanym expressis verbis w zakończeniu rozprawy doktorskiej: 
„każdy wysiłek umysłu powinien być nakierowany na życie doczesne […]”29. 

Brak akceptacji dla metody dialektycznej jest w takim stopniu wyraźny, że 
Mircea Florian – jeden z pierwszych egzegetów tekstów fi lozofi cznych Maio-
rescu – nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że „heglistą nie był Maiore-
scu nigdy”30, chociażby z uwagi na konsekwentne odwoływanie się do Herbarta. 
Odmiennego zdania był natomiast Tudor Vianu, autor opublikowanego prawie 
w tym samym czasie studium o wpływie Hegla na kulturę rumuńską, który uznał 
Maiorescu za heglistę i uzasadnił to jego odwołaniami do Feuerbacha (do czasu 
Krytyki fi lozofi i heglowskiej zaliczającego się do zwolenników twórcy Fenome-
nologii ducha) oraz przejęciem Heglowskiej defi nicji piękna31. Kolejne pokole-

26 Zob. Löwith Karl, Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, Warszawa 
2001, s. 73–88.

27 Cyt. za Lovinescu E., op.cit., s. 60–61.
28 Maiorescu T., Relaţia, s. 124.
29 Ibidem, s. 135.
30 Florian M., op.cit.
31 Vianu Tudor, Infl uenţa lui Hegel în cultura română, Bucureşti 1933.



Titu Maiorescu – konserwatyzm paradoksalny 110

nia krytyków (Ghiţă Simion, Liviu Rusu, Zigu Ornea i in.) przychylały się bądź 
do jednej, bądź do drugiej tezy. Współcześnie wydana monografi a dotycząca fi -
lozofi i Maiorescu pióra Gheorghe`a Al. Cazana, choć niewolna od pewnej ten-
dencyjności interpretacyjnej (daje o sobie znać marksistowska formacja autora), 
proponuje kompromis w tej kwestii. Powstrzymując się przezornie od zaliczenia 
Maiorescu do grona heglistów, Cazan identyfi kuje w jego młodzieńczych teks-
tach wątki myślowe, których heglowska proweniencja wydaje się dosyć oczy-
wista. Punktem wyjścia w argumentacji jest fragment ze wstępu do Einiges…, 
w którym Maiorescu stwierdza: 

„Każdy człowiek jest produktem swojego czasu, a jeśli już wykracza poza, konstruując 
pewien ideał przyszłości, to ów ideał (pod warunkiem że nie jest chimerą tylko autentycznym 
ideałem) stanowi jedynie nowe połączenie elementów istniejących w tym czasie”32. 

Zdanie, jak dowodzi autor monografi i, jest przeróbką fragmentu ze wstępu do 
Zasad fi lozofi i prawa. Zabieg porównawczy stosowany jest jeszcze wielokrotnie, 
a końcowa diagnoza określa dwie zasadnicze myśli, które Maiorescu zawdzięcza 
Heglowi: tę mianowicie, iż człowiek jest produktem swego czasu, oraz tezę o fi -
lozofi i jako wytworze koniecznym historii. Cazan przyłącza się w ten sposób do 
lansowanej już w latach siedemdziesiątych XX wieku tezy Ghiţă Simiona, zgod-
nie z którą Maiorescu, chociaż nie był „heglistą ortodoksyjnym”, powielał idee 
heglowskie w swych poglądach dotyczących estetyki i teorii kultury33.

Określić fi lozofi czną proweniencję idei formułowanych przez Maiorescu 
w okresie berlińskim nie jest rzeczą najtrudniejszą; ich autor odwołuje się bo-
wiem wprost do fragmentów dzieł różnych fi lozofów, bądź je cytując, bądź tylko 
nieznacznie parafrazując. Rację ma Ovidiu Cotruş (ale czynią to także inni kryty-
cy), gdy wyliczając myślicieli w takim czy innym stopniu bliskich Maiorescu, do 
już wspomnianych Herbarta, Feuerbacha i Hegla dołącza Kanta, Schopenhaue-
ra34, Compte`a oraz von Savigny`ego. Znacznie trudniej przychodzi zrekonstruo-

32 Maiorescu T., Consideraţii fi lozofi ce, s. 164.
33 Zob. Simion Gh., Titu Maiorescu – fi lozof şi teoretician al culturii, Bucureşti 1974.
34 W wielu opracowaniach rumuńskich wpływ Schopenhauera na poglądy Maiorescu uważany jest 

za wręcz dominujący (zob. np. Ornea Zigu, Junimismul, Bucureşti 1969). Być może jest tak dlatego, że 
przez lata właśnie Schopenhauer (a nie mało znany Herbart) uosabiał antyheglowską reakcję, a być może 
także z uwagi na specyfi czne rozłożenie akcentów w krytyce Maiorescu, któremu zwykło się zarzucać 
głównie radykalizm w poglądach estetycznych („sztuka dla sztuki”) o wyraźnie schopenhauerowskiej 
proweniencji, w mniejszym zaś stopniu „reakcyjność” poglądów politycznych, których źródeł trudno 
się doszukiwać u twórcy „etyki wyrzeczenia” (według określenia Jana Garewicza). Jesteśmy dalecy od 
niedoceniania wpływu idei, które Maiorescu zawdzięcza autorowi Świata jako woli i przedstawienia; 
uważamy jednak, że w młodzieńczych tekstach rumuńskiego konserwatysty ten wpływ jest stosunko-
wo mało widoczny i nigdy nie dokonuje się wprost. Gdyby potraktować dosłownie powtarzaną przez 
Maiorescu za Herbartem defi nicję fi lozofi i jako wiedzy o relacjach, stojącą w sprzeczności z schopen-
hauerowskim przekonaniem o konieczności dążenia do poznania istoty rzeczy, wówczas można wątpić 
wręcz w istnienie poważniejszych związków myślowych. Zupełnie inaczej sprawa będzie się mieć 
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wać poglądy własne Maiorescu. Wątpliwości może budzić fakt, iż mamy do czy-
nienia z tekstami pisanymi przez człowieka bardzo młodego, będącymi w istocie 
rzeczy przejawem poszukiwań fi lozofi cznych, a nie wyrazem przekonań. Dodat-
kowym „utrudnieniem” jest brak ciągłości w uprawianiu refl eksji fi lozofi cznej 
jako takiej; po powrocie do kraju Maiorescu zaprzestaje pisarstwa fi lozofi cznego, 
a jego publicystyka w niewielkim stopniu może uprawniać do określania jej jako 
fi lozofi cznej (duża wszakże jej część ma charakter popularnonaukowy). Ghiţă 
Simion nieco eufemistycznie zauważa, iż w porównaniu z późniejszymi tekstami 
(publicystycznymi), młodzieńcze pisma Maiorescu zawierają szerszy horyzont 
fi lozofi czny i bogatszą problematykę35, równocześnie jednak sugeruje istnienie 
elementu łączącego obydwa okresy działalności. Tym iunctim jest uznanie fi lo-
zofi i jako elementu spajającego w kulturze, ze względu na funkcję integracyjną 
kategorii relacji (rozumianej przez Maiorescu jako koncept metafi zyczny, zdolny 
„stać się bazą teoretyczną ontologii, logiki i estetyki”36). W ten sposób swoistą 
dominantą ideową w jego późniejszej twórczości i działalności publicznej miały-
by się stać: wierność zasadom fi lozofi i jako dziedziny naukowej i przyznawanie 
bezwzględnego pierwszeństwa fi lozofi i jako „nauce nauk”. Trudno się z tym nie 
zgodzić, gdy czyta się fragmenty berlińskich tekstów Maiorescu: 

„Musimy zdążać ku życiu nowemu, pełnemu świeżości! Musimy stopić naukę z realnym 
życiem i wydostać się z zatęchłych lochów abstrakcyjnych spekulacji! Oto sztandar dzisiejszej 
nauki, oto jej społeczne powołanie. Zaś fi lozofi a, bardziej niż jakiekolwiek inne zajęcie, ma 
obowiązek uwzględnić to społeczne powołanie”37. 

Jednak teza, iż Maiorescu – reformator opierać się będzie w swoich działa-
niach na tak właśnie rozumianej fi lozofi i, zdolnej bezpośrednio wpływać na życie 
ludzkie, nie zaś na „konserwatywnej ideologii politycznej, która do 1871 roku 
była mu obca”38, wydaje się nam zbyt kategoryczna i upraszczająca. Dojrzały 
Maiorescu to publicysta, mąż stanu i zwolennik konserwatyzmu, który będzie 
zmuszony przedłożyć politykę nad naukę i w swoich Critice (Teksty krytyczne) 
nawiązywał będzie do fi lozofi i jedynie sporadycznie! Można założyć, że wspo-
mniana teza miała być w swoim czasie (to jest w okresie obowiązywania materia-
lizmu dialektycznego jako państwowej doktryny) fi lozofi czno-naukowym alibi 
dla poglądów Maiorescu i osłabić wymowę opinii dosyć jednoznacznie określa-
jących go jako konserwatystę. Tyle że to alibi było niepotrzebnym nadużyciem, 
tak jak bezprzedmiotowe było wpisywanie poglądów Maiorescu dotyczących 

z poglądami (nie tylko estetycznymi) dojrzałego Maiorescu; ówczesne nawiązania do Schopenhauera 
są wyraźne i konsekwentne, i im w stosownym miejscu poświęcimy więcej uwagi.

35 Gh. Simion, Introducere, s. 22.
36 Maiorescu Titu, Jurnal şi epistolar, vol. III, Bucureşti, 1980, s. 190.
37 Maiorescu T., Consideraţii fi lozofi ce, s. 178.
38 Simion Gh., Introducere, s. 46.
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fi lozofi i (rezygnacja z fi lozofi i jako abstrakcyjnej spekulacji, krytyka fi lozofi i sy-
stemowej) w umysłowość świecenia39, a to z uwagi chociażby na fakt, iż takie 
zaszeregowanie nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji heurystycznych dla 
interpretacji haseł lansowanych przez autora w późniejszej działalności publicz-
nej. Innymi słowy, stwierdzenie tej paraleli nie upoważnia jeszcze do traktowania 
Maiorescu jako zwolennika idei oświeceniowych, zwłaszcza w odniesieniu do 
lat, gdy formułował tezy swojej teorii „form pozbawionych treści”, tej samej, 
która uczyniła go niekwestionowanym liderem opcji zachowawczej. 

Bogactwo wątków myślowych zawartych w rozprawach berlińskich, różno-
rodność odniesień fi lozofi cznych i połączona z dociekliwością niepohamowana 
żądza wiedzy encyklopedycznej czynią ten niewielki korpus tekstów wdzięcz-
nym terenem dla interpretacyjnych harców, czego dowodem chociażby wspo-
mniany już brak zgody krytyki co do ich rzeczywistych fi lozofi cznych źródeł, ale 
także pomieszanie pojęć w dyskusji nad przypisywaną autorowi ideą „sztuki dla 
sztuki”; równocześnie jednak stwarzają pokusę do poszukiwania w poglądach 
Maiorescu czegoś na kształt fi lozofi cznego „twardego rdzenia”, co pozwalałoby 
uznać jego biografi ę intelektualną za twór jednorodny i, w dodatku, oryginalny. 
Sprawa nie jest prosta i nie ułatwiają jej ani późne udostępnienie tekstów berliń-
skich (ich przekładu z niemieckiego na rumuński dokonano w ponad sto lat po 
oryginalnym wydaniu!), ani nad wyraz obfi ta korespondencja i zapiski, z których 
wyłania się wizerunek Maiorescu kapryśnego, małostkowego i egotycznego, ani 
też wreszcie upolitycznienie debaty wokół ideologii młodorumuńskiej40. 

Zacznijmy od tego, że nie wszystkie odniesienia z interesujących nas tekstów 
mają równą wagę dla poglądów Maiorescu – studenta, co nie oznacza, że nie 
nabiorą one znaczenia dla przekonań, przynajmniej tych deklarowanych, Maio-
rescu – polityka. Sprawa dotyczy m.in. niemieckiej szkoły historycznej w prawo-
znawstwie, której wpływ na poglądy społeczno-polityczne Maiorescu, na równi 
z Heglowską koncepcją dziejów, dostrzega O. Cotruş41. Bezpośrednich odnie-
sień do fi lozofi i tej szkoły, jeśli nie liczyć pojedynczego odwołania do systemu 
F.K. von Savigny`ego w glosach do Einiges…(ale tylko kontekście rozważań o po-
jęciu relacji), w tekstach berlińskich nie znajdziemy. Trudno sobie wyobrazić, by 
studiujący również prawo Maiorescu nie znał prac przedstawicieli tego kierunku. 
Jednak dla jego ówczesnych zainteresowań, zdominowanych przez racjonalno-
-naukowe aspekty fi lozofi i, rozważania o prawie jako pochodnej ducha narodu 
będącego wcieleniem irracjonalnych sił organicznych, najprawdopodobniej nie 
przedstawiały większej wartości poznawczej. W tym okresie życia bliższa mu 
jest Heglowska koncepcja narodu jako momentu przejściowego do państwa rea-

39 Ibidem, s. 44–45.
40 W różnych okresach, zależnie od panującej tendencji politycznej, młodorumuńska orientacja kry-

tyczna jest postrzegana bądź jako wyraz patriotycznej troski o kulturę narodową, bądź jako akt apostazji.
41 Cotruş O., op.cit., s. 23.
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lizującego rozum absolutny i krytyka szkoły historycznej za niezdolność wznie-
sienia się ku wartościom uniwersalnym42. Kiedy jednak Maiorescu konstatuje, że 
„wszelki postęp jest nową konfi guracją starych elementów”43, albo głosi, iż „od 
tej chwili nie jest możliwe, by zginęła kultura już istniejąca, aby uczynić miejsce 
dla innej. W świecie ducha wszystkie współistnieją jedna obok drugiej”44, łatwo 
doszukać się podobieństw z tezą szkoły historycznej o uznaniu czasów obecnych 
za organiczny wytwór przeszłości. Takich podobieństw jest wszakże niewiele 
i jeśli Cotruş je dostrzega, to niewątpliwie musi uwzględniać całokształt poglą-
dów dojrzałego Maiorescu, który w obliczu liberalnego radykalizmu ustrojowo-
-prawnego poczuje się w obowiązku wystąpić przeciwko prawu stanowionemu 
i stanąć w obronie prawa zwyczajowego. 

Trudno jest dowieść, powtórzmy raz jeszcze, istnienia bezpośredniej zależ-
ności między rozważaniami autora z prac berlińskich a jego późniejszymi po-
glądami jako polityka konfrontowanego ze skomplikowaną materią rodzącej się 
państwowości. Równie trudno wszakże doszukać się zasadniczej sprzeczności 
ideowej między tymi dwoma okresami jego biografi i. Maiorescu w istocie rzeczy 
nie musiał dokonywać gruntownych przewartościowań poglądów; ustrzegła go 
przed tym, manifestowana już w młodym wieku, wrodzona niechęć do skrajno-
ści i radykalizmu oraz zaprawione sceptycyzmem poczucie zdrowego rozsądku. 
Przejawia je nawet wówczas, gdy jako jeden z pierwszych podejmuje drażliwą 
kwestię nowej teorii społecznej – socjalizmu. Swoje wystąpienia publiczne po 
powrocie do kraju rozpocznie od wygłoszenia w bukareszteńskim gimnazjum 
prelekcji Socjalizm i komunizm w ujęciu krytycznym, na podstawie pracy Lorenza 
von Steina. Z jednej strony dostrzega istotne powody społeczne, które umożliwi-
ły pojawienie się takiej teorii: 

„Nikt nie neguje faktu, że zwolennicy większości doktryn posunęli się za daleko. Istotnie, 
poczynając od rewolucji francuskiej, wszystko poszło za daleko, a Terror nie ma usprawiedli-
wienia. Ale faktem jest też i to, że podstawowa idea – równości praw – była konieczna i zba-
wienna, i nie było wcześniej żadnej innej doktryny, której postęp cywilizacyjny zawdzięczałby 
więcej. Owszem, prawdą jest, że teoria socjalizmu i komunizmu wyrodziła się w godną potę-
pienia chimerę; ale to jeszcze nie powód, by ignorować jej zasadniczy cel i przyczynę, z której 
wyrasta, a mianowicie nędzę klasy robotniczej”45. 

W pisanym mniej więcej w tym samym czasie liście do Olgi Coronini-Cron-
berg daje jednak upust swojemu głębokiemu sceptycyzmowi odnośnie do ludz-
kiej natury i związanych z nią szans nowej ideologii:

42 Por. Opałek Kazimierz, Savigny i szkoła historyczna w prawoznawstwie [w:] Savigny Fredrich 
Karl, O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa i nauki prawa, Warszawa 1964, s. 5–46.

43 Maiorescu T., Consideraţii fi lozofi ce, s. 178. 
44 Maiorescu T., Aforisme etice, estetice şi critice [w:] Scrieri…, s. 340.
45 Maiorescu T., Consideraţii…, s. 273.
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„Klasy społeczne będą musiały istnieć zawsze. Komunizm absolutny, mówienie w rodzaju: 
człowiek jest bezwarunkowo wolny, ma swoje prawa od chwili, gdy przychodzi na świat, musi 
być karmiony, a każdy musi kochać bliźniego jak siebie samego, wszystko to jest przykładem 
mentalności bezrozumnej, którą możemy zaakceptować jedynie pod warunkiem, że przez bliź-
niego będziemy rozumieć tego, kogo rzeczywiście kochamy. Człowiek faworyzowany przez 
siłę rozumu zawsze będzie dominował nad rozumu pozbawionym (…)”46. 

Tłumaczenie utopijności komunizmu jedynie słabościami ludzkiego charak-
teru wydaje się niegodne tak dociekliwego umysłu, jednak Maiorescu wyżej ceni 
prostotę i precyzję sformułowań „dążących do prawdy”, w której obiektywne 
istnienie niezachwianie wierzy, niż urodę błyskotliwie dwuznacznych sformuło-
wań. Ta cecha pozostanie mu na całe dorosłe życie i będzie odpowiedzialna za 
klarowny, acz bezceremonialny styl wyrażania się, który przysporzy mu niemało 
wrogów i zniechęci do niego wielu przyjaciół. 

Głęboki sceptycyzm Maiorescu dotyczy zarówno niedostatków natury ludz-
kiej, jak i niezdolności istniejących systemów ustrojowo-prawnych do skutecz-
nego rozwiązywania problemów społecznych; oszczędza natomiast dziedziny ro-
zumu, wiedzy i nauki – jedyne, w które nigdy nie zwątpił. Wiara w nieunikniony 
triumf rozumu przyjmuje u Maiorescu postać koncepcji konstruowanej systema-
tycznie i konsekwentnie: 

„Zmierzch, z którego zrodziła się ostatnia epoka w fi lozofi i – fi lozofi a niemiecka od Kanta 
po dzień dzisiejszy – jest zmierzchem wiary. Przyjrzyjmy się rzeczom z bliska: wiara w po-
staci pewności subiektywnej i bezwarunkowej znikła z powszechnej świadomości. Wierząc, 
że nadal wierzymy, w rzeczywistości oszukujemy siebie jakąś pseudowiarą. Wiara pozostaje 
wciąż taka sama, podczas gdy nauka wciąż postępuje naprzód, a jedna wyklucza drugą i łatwo 
przewidzieć, która zwycięży”47. 

Wiedza jako pożytek czyniony z rozumu jest kluczem zarówno do moralno-
ści, jak i wolności: 

„Wolność osiągniemy w chwili, gdy nasz umysł, poddając się konieczności przez nas uzna-
nej, każe nam działać zgodnie z prawem, które rozumiemy. Dlatego – i w takim znaczeniu – 
mówi się, iż wolność jest formą konieczności. Tylko to, co nosi znamię wolności, ma wartość 
moralną; innymi słowy, prawdziwa moralność opiera się na rozumieniu bądź też, według for-
muły Sokratesa: wiedzieć, znaczy być cnotliwym. (…) Moralność jest wolnością. Aby zaistnia-
ła moralność, miejsce ślepej konieczności musi zająć światłe poznanie”48. 

Wiedza i rozum są też w stanie przewartościować ostatecznie chrześcijań-
ską wizję życia i śmierci, pozbawiając człowieka strachu przed nieuchronnym 
końcem: 

46 Maiorescu T., Fragment din tinereţea mea [w:] Scrieri…, s. 71.
47 Maiorescu T., Consideraţii…, s. 185.
48 Ibidem, s. 223.
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„Nie śmierć należy pokonać, ale zło. Zło, które da się wyplenić, zło o korzeniach tkwiących 
w lenistwie, podłości i ignorancji; to jest najgorszy gatunek zła. Śmierć nieuchronna, śmierć 
jako skutek ewolucji życia nie jest złem, zła jest śmierć wynikła z nędzy, słabości, zbrodni, nie-
wiedzy i okrucieństwa. Taką śmierć należy pokonać albo chociaż możliwie najbardziej osłabić. 
Tak rzecze racjonalizm”49. 

Być może mamy do czynienia z młodzieńczą niezgodą na urządzenie świata, 
być może z próbą konstruowania własnego światopoglądu z fragmentów nazbyt 
dokładnie przyswojonej i dosłownie pojętej fi lozofi i Hegla, Kanta i Feuerba-
cha, może z przesadną wiarą w rozum, który rozwieje wątpliwości oraz pomoże 
uchronić się przed dokuczliwym i destrukcyjnym sceptycyzmem. Każda z tych 
sugestii jest w jakiejś mierze wiarygodna. Na potrzeby naszych rozważań istotne 
jest stwierdzenie owej racjonalnej dominanty w poglądach młodego Maiorescu, 
a niewątpliwie taka istnieje i na płaszczyźnie intelektualnej to jedyny element łą-
czący ten okres jego biografi i z późniejszą działalnością publiczną. Konsekwent-
ne uznawanie szczególnego charakteru fi lozofi i jako konstytutywnego składnika 
kultury wydaje się pochodną wiary w siłę myślenia racjonalnego, wiary szla-
chetnej i nieco naiwnej, która niejednokrotnie zostanie wystawiona na próbę, 
wówczas gdy fi lozof przedzierzgnie się w polityka. Jeśli pamiętać, że Maiorescu 
jest powszechnie uznawany za konserwatystę, przeciwnika radykalnych zmian 
nierespektujących tradycji i przyzwyczajeń lokalnej wspólnoty, wroga oświe-
ceniowego uniwersalizmu i piewcę narodowej specyfi ki, to ów dobitnie dekla-
rowany racjonalizm może w pierwszej chwili nieco zaskakiwać. I może rodzić 
pytanie, czy występując przeciwko wierze rewolucjonistów 1848 roku w istnie-
nie rozwiązań uniwersalnych, piętnując manię naśladownictwa i naiwny opty-
mizm swoich oponentów, co do nieuniknionego charakteru postępu, Maiorescu 
zaprzecza swym młodzieńczym przekonaniom? Trudno mówić o negacji. Jego 
stosunek do ideologii paszoptyzmu przypomina w pewnej mierze naturę relacji 
istniejących między poglądami Monteskiusza i fi lozofi ą oświecenia50. Podobnie 
jak francuski fi lozof (na którego powołuje się rzadko, ale chyba tylko z powodu 
jego francuskiego pochodzenia, skądinąd bowiem jest mu bliski), Maiorescu jest 
przeciwnikiem arbitralnego ucisku, przywilejów kleru i nieoświeconej polityki 
autorytarnej („monarchia absolutna jest absurdalnym nadużyciem”51), wierzy 
w naukę, wiedzę i tolerancję. Równocześnie jednak w praktyce politycznej od-
rzuca rozwiązania uniwersalistyczne, pomimo wiary w uniwersalność i nieśmier-
telność ducha, nie wierzy w urzeczywistnienie idealnych stosunków społecznych 
i jest sceptyczny co do możliwości doskonalenia człowieka. Wierzy w postęp, 
ale nie taki, który dokonuje się kosztem dokonań dotychczasowych, więc pi-

49 Ibidem, s. 262.
50 Por. Berlin I., Monteskiusz [w:] „Literatura na Świecie”, 1986, nr 6 (179), s. 299.
51 Maiorescu T., Fragment din tinereţea mea [w:] Scrieri, s. 70.
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sze: „…w sferze ducha, nowe wyprzedza stare, ale zawdzięcza swą siłę i wiedzę 
wyprzedzanemu”52. Wolność absolutna głoszona przez skrajnych republikanów 
jest dla niego „żałosnym absurdem”53. Ale przede wszystkim nie wierzy w rewo-
lucję i skuteczność gwałtownych zmian: 

„…najpierw należy oświecić lud. Środki ku temu są różne, jednak gwałt nie jest tym środkiem. 
Nieszczęściem, przekleństwem całej ludzkości jest jedynie głupota, a potem zabobony i prze-
sądy dotyczące pochodzenia”54.

Droga do poglądów konserwatywnych, jaką przebywa Maiorescu, wiedzie 
przez racjonalizm i krytyczny sceptycyzm, manifestowane już w latach studiów 
berlińskich. Jego ówczesne poglądy sprawiają wrażenie niekonsekwentnych, 
a głoszone idee zbyt wiele zawdzięczają jego mistrzom fi lozofi cznym. Oświece-
niowa w swej proweniencji wiara w rozum wcale nie prowadzi autora do uznania 
przyrodzonych uprawnień jednostek ani do akceptacji umowy społecznej; rów-
nocześnie jednak odrzucenie religii jako czynnika harmonizującego sprzeczności 
indywidualnej egzystencji i integrującego ludzkie zbiorowości bynajmniej nie 
przeszkadza mu uznać niektórych tradycyjnych form organizacji społecznej ści-
śle związanych z religijnym uzasadnieniem dla instytucji władzy, jako godnych 
zachowania. O ile jednak postulowane zastąpienie wiary przez logikę racjonali-
styczną, a religii przez naukę z dominującą rolą fi lozofi i nie rodzi zasadniczych 
sprzeczności teoretycznych, o tyle próba przełożenia tak sformułowanych zasad 
na język polityki i przeniesienia ich na grunt rumuński, gdzie miały stać się fun-
damentem państwa, musiała tworzyć przeszkody nie do pokonania. Struktural-
na nieprzystawalność koncepcji rodem z niemieckiego obszaru kulturowego do 
odmiennej, orientalnej rzeczywistości lokalnej pozostaje, w naszym mniemaniu, 
zasadniczym problemem interpretacyjnym w odniesieniu do poglądów Maiore-
scu. Owa nieprzystawalność czyni niektóre z jego tez wręcz utopijnymi, co jest 
o tyle paradoksalne, że swoich liberalnych oponentów fi lozof właśnie o utopij-
ność oskarża, uważając ją za najcięższe przewinienie przeciwko rozumowi. 

Poza sporadycznymi odwołaniami do realiów rumuńskich, Maiorescu pro-
wadzi swoje rozważania fi lozofi czne w oderwaniu od zagadnień historycznych 
i ideologicznych dotyczących księstw naddunajskich przekształcających się 
właśnie w Rumunię. Jest tak dalece zaabsorbowany fi lozofi ą i dociekaniem praw-
dy, iż na zagadnienia polityczno-ustrojowe pozostaje mu już niewiele czasu. Po 
powrocie do kraju pozostaje przez czas jakiś wierny swojej naukowej fascynacji, 
wykładając fi lozofi ę na świeżo utworzonym uniwersytecie w Jassach, rychło jed-
nak miejsce „nauki nauk” zajmują: historia, prawo, wreszcie polityka. Czy jest to 

52 Maiorescu T., Consideraţii…, s. 295.
53 Maiorescu T., Scrieri…, s. 70.
54 Ibidem.
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jego świadomy wybór, czy też rezultat pogodzenia się z brakiem zainteresowania 
dla fi lozofi i w kraju, w którym wszystko pozostaje do zrobienia, nie wiadomo. 
Faktem jest, że zamiast Maiorescu – fi lozofa racjonalisty pojawia się Maiorescu 
– konserwatywny mąż stanu.

2. Ideologiczne dojrzewanie

Po ukończeniu Theresianum w roku 1858, Maiorescu zjawia się na krótko w Bra-
szowie (Kronstadt), gdzie mieszka jego matka, by po kilku miesiącach wyjechać 
ponownie na studia do Berlina. Decydujący dla jego intelektualnej formacji po-
byt berliński trwa wszystkiego dziewięć miesięcy, po czym następuje powrót do 
Bukaresztu i ponowny wyjazd jesienią 1859 roku do Paryża na dwuletnie sty-
pendium, które uzyskał nie bez dyskretnej pomocy ojca, mianowanego właśnie 
dyrektorem w Zarządzie Szkół Publicznych. Wyjeżdża pełen uprzedzeń do kul-
tury francuskiej, Francuzów i ich wpływu na bieg spraw wołosko-mołdawskich, 
a pobyt w Paryżu jedynie te uprzedzenia ugruntowuje. W stolicy Francji nic mu 
się nie podoba: ani ulice „wąskie i ciemne”, ani pozbawione wygód mieszkania, 
ani obyczaje paryżan „żyjących na ulicy i w kawiarniach”, ani życie rodzinne 
„prawie nieistniejące”, ani wszechobecne „pragnienie zysku”55. 

Jeszcze w wiedeńskim Theresianum, Maiorescu proponował redakcji wyda-
wanego w Siedmiogrodzie czasopisma „Gazeta Transilvaniei” współpracę jako 
tłumacz, który za „swój życiowy cel obrał przekazanie Rumunom głębokiego 
i fundamentalnego ducha klasyków niemieckich, angielskich oraz starożytnych, 
kontrastującego z płochością i powierzchownością Francuzów”56. Trudno, by 
miał o tej kulturze lepsze zdanie syn teologa wykształconego w Blaju, Peszcie 
i Wiedniu, który, ledwie zjawiwszy się na Wołoszczyźnie, jako nauczyciel histo-
rii w Craiovej*, konstatował z oburzeniem: 

„Żarliwość i zapał? Gdzie go u nas szukać? Gdzież narodowy duch i patriotyzm, które 
towarzyszą Rumunom siedmiogrodzkim? Zatwardziały materializm jak ciężka chmura zawisł 
nad Wołoszczyzną. Skąd? Z Galii. Niezdrowe opinie, niebezpieczne gusta, wszelki wysiłek 
oparty na obcych wytworach, szalony i rujnujący luksus. Skąd? Z francuskiego materializmu. 
Miałkość, ulotność, płytka ogłada. Skąd? Z francuskiej beletrystyki”57. 

* Craiova – miasto w zach. części Wołoszczyzny, stolica Oltenii.
55 Wszystkie cytaty pochodzą z listów Maiorescu do rodziny i znajomych. Podajemy je za: Dobrescu 

Alexandru, Maiorescu şi maiorescienii, Bucureşti 2004, s. 87–88.
56 Jurnal…, vol. I, Bucureşti 1975, s. 109.
57 Maiorescu I., list do redakcji „Foaie literară”, nr 16 z 16.04.1838 r.; cytujemy za: Lovinescu E., 

Titu Maiorescu, s. 7.
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Nie ma powodów sądzić, by poglądy Maiorescu seniora były tylko produktem 
krążącej już wówczas po Europie modnej opinii (rodem z „De l`Allemagne” pani 
de Staël), według której Niemcy to europejska potęga intelektualna, a Francja 
– jedynie siła polityczna. Zainteresowanie Ioana Maiorescu fi lozofi ą niemiecką 
było ograniczone, podobnie jak kontakt z kulturą pruską. Bardziej prawdopodob-
nym ich źródłem była teologiczna i historyczna edukacja otrzymana w szkołach 
austriackich, gdzie dominowały wciąż: barokowy pietyzm, wizja świata harmo-
nijnego, niechęć do indywidualizmu, a także przerażenie rewolucją utożsamia-
ną z Francuzami58. I nawet kryzys świadomości religijnej, a także ostateczna 
rezygnacja z kariery kapłańskiej59 nie były w stanie zburzyć jego przekonania, 
że zachowanie społeczno-politycznego status quo, solidna edukacja, służenie 
interesom wspólnoty narodowej, ale w ramach lojalności wobec państwa, oraz 
respektowanie dydaktycznego statusu literatury i wszelkich innych dziedzin kul-
tury powołanej do „cywilizowania” człowieka są gwarantami ładu społeczne-
go i postępu cywilizacyjnego. Antyfrancuskie nastawienie nie musiało jeszcze 
oznaczać apologii herderowskiego Volksgeistu; Ioan Maiorescu pozostał raczej 
wytworem ducha austriackiego – pozbawionym zacietrzewienia i przesiąkniętym 
respektem dla władzy. Cierpiał jednak na frankofobię i jako nauczyciel z deter-
minacją walczył – zarówno w Craiovej, jak i w Jassach – o niedopuszczenie ję-
zyka francuskiego do szkół, o co zabiegali wołoscy i mołdawscy bojarowie. Nie 
przysporzyło mu to zwolenników i nieraz postawiło pod znakiem zapytania jego 
karierę urzędniczą w księstwach naddunajskich.

Trudno orzec, w jakim stopniu niechęć do kultury francuskiej Maiorescu ju-
niora jest pochodną poglądów ojca, a w jakim świadomym wyborem zdetermino-
wanym przez kontakt z literaturą i fi lozofi ą francuską. W odróżnieniu od rodzica 
jest on w komfortowej sytuacji kogoś, kto ma możliwość kontaktu z obydwiema 
cywilizacjami nie tylko poprzez słowo pisane, lecz także bezpośrednio, fi zycznie. 
Z tej konfrontacji niewiele jednak wynika. Poglądy młodego Maiorescu na Fran-
cję grzeszą powierzchownością, są formułowane przez pryzmat konstatowanego 
rozpaczliwego stanu kultury w księstwach naddunajskich, czemu miałyby być 
winne wpływy francuskie, a często są powiązane z oceną międzynarodowego 
kontekstu politycznego: 

58 Por. Johnston M.W., Spiritul Vienei. O istorie intelectuală şi socială 1848–1938, rozdz. De la 
Baroc la Biedermeier, Iaşi 2000.

59 Życiowy wybór Ioana Maiorescu można również potraktować jako wymowny, acz skrajny, 
przykład laicyzacji rumuńskiej inteligencji siedmiogrodzkiej przełomu XVIII i XIX wieku, która dla 
Victora Neumanna jest bezpośrednią konsekwencją realizacji szans edukacyjnych, jakie pojawiły się 
dla tej grupy społecznej i narodowej po utworzeniu Kościoła unickiego. Początkowo kształceni w reli-
gijnej atmosferze kolegium w Blaj, z czasem Rumuni przyswoją sobie również romantyczne przesłanie 
kulturowe protestanckich środowisk uniwersyteckich zdominowane przez debatę wokół idei narodu. 
Zob. Neumann Victor, Orientarea luminist-romantică în cultura română. Exegeza trecutului ca mili-
tantism politic [w:] „Timpul”, Iaşi, nr 88, an VII, 4.04.2006, s. 16–17.
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„Wciąż się mówi o wdzięczności, jaką jesteśmy winni Francji. Do diabła z wdzięcznością! 
Nie ma teraz rzeczy bardziej niebezpiecznej dla nas, niż ta Francja. I co się robi, żeby temu 
przeciwdziałać? Według mnie, jedynym oparciem jest ulepszenie prawodawstwa, całego syste-
mu prawnego, a przede wszystkim: [troska o] rzetelne studia. Tymczasem panowie z Paryża, 
którzy robią tak wiele hałasu na Wołoszczyźnie, nic nie pojmują”60. 

Słowem kluczem, którego z upodobaniem używa w swoich wczesnych roz-
ważaniach o wpływach francuskich, jest superfi cialitate, które oznacza „płyt-
kość, powierzchowność”, ale można też rozumieć jako „fasadowość”: 

„…kierunek zawdzięczany Francuzom, a który bynajmniej dobry nie jest; kierunek będący 
podstawową przyczyną niskiego poziomu kultury prawdziwej u Rumunów, a który wyrazić 
można jednym słowem wszystko w sobie zawierającym: powierzchowność. To zło rozlewa 
się na całą literaturę i stąd brak choćby jednego przenikliwie myślącego autora; dotyka ogól-
nego kierunku kultury i nie ma śladu prac solidnie opracowanych; wpływa na kształtowanie 
charakterów, więc nie ma silnych ludzi, a tylko chorągiewki na wietrze; ogarnia wszelkie 
uczucia, stąd brak prawdziwego człowieczeństwa, a jest tylko zepsuta i utopijna sentymental-
ność, dym, piana”61. 

Młodzieńcze diatryby przeciwko francuskiej „fasadowości” z czasem zmie-
niają adresata, stają się nim wołoscy i mołdawscy rewolucjoniści z okresu Wios-
ny Ludów, teraz występujący jako zarażeni „duchem francuskim” liberałowie, 
których berliński student czyni odpowiedzialnymi za krytyczny stan młodego 
państwa rumuńskiego. To, co z biegiem lat stanie się kluczową sprawą w intelek-
tualnej i politycznej biografi i Maiorescu, czyli przeciwstawianie się radykalizmo-
wi w polityce i naśladownictwu w kulturze, w swoich początkach jawi się jako 
wyraz niechęci Siedmiogrodzianina do orientalnej/bałkańskiej jałowości w my-
śleniu i niesolidności w działaniu. W ten sposób polemika staje się elementem 
oczywistej wówczas konfrontacji dwóch mentalności, dwóch odmiennych do-
świadczeń historycznych i dwóch wzorców cywilizacyjnych (austriacko-węgier-
skiego/środkowoeuropejskiego i bizantyjsko-tureckiego/orientalnego), reprezen-
towanych przez ludzi mówiących tym samym językiem. Nie sposób wszakże 
wykluczyć motywów bardziej osobistych owej niechęci. Kiedy Maiorescu pisze 
o „obłąkańcach z 1848 roku [którzy] położyli łapę na wszystkich urzędach, tak 
iż nikt z opcji umiarkowanej nie ma posady”62, trudno nie pamiętać o złych do-
świadczeniach jego ojca w kontaktach z wołosko-mołdawską elitą wywodzącą 
się, na dodatek, w większości z warstwy bojarskiej, do której rodzina Maiorescu 
się nie zaliczała. Ponad wszystko jednak, jest to konfrontacja dwóch różnych wi-
zji polityczno-cywilizacyjnych wyrażanych przez dwie opcje, z których jedna nie 
wyobrażała sobie innego niż dom Habsburgów protektora dla państwa rumuń-

60 List do Jeremiasza Circa z 7 maja 1859 r.; cytujemy za Dobrescu Al., op.cit., s. 82.
61 Z listu do panny Adeli Rainhardt, grudzień 1856 r.; [w:] Jurnal…, vol. I, s. 106.
62 Z listu do siostry Emilii, 18.11.1857 r. [w:] Jurnal…, vol. I, s. 209.



Titu Maiorescu – konserwatyzm paradoksalny 120

skiego, zaś druga proponowała w 1861 roku Napoleonowi III iście kolonialną za-
leżność połączonych księstw od Francji63. Zaledwie siedemnastoletni Maiorescu, 
przemawiający póki co raczej głosem swojego ojca (nawet jeśli się do tego nie 
przyznaje), ma więc prawo jako Siedmiogrodzianin powątpiewać w racjonalność 
pomysłów forsowanych przez „radykałów” z Bukaresztu i Jassów: 

„Zjednoczenie traktowane jest jako fait accompli, żąda się niezależności względem Porty, 
królestwa, monarchii konstytucyjnej, połączenia z Siedmiogrodem i Besarabią, krytykuje się 
Rosję i Austrię itd. Jakie wrażenie muszą wywoływać podobne fantasmagorie i machinacje na 
wszystkich dyplomatach, można sobie łatwo wyobrazić. Jedynie jeszcze Francja, jako jedyna, 
podtrzymuje ideę zjednoczenia. (…) Zaiste diabelsko zręcznym zabiegiem ze strony Porty był 
gest wyrozumiałości zezwalający na powrót do kraju dziecinnym umysłom z roku `48!”64.

Polityczne okoliczności niechęci do Francuzów nakładają się u młodego Ma-
iorescu na fascynację fi lozofi ą niemiecką, która skutecznie neutralizuje głębsze 
zainteresowanie chociażby Kartezjuszem i szkołą kartezjańską. Intelektualna 
atmosfera Berlina i germanocentryzm dysput fi lozofi cznych nie pozostają także 
bez wpływu. W heglowskiej periodyzacji historii fi lozofi i trzecią chrześcijańską 
epokę otwiera Kartezjusz, ale zamyka jego własna teoria, uświęcająca wszelki 
byt światowy w rozumie spekulatywnym i doprowadzająca do pojednania tego, 
co ziemskie, z tym, co boskie65. Maiorescu miał prawo być przekonany, że stu-
diując fi lozofi ę niemiecką, oddaje się badaniu fenomenu naukowego, który stoi 
najwyżej na drabinie rozwoju ludzkiego rozumu. Z lektury dzieł Kanta przyswoił 
sobie defi nicję prawa jako formy moralności, instytucji określającej bezwzględne 
powinności; wpływ ten ujawni się z całą mocą, gdy jako polityk zacznie formu-
łować własną wizję nowoczesnego społeczeństwa, trudno więc, by bliski mu był 
Kartezjusz ze swoją moralnością prowizoryczną i spontanicznością woli66. Kon-
kurencyjnego wzorca dla dociekań fi lozofów niemieckich nie mogła tym bardziej 
stanowić ówczesna, ofi cjalnie uznana we francuskich kręgach uniwersyteckich, 
teoria spirytualizmu Victora Cousina – eklektycznego apologety restauracji, pro-
pagująca przymierze „dwóch nieśmiertelnych sióstr”67, fi lozofi i i religii, trakto-
wana w Niemczech jako przejaw regresu fi lozofi cznej refl eksji.

Niemiecka formacja intelektualna Maiorescu, jego nieukrywany podziw dla 
niemieckiej „niezwykłej zdolności do zgłębiania danej dziedziny wiedzy dla 

63 Por. m.in. Stahl Henri H., Théories des processus de „modernisation” des Pricipautés Danu-
biennes et de l`ancien Royaume de Roumanie (1850–1920), Review Ferdinand Braudel Center, 1993, 
XVI, 1, s. 96.

64 Ibidem, s. 210.
65 Por. Löwith Karl, Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, Warszawa 

2001.
66 Por. Hersch Jeanne, Wielcy myśliciele Zachodu. Dzieje fi lozofi cznego zdziwienia, Warszawa 

2001, s. 88–96.
67 Cyt. za Julia Didier, Dictionnaire de la philosophie, Paris 1995, s. 51.
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niej samej”68 i fascynacja tamtejszą fi lozofi ą – zarówno idealistyczną, jak i ma-
terialistyczną – nakładają się na pełen uprzedzeń, nieco irracjonalny stosunek do 
kultury francuskiej, ale nie są jego bezpośrednią przyczyną. Swoją karierę uni-
wersytecką w Jassach Maiorescu rozpoczyna, po krótkim kursie historii Rzymu, 
wykładami z metafi zyki Kanta, mając w centrum uwagi Krytykę czystego rozumu. 
Gh. Simion dostrzega w tym przejaw świadomego forsowania na gruncie rumuń-
skim radykalnie nowoczesnej wizji kultury, pozbawiającej religię statusu uprzy-
wilejowanego, którego to dzieła podejmuje się Maiorescu w programowej opo-
zycji do francuskiego eklektyzmu, obowiązującego nie tylko na Sorbonie, lecz 
także w szkołach Bukaresztu i Jassów69. Spirytualizmu eklektycznego Maiorescu 
rzeczywiście nie ceni; jeszcze w czasie studiów paryskich, w trakcie nieudanych 
starań o tytuł naukowy Sorbony w dziedzinie fi lozofi i, pisze do przyjaciela: 

„Jako temat rozprawy francuskiej wybrałem: La relation. Essai d`un nouveau fondement 
de philosophie. Poprzez ściśle naukowe ujęcie tej idei zamierzam dać prztyczka Cousinowi, 
Saissetowi, Garnierowi, J. Simonowi i całej zgrai, zaś w fi nale postaram się dotrzeć do tezy, że 
eklektyzm w postaci u nich rozpowszechnionej jest jedynie oznaką dekadencji i fi lozofi cznej 
niemocy (…)”70 

Można jednak mieć wątpliwości co do świadomego i programowego charak-
teru działań Maiorescu w tym pierwszym okresie, kiedy debiutuje w rumuńskim 
środowisku uniwersyteckim. Z prowadzonej wówczas korespondencji i codzien-
nych zapisków nie wynika, by późniejszy reformator zjawiał się w Jassach z pod-
jętym z góry zamiarem dokonania głębokiej modernizacji kultury i życia umysło-
wego kraju, o którym, po kilkunastu latach nauki za granicą, posiadał wiedzę co 
najmniej niewystarczającą. 

Ma w zamian ściśle określoną wizję własnej kariery naukowej, do której czu-
je się w pełni przygotowany. Odwlekana przez kilka pierwszych miesięcy 1862 
roku decyzja władz szkolnych o mianowaniu go profesorem jednej z nielicznych 
istniejących instytucji edukacyjnych napełnia go irytacją i zniecierpliwieniem. 
Myśli nawet o powrocie do Berlina i znalezieniu tam zajęcia, które pozwoli-
łoby mu utrzymać rodzinę. Reakcja jest zrozumiała, jeśli uwzględnić ciepłe 
na ogół przyjęcie, jakie zgotowała mu ówczesna prasa (publikacje I. Barascha 
i G. Siona), witająca w nim wybitnego fi lozofa. Nawet nieprzychylna recenzja 
z publicznego wykładu o edukacji w rodzinie, autorstwa najprawdopodobniej 
Iona Ionescu de la Brad71, zarzucająca mu prezentowanie ogólnych idei bez po-

68 Z listu do dr. Roberta Zimmermanna, 25.11.1858 r. [w:] Jurnal…, vol. I, s. 368.
69 Autor podaje na poparcie tej ostatniej tezy przekonujące przykłady dotyczące programów szkol-

nych i podręczników obowiązujących w stolicach obydwu księstw w latach 1845–1862, a sporadycznie 
także i później. Zob. Simion Gh., op.cit., s. 48–49.

70 Z listu do T. Rosettiego, 11.12.1860 r. [w:] Jurnal…, vol. III, s. 98.
71 Por. Lovinescu E., T. Maiorescu, s. 71.
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głębionej ich analizy oraz hieratyczną pozę, też jest w gruncie rzeczy dowodem, 
iż jego pojawienie się w kraju zostało zauważone. Maiorescu nie wraca jako po-
stać anonimowa, jednak życzliwe zainteresowanie nielicznego grona intelektu-
alistów nie przekłada się od razu na decyzje ówcześnie rządzących dotyczące 
wykorzystania jego osoby, na co liczył. 

Po interwencji D. Rosettiego, spokrewniony z nim książę Cuza spowoduje, 
że Maiorescu zostaje mianowany sędzią pomocniczym, a potem prokuratorem 
przy sądzie okręgu Ilfov. Zaledwie po sześciu miesiącach, w grudniu 1862 roku, 
otrzymuje jednak nominację na dyrektora gimnazjum w Jassach i rozpoczyna 
wykłady na niedawno założonym uniwersytecie. Przez pierwszy rok swojego po-
bytu w kraju Maiorescu, mimo deklarowanego rozczarowania, wykazuje iście 
niemiecką konsekwencję i zapobiegliwość w staraniach o karierę zawodową; 
w środowisku politycznym Jassów i Bukaresztu, odmiennym przecież od ber-
lińskiego, porusza się całkiem zręcznie, ściągając nawet na siebie podejrzenia 
o koniunkturalizm72. Ewolucja postawy jest dosyć znamienna, zwłaszcza jeżeli 
porównać ją z wcześniejszymi skargami na poczucie wyobcowania w tym świe-
cie. Jeszcze w roku 1859, po kilku tygodniach pobytu w kraju, pisał do swojego 
przyjaciela ze szkoły wiedeńskiej: 

„Nawet sobie nie wyobrażasz, jak źle się czuję wśród tych ludzi. Nie ma takiego punktu, 
w którym moja i ich sfery idei mogłyby się zetknąć, a to dlatego, że oni tak naprawdę idei nie 
posiadają. Cóż by to było, gdybym cały czas żył wśród tych ludzi. Wielkie szczęście, że mój 
środek ciężkości tkwi za granicą [podkr. K.J.]. Dzięki temu istnieje we mnie mur, przez który 
motłoch się nie przebije. Niemniej jednak moje aspiracje załamały się, zaś energia – kiedy 
opiera się jedynie na samej sobie – ulega paraliżowi w obliczu aroganckiej próżności moich 
rodaków”73. 

Swoich życiowych kłopotów w zjednoczonych de facto księstwach Maiore-
scu nie tłumaczy już abstrakcyjnymi kategoriami ideowej odmienności, ale prak-
tycznymi okolicznościami politycznymi. Powodem tych kłopotów miała być 
triumfująca „reakcja w najgorszym wydaniu” i „prześladowanie młodzieży po-
wracającej z zagranicy”74. Niejako na potwierdzenie tezy o niechęci rządzących 

72 Wspomniany I. Ionescu de la Brad zakończy swoją recenzję z publicznego wystąpienia Maiore-
scu uwagą: „Na koniec zaś przypomnimy [prelegentowi K.J.], że nie przystoi młodemu człowiekowi, 
zwłaszcza zaś młodemu fi lozofowi być zręcznym dyplomatą tak dalece, by schlebiać władzy, uciekając 
jednocześnie od kwestii jej legalności, jak to uczynił, kiedy mówił o gazecie «Românul»”. Cyt. za 
Lovinescu E., op.cit., s. 73. Ta kąśliwa uwaga jest o tyle istotna, że wzmiankowany dziennik, organ 
liberałów, stanie się później głównym oponentem Maiorescu i obiektem jego ataków.

73 Z listu do barona Kutschery, kolegi z Theresianum [w:] Jurnal…, vol. II, Bucureşti 1978, s. 91.
74 Z listu do prof. Tomaschka, 8.07.1862 r. [w:] Jurnal…, vol. III, s. 308. Dodajmy, dla jasności, 

że od stycznia 1862 r. premierem pierwszego wspólnego dla Wołoszczyzny i Mołdawii rządu był kon-
serwatysta Barbu Catargiu (zamordowany skrytobójczo w czerwcu tego roku). Wcześniejsze rządy, 
z uwagi na tworzącą się dopiero scenę polityczną, były w zasadzie tworzone ponad podziałami, grupując 
zarówno liberalnych demokratów, jak i konserwatystów.
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do absolwentów francuskich uczelni Maiorescu cytuje słowa księcia Cuzy, który 
na zakończenie audiencji miał się do niego zwrócić: „Sądzę, że jesteś bardziej 
rzetelny od tych z Paryża i będę ręczył za ciebie”75. 

Rządzący konserwatyści pod wodzą premiera Barbu Catargiu, reprezentują-
cy warstwę posiadaczy ziemskich, rzeczywiście nie mieli powodów, by promo-
wać przedstawicieli niechętnego im drobnego bojarstwa, którzy wracali z Pary-
ża zarażeni bakcylem republikanizmu. Książę Cuza, pragmatyczny liberał, dla 
którego Catargiu był niewątpliwie reakcjonistą, martwił się nie tyle poglądami 
politycznymi studiującej za granicą młodzieży, ile jej złymi nawykami kojarzo-
nymi, nie do końca sprawiedliwie, z epoką fanariocką; głęboką troską napawało 
go jej mało przykładne prowadzenie się, życie ponad stan, karciane długi i bez-
troski stosunek do studiów76. Powtarzane wielokrotnie w korespondencji słowa 
o „powrocie reakcji” trudno traktować jako polityczną deklarację; źródłem takiej 
opinii jest raczej trudna sytuacja osobista Maiorescu. Istnieje wszakże obiektyw-
na okoliczność sprawiająca, że „reakcjoniści” nie mogą liczyć na sympatię ich 
późniejszego sojusznika. Tą okolicznością jest inteligenckie, siedmiogrodzkie 
pochodzenie Maiorescu (pierwotne nazwisko rodowe – Trifu wskazuje na chłop-
skie korzenie jego rodziny), podczas gdy ówczesne stronnictwo konserwatywne 
jest emanacją wąsko rozumianych interesów klasowych, broni stanu posiadania 
wielkich bojarów-właścicieli ziemskich i dostrzega wroga w każdym, kto usiłuje 
zmienić status quo. 

Niecierpliwość Maiorescu w staraniach o państwową posadę jest jednak 
nadmierna, zaś obawy o ewentualne szykany ze strony rządzącego ugrupowa-
nia – wyolbrzymione. Potrzeby kadrowe administracji państwowej są ogromne, 
a programowi naboru nowych urzędników i nauczycieli spośród wykształconej 
młodzieży patronuje sam książę Cuza. Zaledwie po roku kierowania gimnazjum, 
jesienią 1863 roku Maiorescu zostaje wybrany rektorem założonego trzy lata 
wcześniej uniwersytetu, gdzie wykłada fi lozofi ę, równocześnie zaś zostaje mia-
nowany dyrektorem szkoły pedagogicznej (Instytut im. Bazylego Lupu). Nie ma 
więc czasu na przemyślenie zdobytej w Berlinie i Paryżu wiedzy, reorganizu-
je z powodzeniem prowadzone przez siebie szkoły, pisze o konieczności zmian 
w szkolnictwie, głosi publiczne prelekcje i prowadzi uniwersyteckie wykłady. 

Maiorescu zjawia się w kraju, gdzie scena polityczna ma niewielu jeszcze wy-
razistych aktorów, państwo jest słabe, a do zrobienia pozostaje niemal wszystko. 
W konfrontacji z taką rzeczywistością krystalizują się jego poglądy. Doświadcze-
nia wiedeńskie i berlińskie, a także wyniesiony stamtąd respekt dla solidnej wie-
dzy każą mu traktować sprawy szkolnictwa jako najważniejsze dla kraju. Zaczy-
na jako zwolennik działań praktycznych, tak podpowiada mu jego upodobanie do 

75 Z listu do Th. Rosettiego, 3.06.1862 r. [w:] Jurnal…, vol. III, s. 290.
76 Por. Demel Juliusz, Aleksander J. Cuza, Wrocław 1977, s. 116.
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niemieckiej rzeczowości i wiara w skuteczność działań racjonalnych. Dostrzega 
zagrożenia tkwiące w miejscowych przyzwyczajeniach, dlatego w wydanym 
przez siebie w roku 1864 „Roczniku” szkoły pedagogicznej pisze: 

„Nie jest złe poważne zaangażowanie polityczne, ono bowiem opiera się na usilnych i sy-
stematycznych studiach [podkr. K.J.]. Złe jest natomiast, szkodliwe i zgubne – polityczne „mał-
powanie”, którym zaraziła się dzisiejsza młodzież, odejście od solidnych opracowań i masowe 
korzystanie z broszur, zła jest liberalna fanfaronada i kawiarniane deklamacje wypachnionych 
młodzieńców, którzy nie otrząsnęli jeszcze z siebie kurzu ze szkolnej ławy, [ale] nosząc w sobie 
„nieprzetrawione” idee i nie do końca rozumiane pojęcia, z arogancką pewnością siebie mają 
się za polityków. Jednym słowem jest zły cały ów kierunek oddalający nas od nauki solidnej 
i systematycznej, a pchający przedwcześnie ku osobliwej aforystyce gazetowej. Ten, kto dzisiaj 
bierze się u nas za politykę, zamiast systematycznie uczyć, jest nierozsądny jak dziecko (…)”77. 

Cytowany fragment można odebrać jako wynik obserwacji poczynionych 
podczas kilkuletniego uczestnictwa w życiu publicznym kraju i równocześnie 
jako credo autora, ściśle powiązane z jego niemiecką edukacją. Zwraca uwagę 
postrzeganie polityki jako sfery zarezerwowanej dla ludzi wykształconych i nor-
matywne traktowanie zależności między „dobrą” polityką i solidnym wykształ-
ceniem. Kwestia owej zależności pojawia się nieprzypadkowo. Maiorescu wierzy 
niezmiennie w możliwość doskonalenia człowieka, ale w ramach określonego 
porządku moralnego i społecznego, którego gwarantem jest edukacja. Udział 
w debacie politycznej już takiej funkcji nie pełni; bywa wręcz praktyką szkod-
liwą, zwłaszcza w przypadku społeczeństw niedojrzałych, a za takie uważa on 
niewątpliwie współczesne sobie społeczeństwo rumuńskie. Określenie „liberalna 
fanfaronada” wskazuje wyraźnie kierunek krytyki: winę za nieodpowiedzialne 
i zgubne forsowanie wolności rozumianej jako swoboda wyrażania poglądów 
politycznych ponosi opcja liberalna, naśladująca bezkrytycznie obce wzory. 
Postulat, by edukacja poprzedzała politykę, wydaje się wyrastać z przekonania 
o koniecznie elitarnym charakterze działalności politycznej, tyle że już nie po-
chodzenie czy status majątkowy, ale właśnie wykształcenie miałoby decydować 
o przynależności do elity. Idea śmiała, wręcz ryzykowna w społeczeństwie, które 
nie zdołało jeszcze wykształcić respektu dla edukacji, ale bynajmniej nie pozba-
wiona racjonalności. Brak silnej burżuazji i praktycznie dwubiegunowa struktura 
społeczna czynią obszar relacji wewnątrzspołecznych terenem korzystnym dla 
tego typu eksperymentów. 

Konieczność zmian jest oczywista dla nowej, europejsko zorientowanej eli-
ty, ale skala zapóźnień cywilizacyjnych tak duża, że każde przedsięwzięcie mo-
dernizacyjne czyni pionierskim. Zmiana bizantyjsko-orientalnego paradygmatu 
kulturowego na zachodnioeuropejski nie dokonuje się jako proces substytucji; 
w wielu dziedzinach życia zmiana ta oznacza negację stanu istniejącego, uzna-

77 Anuariul Institutului Vasile Lupu, cyt. za Lovinescu E., op.cit., s. 87.
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nego za niewarty bądź niemożliwy do kontynuowania, i pokusę tworzenia nowej 
architektury więzi wspólnotowych ab initio. Pokusa taka stała się już udziałem 
pokolenia twórców rumuńskiej Wiosny Ludów, dla których kluczem do postulo-
wanej zmiany była mgliście defi niowana kultura, rozumiana głównie jako este-
tyczny dorobek cywilizacji europejskiej zmaterializowany w dziełach artystycz-
nych i instytucjach kulturalnych. Według tej oświeceniowo-uniwersalistycznej 
wizji, żywotny dla fenomenu kultury przekaz wartości78 miał następować nie 
w obrębie jednej formacji etnojęzykowej, ale pomiędzy strukturami niekompa-
tybilnymi: cywilizacją zachodnią i lokalną wspólnotą, dysponującą dotychczas 
innym systemem norm obyczajowych i słabo rozwiniętym poczuciem odrębności 
kulturalnej. Cały projekt nosił znamiona nie tyle adaptacji, ile imitacji wartości, 
był nieuchronnie jednokierunkowy i dotyczył jedynie upowszechnienia kultury 
wyższej, od początku obarczony był więc słabościami typowymi dla projekcji 
utopijnej: radykalizmem oraz wiarą w harmonię teorii i praktyki. 

Maiorescu, zanim sam zajmie się kwestią naśladownictwa w kulturze, roz-
waża naturę i konsekwencje społeczne dwóch przeciwstawnych, jego zdaniem, 
form przygotowania człowieka do życia we wspólnocie nowego typu: zaanga-
żowania politycznego i edukacji. Bez wahania wskazuje na tę ostatnią jako naj-
lepszą i konieczną metodę do uruchomienia procesów modernizacyjnych. Zdaje 
się więc sugerować, że to nie ludzka wola, ale rozum przesądza o powodzeniu 
projektów społecznych. Daje też wyraz swojej obawie przed rzeczywistością, 
w której, jak to określa dwudziestowieczny konserwatysta w odniesieniu do 
swoich czasów, „machina polityczna może zająć miejsce moralnej i politycznej 
edukacji”79. Motywów tak sformułowanego poglądu wolno doszukiwać się za-
równo w specyfi cznej tradycji rodzinnej (przynależność do warstwy nieuprzy-
wilejowanej, siedmiogrodzkie pochodzenie naznaczone legalizmem i respektem 
dla władzy), w wyniesionym z wiedeńskiego Theresianum i berlińskiego uniwer-
sytetu przekonaniu o społecznym prestiżu człowieka wykształconego (Bildung 
geht vor Besitz)80, ale także w konfrontacji doświadczeń niemieckich z odległą 
od nich rzeczywistością rumuńską. Intelektualnych konsekwencji tego stanowi-
ska nie sposób przecenić. Oto Maiorescu, nie deklarując jeszcze nazbyt dobitnie 
konserwatywnych przekonań, prezentuje sposób myślenia, który go znacząco ku 
tej opcji ideowej przybliża. W centrum jego uwagi znajduje się nie abstrakcyj-
ny Człowiek – suwerenny twórca kontraktowej rzeczywistości społecznej – ze 
swoimi uniwersalnymi prawami, ale konkretna jednostka – członek rumuńskiej 
wspólnoty narodowej, którego przydatność dla tejże grupy jest nie tyle weryfi ko-
wana przez udział w debacie politycznej, ile legitymizowana statusem edukacyj-

78 Por. Szacki Jerzy, Tradycja [w:] Dylematy historiografi i idei i inne szkice, Warszawa 1981, s. 242.
79 Oakeshott Michael, Racjonalizm w polityce [w:] Wieża Babel i inne eseje, Warszawa 1999, s. 26.
80 Por. Platon A.-F., Geneza burgheziei…, s. 144 i dalsze.
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nym. Maiorescu nie posuwa się tak daleko, by całkowicie odrzucić działalność 
polityczną jako zajęcie niewłaściwe dla niedojrzałego społeczeństwa, rozróżnia 
jednak między „poważnym zaangażowaniem” a „politycznym małpowaniem”, 
które nie wymaga dojrzałości, odpowiedzialności i właśnie wiedzy. Wpisuje się 
zatem w ten nurt myśli konserwatywnej, o którym Michael Oakeshott, bliżej na-
szych czasów, ale w tym samym duchu, pisze: „…kultywowanie porządków pa-
nujących w społeczeństwie jest aktywnością, której, jak każdej innej, trzeba się 
uczyć. Polityka przyzywa wiedzę”81. 

Jednym z częściej używanych przez Maiorescu w tym czasie terminów jest 
„fundament”. Postuluje stworzenie takiego nie tylko dla polityki, lecz także dla 
kultury, której początkowe stadium rozwoju nie daje, jego zdaniem, gwarancji 
stworzenia wybitnych dzieł. Przekonanie to towarzyszyć mu będzie przez całe 
życie82, nie mając przecież nic wspólnego z programowym deprecjonowaniem 
wartości lokalnych i wspólnotowych, o co wielokrotnie będzie oskarżany. Wiele 
wskazuje na to, że Maiorescu – zwolennik przejrzystego stylu i czytelnych me-
tafor – wyobraża sobie powstające państwo rumuńskie na kształt budowli, której 
poszczególne elementy konstrukcyjne (kultura, polityka, obyczaje etc.) oparte 
są, a przynajmniej być powinny, na fundamencie solidnego wykształcenia społe-
czeństwa. Zakłada zarazem, że wznoszenie tej budowli będzie długie i mozolne, 
a kolejne etapy – podporządkowane logice nie tyle potrzeb, ile możliwości. I nie-
uchronnie popada w konfl ikt z wizją pokolenia 1848 roku, które ten sam cel za-
mierzało osiągnąć poprzez przejęcie konstrukcji już istniejącej, stworzonej w in-
nym miejscu i okolicznościach, zdolnej generować wartości i postawy pożądane 
z punktu widzenia nowoczesnego, z założenia liberalnego państwa. Ten wolun-
tarystyczny w swej istocie projekt uwzględniał w pierwszej kolejności potrzebę 
dokonania zmian, w kwestii metod uciekając się do wiary w entuzjazm, sponta-
niczność, prawo do błędu i nieuchronne przejście skumulowanej ilości w jakość. 

W adresowanej jeszcze anonimowo polemice, jaką podejmuje z opcją oświe-
ceniowo-liberalną w swoich pierwszych tekstach publicznych, Maiorescu doko-
nuje znaczącego rozłożenia akcentów. W odróżnieniu od reformatorów z lat 30. 
i 40., używających z upodobaniem terminów oświecanie (luminare) i naucza-
nie (învăţătură), rozumianych jako dobra przeznaczone dla ludu (popor)83, Ma-
iorescu woli używać określeń: wiedza (ştiinţă) i studia (studii), prawie zawsze 

81 Oakeshott M., Edukacja polityczna [w:] Wieża Babel i inne eseje, s. 61.
82 Por. Dobrescu Al., op.cit., s. 100–101.
83 Charakterystyczne jest nieostre, wręcz synonimiczne traktowanie pojęć: oświecanie/nauczanie/

kultura. W jednym z tekstów z tego okresu czytamy: „Czego bronimy? Kultury i szerzenia jej na 
wszystkie warstwy ludzi. Co oznacza kultywowanie? Kultywować, znaczy uczyć ludzi dobrego my-
ślenia; rozjaśniać, co było zaciemnione, oświetlać rzeczy, które powinniśmy znać; czynić myśli ludzkie 
przejrzystymi, chronić ich [ludzi, K.J.] przed błędami i przesądami. Kultura jest osądzaniem rzeczy 
według zasad zdrowego rozumu, nie według starego obyczaju”. Bariţiu G., Cultură (Luminare), „Foaie 
literară”, 1838, I, nr 3; cytujemy za: Gîndirea românească în epoca paşoptistă, s. 224. 
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opatrzonych epitetem poważne bądź solidne, będących apanażem należącej do 
społeczeństwa jednostki. Wydaje się więc nie wierzyć w powodzenie egalita-
rystycznego projektu, zakładającego powszechne „oświecenie” ludu dokonane 
przez bezinteresownych entuzjastów w imię uniwersalnej idei ludzkiego szczęś-
cia. Konieczność przekazania przez szkołę wiedzy „solidnej” i odbywania przez 
młodzież pogłębionych, „systematycznych” studiów klasycznych wiąże bezpo-
średnio z dokuczliwym brakiem elit intelektualnych, bez których żaden proces 
modernizacji powieść się nie może. Z czasem zmieni zdanie i zacznie dostrze-
gać konieczność udostępnienia przez nowocześnie zorganizowaną szkołę realną 
praktycznej wiedzy jak największej liczbie obywateli, mając na względzie ich 
przydatność dla społeczeństwa i zaspokojenie potrzeb państwa. Obydwa, kom-
plementarne w gruncie rzeczy, postulaty mają silny wydźwięk antyegalitarny 
i antyindywidualistyczny. Szkoła, sugeruje w duchu pozytywizmu Maiorescu, 
ma służyć interesom konkretnej społeczności, w której elity są koniecznością, tak 
jak konieczny jest podział społecznych zadań i funkcji według kryterium moż-
liwości i intelektualnych kompetencji członków wspólnoty. Edukacja obywateli 
i apolityczność szkoły, zdaje się już wtedy wierzyć Maiorescu, są narzędziami 
pożądanej ewolucji społecznej, która odsunie w czasie ryzyko politycznej rewo-
lucji – zgubnej w każdych warunkach, ale szczególnie w odniesieniu do kraju tak 
zapóźnionego społecznie i ustrojowo jak Rumunia. Po pierwszych latach działal-
ności w kraju już wie, że w połączonych księstwach naddunajskich zachodnia re-
cepta na modernizację (ewolucja społeczna wyprzedzająca rewolucję polityczną) 
nie znalazła zastosowania, a miejsce praktyki politycznej, uprawianej przez przy-
gotowane do tego elity, zajęła mgliście sformułowana ideologia. Sądzi jednak, że 
brak stanu trzeciego, stanowiącego w normalnych warunkach nieuchronny re-
zultat rozwoju ewolucyjnego, można jeszcze nadrobić, tworząc tzw. arystokrację 
talentu, która swój awans społeczny zawdzięczać będzie własnej wiedzy, pracy 
i majątkowi84. Forsując tę ideę w następnych latach, opowie się za stworzeniem 
alternatywy dla warstwy urzędniczej powołanej na potrzeby państwa zaprojek-
towanego przez liberałów, pozbawionej niezależności, o niskich kompetencjach 
i rozrastającej się w sposób niekontrolowany. 

W odróżnieniu od pokolenia rewolucjonistów, którzy w swojej krytyce sto-
sunków panujących w księstwach przed ich zjednoczeniem z upodobaniem 
odwoływali się do zgubnego dziedzictwa rządów fanariockich, w nich właśnie 
upatrując źródeł wszelkiego zła, Maiorescu poszukuje przyczyn niedorozwoju 
w strukturalnej niezdolności Rumunów (lokowanych w świecie orientalnym) do 
przyswojenia sobie zachodnich reguł cywilizacyjnych. W jednym z listów pisze: 

84 Por. m.in. Şiulea Ciprian, Retori, simulacre, imposturi. Cultură şi ideologii în România, rozdz. 
Maiorescu şi românii, Bucureşti 2003.
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„Rumuni tutejsi, tak zresztą jak cały Orient, są nieosiągalni dla kultury zachodniej. Nie 
sposób dokonać tutaj niczego z pomocą idei, nawet najbardziej systemowo słusznych. Nie chcę 
rozważać, czy w ogólności jest możliwe dokonanie czegokolwiek. Dla mnie i takich jak ja – nie 
jest możliwe. Tutaj nie ma życia rozumnego, tutaj rządzi bezrozumna siła instynktów. To też 
jest siła, oczywiście, ale nie ta, na którą ja z moją naturą chciałbym albo mógłbym mieć jakikol-
wiek wpływ. […] Tutaj nie ma miejsca na abstrakcję i obiektywizm, w konsekwencji – sztuka 
i nauka są na pozycji straconej”85. 

Poczucie zwątpienia w odniesieniu do szans na modernizację kraju towarzy-
szy mu także w późniejszych latach i zupełnie nie przystaje do rozwijanej aktyw-
ności publicznej, w zamian stanowi wygodny argument na rzecz konieczności 
utrzymania hierarchicznej struktury społeczeństwa, w którym elita intelektualna 
dysponowałaby możliwością przeprowadzania zmian wbrew inercji i przyzwy-
czajeniom pozostałych warstw. Przemawia też za tym, by przy braku akcepta-
cji dla zastanej rzeczywistości, z konieczności odwołać się do sprawdzonych 
wzorców obcych. Chociaż bowiem Maiorescu pisze o „zaraźliwym politycznym 
małpowaniu”, nie występuje bynajmniej przeciw zapożyczeniom. Przeciwnie, 
wydaje się wierzyć, że prymitywizm realiów społecznych jest czynnikiem legi-
tymizującym proces akulturacji i gwarancją jego powodzenia. Źródłem wzorców 
dla nowoczesnego społeczeństwa rumuńskiego miałaby być kultura niemiecka.

3. Wpływy niemieckie 

Jesienią 1861 roku, po dziesięciu latach studiów w Wiedniu, Berlinie, Giessen 
i Paryżu, Maiorescu wraca do zjednoczonych już księstw, dołączając do nielicz-
nej elity kulturalnej tworzącego się państwa. Dodajmy, w zgodzie z własnymi 
ambicjami i ówczesną praktyką społeczną promującą każdego wykształconego 
na Zachodzie. Upływają właśnie dwa lata od chwili, gdy Alexandru Ioan Cuza 
został obrany na władcę Mołdawii i Wołoszczyzny; międzynarodowy status mło-
dego organizmu państwowego wciąż pozostaje niepewny, sytuacja wewnętrzna 
jest niejasna, zaś poziom skomplikowania problemów społecznych – wręcz znie-
chęca do działania. Podstawowym wyzwaniem staje się wybór funkcjonalnego 
modelu politycznego, który zapewniłby wewnętrzną stabilność i gwarantował 
uznanie ze strony mocarstw europejskich. Chociaż nic nie jest jeszcze przesą-
dzone, pierwsze decyzje elity politycznej sugerują wolę wprowadzenia w życie 
francuskiej oświeceniowej wizji państwa kontraktowego, broniącego swobód 
indywidualnych i przestrzegającego mechanizmów demokracji parlamentarnej 
w granicach konstytucji. Decyzje podejmują przedstawiciele pokolenia rewolu-

85 Z listu do Augusta Schulze, 7/19.01.1865 r. [w:] Jurnal…, vol. II, s. 132.
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cjonistów 1848 roku, którzy deklarują się teraz jako liberałowie i odżegnują od 
dawnego radykalizmu. Przekonani o możliwości budowy społeczeństwa opar-
tego na „sprawiedliwości i braterstwie”, opowiadają się po stronie francuskiego 
modelu republikańskiego, żywią wdzięczność i podziw dla Francji, która – po-
mimo konwulsji polityczno-społecznych okresu porewolucyjnego – nadal pozo-
staje dla nich wzorem do naśladowania. Wybór „francuskiej drogi” nie jest wcale 
nieunikniony ani, tym bardziej, oczywisty. Twórcom Świętego Przymierza udaje 
się bowiem utrzymać na kontynencie konserwatywny ład, zdolny – według jego 
twórców – zapewnić rozdzieranej konfl iktami Europie równowagę i trwały pokój. 
Jeżeli mimo to preferowany jest model francuski, uzasadnienie dla wyboru sta-
nowi oświeceniowy progresywizm dawnych paszoptystów, wiara w nieuniknio-
ny charakter procesów modernizacyjnych oraz przekonanie o ponadczasowym 
charakterze doświadczeń francuskich i kredyt zaufania okazywany Francuzom 
w rewanżu za ich postawę z okresu, gdy ważyły się losy zjednoczenia księstw. 

Maiorescu pojawia się w kraju w chwili, gdy najważniejsze decyzje politycz-
ne wciąż oczekują na podjęcie, a dokonywane wybory ideologiczne są często 
owocem przypadku. Wraca z bagażem wiedzy fi lozofi cznej, ugruntowanym po-
dziwem dla „ducha niemieckiego” i przekonaniem, iż zbliżenie z Prusami i Au-
strią byłoby, zarówno z politycznych, jak i kulturalnych względów, najlepszym 
rozwiązaniem dla Rumunii86. W następnych latach, już jako polityk i działacz 
kulturalny, Maiorescu buduje stopniowo własną krytyczną wizję społeczeństwa, 
wiele zawdzięczającą ideologii niemieckiego konserwatyzmu romantycznego. 
Głoszone przez niego poglądy wciąż odwołują się do zasad racjonalizmu i oświe-
ceniowej wiary w siłę sprawczą edukacji, ale równocześnie zaprzeczają liberalnej 
idei, zakładającej uniwersalny charakter procesów innowacyjnych i możliwość 
arbitralnego transferu instytucji politycznych między jednym obszarem kulturo-
wym a drugim. Okres młodzieńczy w biografi i intelektualnej Maiorescu, stojący 
pod znakiem rozważań nad naturą postępu i rolą tradycji87, kończy w symbolicz-
ny sposób, opublikowany w 1868 roku, tekst programowy Przeciwko aktualnym 
tendencjom w kulturze rumuńskiej. Od tej chwili autor teorii „form pozbawio-
nych treści” konsekwentnie odrzuca wszelką absolutyzację idei „nowości” na-
rzucanej jako jedyny wzorzec do naśladowania. 

86 W liście do ojca z maja 1859 r. Maiorescu uzasadnia swoje sympatie kontekstem międzynarodo-
wym: „Dla nas rola Francji jest skończona. Nasze interesy rozeszły się z jej interesami; i nie ma w chwili 
obecnej rzeczy bardziej niebezpiecznej dla nas aniżeli owa przyjaźń francuska i rzekoma wdzięczność, 
jaka się należy Francji z naszej strony. Bliskie stosunki zadzierzgnięte, według wszelkiego prawdopodo-
bieństwa, między Francją i Rosją zagrażają naszej egzystencji. (…) Jedynym wsparciem pozostają dla 
nas Niemcy, położone na szczęście pomiędzy tymi państwami”. Cytujemy za Dobrescu A., op.cit., s. 84.

87 Przytoczmy znamienny fragment z Rozważań fi lozofi cznych: „(…) wszelki postęp jest nową kon-
fi guracją starych elementów, niedostępną z racji swej nowości ludziom przeciętnym, których obecność 
na tej ziemi była ledwie cieniem”. Scrieri din tinereţe, s. 178.
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Jak prawie każdy intelektualista uwikłany w politykę, Maiorescu przeżywa 
ewolucję poglądów. Wspomnieliśmy już o tym, jak obowiązki wieku dojrzałego 
i dokonywane wybory wpływają na zmianę obszarów jego zainteresowania (miej-
sce fi lozofi i zajmuje literatura, pedagogika społeczna i socjologia) oraz środki 
wyrazu (publicystyka zastępuje tekst naukowy). Równocześnie zaś, natrętne od-
noszenie wszystkiego do wartości i norm niemieckich oraz dobitne podkreślanie 
wpływu ducha niemieckiego na własną formację intelektualną88 ustępuje miejsca 
postawie bardziej wyważonej; fakt nie jest zapewne bez związku z charakterem 
polemik politycznych prowadzonych z liberałami oraz ogólną atmosferą sztucz-
nie podsycanego hałaśliwego patriotyzmu i podejrzeń o spiskowanie z obcymi 
siłami. Cały czas jednak 

„Maiorescu pozostaje produktem solidnej pruskiej edukacji [podkr. K.J.] i preferowany 
przezeń obszar odniesień nie może być inny niż niemiecki. (…) Zasady, których przestrzega, 
i wzorce, do których się odwołuje wręcz odruchowo, stamtąd pochodzą”89. 

Inspiracje ideowe rodem z obszaru niemieckiego, poza oczywistym uzasad-
nieniem subiektywnym, mają istotne oparcie w argumentach natury historyczno-
-kulturowej. Przebywając w Niemczech połowy XIX wieku, Maiorescu nie może 
zignorować zjawiska, które przez czas jakiś dominuje w miejscowym życiu umy-
słowym. Niemcy, jak pisze Mannheim,

„dokonały dla ideologii konserwatyzmu tego, co Francja zrobiła dla oświecenia – wykorzy-
stały ją aż do najpełniejszego zakresu logicznych konkluzji. Oświecenie zaczęło się w Anglii, 
w przodującym i najbardziej postępowym kraju kapitalistycznym, potem przeszło do Fran-
cji, gdzie osiągnęło najradykalniejszy, najbardziej abstrakcyjnie ateistyczny i materialistyczny 
kształt. Kontrrewolucyjna krytyka rewolucji francuskiej także zapoczątkowana została w Ang-
lii, ale najbardziej spójny wyraz osiągnęła na ziemi niemieckiej”90. 

Trudno wyobrazić sobie Maiorescu jako zwolennika katolickiego tradycjo-
nalizmu francuskiego i „ładu prawdziwego”91 czy arystokratycznego konserwa-
tyzmu uprawianego przez rosyjskich słowianofi lów, aczkolwiek uważna lektura 
tych ostatnich odsłonić może nieoczekiwanie wiele podobieństw92. Dziwić może 
natomiast nieobecność w tekstach Maiorescu odwołań do myśli Burke`a, jest bo-
wiem więcej niż pewne, że czytał jego Rozważania o rewolucji we Francji. Być 

88 „Głębia aspiracji i niezwykła zdolność do penetrowania danej dziedziny wiedzy dla niej samej, 
to cechy wyłącznie niemieckie; każdy musi to przyznać i uszanować, ja również. W tym rozumieniu, 
bycie Niemcem jest moim marzeniem i moją dążnością”. Z listu do R. Zimmermanna, Jurnal…, s. 368.

89 Dobrescu Al., op.cit., s. 89.
90 Mannheim Karl, Myśl konserwatywna, Kraków 1986, s. 15.
91 Por. Wielomski Adam, Filozofi a polityczna francuskiego tradycjonalizmu. 1789–1830, Kraków 

2003; zwłaszcza rozdz. Tradycjonalistyczna idea ładu.
92 Zob. m.in. Walicki A., W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego sło-

wianofi lstwa; Przebinda G., op.cit.
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może uznał model angielski z jego długą tradycją parlamentaryzmu i naturalnymi 
odruchami zachowawczymi za nazbyt odległy od realiów bałkańskich i nieprzy-
datny w rozważaniach nad społeczeństwem rumuńskim93. Brak zainteresowania 
szkołą francuskiego tradycjonalizmu (Joseph de Maistre, Louis de Bonald, An-
toine de Rivarol, Felicité de La Mennais i in.) tłumaczyć można zarówno pro-
gramowym ateizmem z lat młodzieńczych, jak i sceptycznym, deprecjonującym 
stanowiskiem wobec kultury francuskiej. Przeszkodą dla szerszego otwarcia Ma-
iorescu na idee płynące z rosyjskiego obszaru kulturowego jest zaś narodowo-
lokalny charakter tamtejszej refl eksji konserwatywnej (zależnej przecież jednak 
w znacznym stopniu od ideologii niemieckiego romantyzmu) oraz niezmienna 
nieufność manifestowana przezeń wobec Rosji. 

Tymczasem Niemcy dziewiętnastowieczne oferują mu niemało okazji do re-
fl eksji nad dopuszczalnymi paralelami historycznymi, a także dają nadzieję na 
możliwość transferu niektórych rozwiązań społeczno-politycznych na grunt moł-
dawsko-wołoski. Oglądane z bliska, dzieje państw niemieckich przełomu XVIII 
i XIX wieku odsłaniają rzeczywiście wiele podobieństw do historii księstw nad-
dunajskich tego okresu94. Zamiast państwa reprezentującego jeden naród, mamy 
do czynienia z wielością organizmów państwowych zamieszkałych przez nie-
mieckojęzyczną ludność zorganizowaną w odrębne grupy wspólnotowe. Jesteś-
my daleko jeszcze od pojęcia narodu w sensie politycznym, osiemnastowieczni 
myśliciele niemieccy wolą mówić o społeczeństwie utożsamianym z całą ludz-
kością95. Znamienne w tym kontekście są poglądy Herdera, który akcentuje spe-
cyfi czną odmienność każdej ze wspólnot ludzkich96, ale równocześnie traktuje 
jako imperatyw – konieczność doskonalenia się całej ludzkości (Bildung der 
Menscheit)97 i chociaż używa pojęcia naród, nie odnosi go bezpośrednio do nacji 

93 Maiorescu oceni wprawdzie po latach, że kręgi młodorumuńskie zdominowane były przez poglądy 
„bardziej po angielsku ewolucyjne niż po francusku rewolucyjne”, i uzna za jedną z najważniejszych 
lektur tego środowiska Dzieje cywilizacji H.Th. Buckle`a, niemniej jednak on sam rzadko odwołuje 
się do angielskiej myśli konserwatywnej i tamtejszej rzeczywistości politycznej. Zob. Istoria politică 
a României sub domnia lui Carol I, s. 33–34.

94 Zauważył to m.in. Z. Ornea w swoim wyczerpującym opracowaniu dotyczącym ruchu młodo-
rumuńskiego. Zob. idem, Junimea şi junimismul, wyd. z roku 1998, vol. I, s. 147.

95 Por. Namowicz T., Naród niemiecki – wspólnota ontycznie niewyobrażalna [w:] Państwo i społe-
czeństwo. Wizje wspólnot niemieckich od Oświecenia do okresu Restauracji; s. 7–65. E. Hobsbawm, na 
którego powołuje się autor tekstu, na określenie tego typu związków wewnątrz wspólnoty „wyobrażo-
nej”, odwołujących się do wspólnego języka, wspólnych symboli itd., używa określenia protonarodowe.

96 „Któż może porównać z sobą różnorodność zaspokojeń różnorodnych sensów w rozmaitych 
krajach? (…) Każdy naród ma środek swojej szczęśliwości w sobie, podobnie jak każda kula swój 
punkt ciężkości”. Herder J.G., Jeszcze jedna fi lozofi a historii kształtowania ludzkości [w:] Państwo 
i społeczeństwo…, s. 248.

97 „Doskonalenie się nie jest (…) żadną złudą. Jest środkiem i celem do wykształcenia tego, czego 
żąda i na co zezwala charakter rodu ludzkiego – człowieczeństwo [podkr. K.J.]”. Herder J.G., Listy 
wzywające do krzewienia człowieczeństwa [w:] Państwo i społeczeństwo…, s. 307.
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niemieckiej. Klęski poniesione w czasie wojen napoleońskich powodują przej-
ściowy wzrost zainteresowania fenomenem świadomości narodowej, jest on jed-
nak ograniczony do wąskiego kręgu burżuazji i częściowo szlachty. To moment, 
w którym Fichte wygłasza swoje Reden an die deutsche Nation, zawierające ideę 
niemieckości absolutyzowanej w jej wyłącznie pozytywnym charakterze i prze-
ciwstawionej francuskiej façon d`être. 

Po rewolucji francuskiej, do debaty wokół pojęć państwa, społeczeństwa i na-
rodu włączają się myśliciele o orientacji tradycjonalistycznej i konserwatywno-
-feudalnej (Franz von Baader, Adam Müller, Johannes Görres, Carl von Savigny 
i in.), których koncepcje są wyrazem sprzeciwu wobec reform podjętych w Pru-
sach przez Heinricha F. Steina i Karla A. Hardenberga, a później również Otto-
na Bismarcka98. Opozycja skierowana jest przeciwko tendencji do poszerzania 
kompetencji biurokratycznego państwa centralistycznego i postulatom o charak-
terze liberalno-demokratycznym, zgłaszanym przez środowiska burżuazyjne99. 
W dyskusji wywołanej Heglowską ideą państwa rozumnego jako rzeczywistości 
pierwotnej daje się słyszeć głos sprzeciwu przedstawicieli historycznej szkoły 
prawa wobec prób uzasadnienia uniwersalności racjonalnych reguł postępowa-
nia. Szkoła historyczna postuluje specyfi cznie narodowy i związany z przeszłoś-
cią charakter prawa (zbliżonego w tym sensie do języka i obyczajów), które nie 
zależy od arbitralnej woli ustawodawcy, lecz jest owocem świadomości ponadin-
dywidualnej, wytworem „ducha narodu”, powstaje bowiem 

„…drogą zwaną powszechnie (…) zwyczajową, to znaczy jest wytwarzane najpierw przez 
obyczaj i przekonania narodu, a potem przez jurysprudencję, czyli zawsze przez wewnętrzne, 
w ukryciu działające siły (…)”100. 

Herderowski Volksgeist ujawnia swoją przydatność i z poetycko-romantycz-
nego konceptu staje się argumentem w fundamentalnej debacie, łączącej drażli-
wy problem tożsamości narodowej z pragmatyczną kwestią organizacji państwa. 
Niemiecki projekt narodowy nosi wszelkie znamiona intelektualnej konstruk-
cji tworzonej przez elitę społeczną, przez pewien czas ignorowanej, a wreszcie 
wprowadzonej w życie jako część składowa politycznej wizji państwa pruskiego. 
Dokonujący się proces ma charakter rekuperacyjny, wypełniając pustą przestrzeń 
pozostawioną przez niemieckie oświecenie, kiedy „zabrakło korelacji między 
wizjami społeczeństwa a nauką o państwie”101.

Dyskusje prowadzone w niemieckim obszarze kulturowym nakładają się 
w czasie na zjawiska i wydarzenia bezpośrednio poprzedzające powstanie pań-

98 Por. Krasuski Jerzy, Historia Niemiec, Wrocław 1998, s. 168–170.
99 Por. Szlachta Bogdan, Konserwatyzm, rozdz. Spory w Prusach i Austrii, Kraków–Warszawa 1998.

100 Savigny K.F., O powołaniu…, s. 58.
101 Namowicz T., op.cit., s. 25.
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stwa rumuńskiego. Maiorescu, uważny obserwator niemieckiego życia intelek-
tualnego, w okresie studiów bliższy rzeczywistości społecznej Berlina niż Bu-
karesztu, debiutuje w rumuńskim życiu publicznym z bagażem konceptualnym 
o niemieckiej proweniencji, który kształtuje zarówno jego gusta estetyczne, jak 
i poglądy polityczne. Można wątpić, czy ów bagaż ma wyłącznie konserwatywne 
zabarwienie; bardziej prawdopodobna jest wielość źródeł tego wpływu. Scepty-
cyzm, co do szans zbudowania społeczeństwa doskonałego i niesięgającego po 
„zachęty dla przeciętności”102 przybliża go znacząco do poglądów Lessinga, Goe-
thego i Schillera, zakładających konieczność „pojawienia się w społeczeństwie 
nowego człowieka, kształtującego swą osobowość dzięki własnemu wysiłkowi 
intelektualnemu”103, jako warunku powstania nowego, godnego człowieka spo-
łeczeństwa. Kiedy Maiorescu snuje rozważania nad fundamentalną rolą edukacji 
w urzeczywistnieniu rumuńskiego projektu cywilizacyjnego104, głównym punk-
tem odniesienia pozostaje dla niego pedagogika Herbarta i myśl Pestalozziego105, 
ale także Lessinga („Wychowanie jest objawieniem, które stało się udziałem jed-
nostki, objawienie zaś jest wychowaniem, które było i pozostaje jeszcze udzia-
łem rodzaju ludzkiego”106). Ten sam Lessing, dla którego Maiorescu jako student 
miał tak wielki podziw, był zdeklarowanym przeciwnikiem wszelkiej imitacji, 
zwłaszcza zapożyczeń francuskich: 

„Jeszcze zawsze jesteśmy zaprzysiężonymi naśladowcami wszystkiego, co zagraniczne, 
szczególnie nieustannie podziwiamy z uniżeniem nigdy w dostatecznym stopniu wychwala-
nych Francuzów”107.

Maiorescu jest nie tylko produktem „solidnej pruskiej edukacji”, lecz także 
fascynacji niemiecką kulturą, która popycha go w młodzieńczym wieku ku go-
rączkowym i dosyć chaotycznym lekturom niemieckich autorów, zagłuszając 
przy tym wrodzony zmysł krytyczny. Maiorescu – polityk o ambicjach ideologa 
– korzysta z zapożyczonego bagażu ideowego w sposób selektywny, nie czerpiąc 
bynajmniej z jednego tylko źródła i nie wiążąc się z jedną wyłącznie opcją. Jego 

102 Maiorescu Titu, In contra direcţiei de astăzi în cultura română [w:] Critice, vol. I, Bucureşti 
1967, s. 152.

103 Ibidem, s. 41.
104 Zwróćmy uwagę, że sposób, w jaki pojmuje Maiorescu ów projekt, bliski jest niemieckiej Zi-

wilität, rozumianej jako „proces uszlachetniania człowieka w sensie kulturowym”, nie tylko zaś jako 
„wyrwanie człowieka ze stanu natury i jego uspołecznienie” obecne w myśli angielskiej i francuskiej 
(zob. Cichocki Marek A., Ciągłość i zmiana, Warszawa 1999, s. 132). Maiorescu pozostaje tym samym 
wierny koncepcjom Jacoba Burckhardta dotyczącym kultury jako źródła samoidentyfi kacji człowieka.

105 Por. Murzyn Adam, Johann Friedrich Herbart i jego miejsce w pokantowskiej myśli ideali-
stycznej, rozdz. II.5 Spotkanie z Pestalozzim i narodziny fi lozofi i wychowania, Kraków 2004, s. 43–49.

106 Lessing G.E., Wychowanie rodzaju ludzkiego (Erziehung des Menschengeschlechts) [w:] Państwo 
i społeczeństwo…, s. 120.

107 Namowicz, op.cit., s. 42. 
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sympatie zmierzają oczywiście w kierunku konserwatywnego projektu społecz-
nego, tyle że niezbyt konsekwentnego w porównaniu z niemieckim pierwowzo-
rem. Pozostaje rzeczą otwartą, w jakim stopniu ów brak konsekwencji jest rezul-
tatem zabiegu adaptacji idei źródłowych do tradycji lokalnej, a w jakiej mierze 
skutkiem wahań konceptualnych samego autora. Spróbujmy więc zdefi niować 
czynniki o charakterze obiektywnym odpowiedzialne za to, iż ów projekt pozo-
stał w stadium politycznej alternatywy, nigdy do końca niezrealizowanej. 

Wówczas gdy opowiada się za przyznaniem kulturze statusu bodźca konsty-
tutywnego i pierwotnego dla określenia rumuńskiej tożsamości i równocześnie 
podkreśla jej indywidualny i nieprzechodni charakter, Maiorescu powtarza je-
dynie argumenty romantyków niemieckich (formułowane wcześniej przez Vico 
w wersji mówiącej o „unikatowości każdej kultury”108), którzy traktowali język 
i moralność jako składowe konstrukcji kulturowej, ergo fundament bytu naro-
dowego. O wiele bardziej dosadny w swojej prywatnej korespondencji aniżeli 
w publicystyce, stwierdza w jednym z listów: 

„Skąd niby mają wiedzieć, że tym, co czyni nację narodem, co odróżnia go od innych 
i umacnia w odrębności, i na zawsze czyni szczęśliwym nie jest kolej żelazna, ale język i lite-
ratura, sztuka i wiedza, które wbrew wszelkim deklamacjom są i pozostaną przypisane indy-
widualnie do narodu, gdzie się zrodziły, a nie wywierają ogólnie żadnego wpływu na narody 
inne”109. 

Tak sformułowany zarzut Maiorescu pod adresem rządzących krajem libera-
łów, iż nie doceniają znaczenia kultury dla tworzenia więzi narodowej, jest czy-
stą retoryką; ci, których dotyczy, nie dają powodów – ani swoimi deklaracjami, 
ani realizowaną polityką – do formułowania podobnych oskarżeń. Istotna jest 
natomiast różnica w stosunku do kultury. O ile liberałowie wydają się prezen-
tować stanowisko funkcjonalne i celowościowe, podkreślając odpowiedzialność 
kultury za tworzenie prestiżu narodowego, teraz i w przyszłości, o tyle Maiore-
scu wraz z innymi przedstawicielami ruchu młodorumuńskiego postrzega kul-
turę przez pryzmat ciągłości, tradycji i związków z „duchem narodu”. Dlatego 
przeciwstawia się naśladownictwu kulturalnemu, dopuszczając jednak obecność 
obcych wzorów w pozostałych dziedzinach życia społecznego (szkolnictwie, ad-
ministracji itp.), co w pierwszej chwili wydaje się niekonsekwencją, a w rzeczy-
wistości stanowi jedynie potwierdzenie faktu, że proponowany przezeń wariant 
konserwatyzmu nie ma charakteru organicznego ani metafi zycznego, lecz spo-
łeczno-kulturowy – zakładający nieuniknioność ewolucji jako rezultatu ścierania 
się nowego ze starym110. 

108 Zob. Berlin I., Protest przeciwko Oświeceniu, „Literatura na Świecie”, 1986, nr 4(179), s. 323.
109 Z listu do I. Popasu (1865) [w:] Jurnal…, vol. V, Bucureşti 1984, s. 129.
110 Odnośnie do typologii nurtów konserwatywnych zob. Skarżyński Ryszard, Konserwatyzm, 

Warszawa 1998, s. 18–31.
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Kolejny postulat Maiorescu, budzący kontrowersje za życia autora i niezro-
zumienie wśród interpretatorów jego myśli w późniejszych okresach, dotyczy 
„nowego kierunku” w literaturze i jest rezultatem krytycznej oceny dotychczaso-
wych osiągnięć pisarzy rumuńskich. Sprzeczność, także i tym razem, jest jedynie 
pozorna; szacunek dla tradycji nie oznacza bowiem bezwarunkowej akceptacji 
dla wszystkich wartości, jakie niesie z sobą historyczne dziedzictwo. Zostawmy 
na boku kwestię zasad estetycznych, jakim hołduje Maiorescu i jego (wątpli-
we niekiedy) opinie na temat poszczególnych dzieł i pisarzy, doceńmy zaś wagę 
zgłaszanego postulatu, który – opierając się na konserwatywnej wierze w ist-
nienie wartości bezdyskusyjnych (jako uprzedmiotowionej Prawdy) i moralnym 
charakterze sztuki oraz równoczesnym przekonaniu o niedoskonałości form – 
tworzy przeciwwagę dla utylitarystycznej i relatywizującej wizji sztuki, a także 
otwiera dyskusję nad znaczeniem krytyki w kulturze.

Maiorescu prowadzi z przedstawicielami tzw. szkoły łacińskiej i autorami pro-
gramu liberalnego w szkolnictwie polemiki, których perspektywa aksjologiczna 
i epistemologiczna określona jest przez sceptyczny pragmatyzm o zabarwieniu 
konserwatywnym. Kultura jest tą dziedziną życia społecznego, gdzie jego poglą-
dy znajdują częściowo przynajmniej praktyczną realizację. On sam może czuć 
się zwycięzcą w tej konfrontacji idei, skoro ostatecznie nie zostaje wprowadzony 
w życie latynistyczny wariant reformy języka traktowany przez jego pomysło-
dawców jako narzędzie służące do budowania prestiżu całej kultury narodowej, 
a nieuwzględniający bezpośrednich konsekwencji radykalnej reformy dla najlicz-
niejszej warstwy społecznej, czyli chłopstwa. Triumfuje w zamian zasada ciągło-
ści i akceptacji dla zjawiska historycznej sedymentacji językowej, wbrew posta-
wie „instrumentalnej” dostrzegającej w fenomenie języka ideologiczny konstrukt 
tworzony nie tyle „z czegoś”, ile „w jakimś celu”. Kwestia językowa odsłania 
przy okazji jedną z różnic między niemieckim a rumuńskim fenomenem etnokul-
turowym, które wykluczają jakikolwiek automatyzm porównań. Dla wspólnot 
niemieckojęzycznych tego okresu język jest głównym argumentem unifi kującym 
o charakterze bez mała apriorycznym, podczas gdy na obszarze rumuńskim po-
zostaje do zdefi niowania sama natura fenomenu językowego, a jego zastosowa-
nie jako narzędzia autoidentyfi kacji oraz indywidualizacji staje się przedmiotem 
przetargów i kompromisu. Maiorescu opowiada się zdecydowanie za poszano-
waniem historycznego statusu języka – zgodnie z konserwatywną wizją narodu 
zachowującego swój wspólnotowy charakter dzięki ciągłości – stanowiącego łań-
cuch pokoleń minionych, obecnych i przyszłych. Takie stanowisko przeciwstawia 
językowi „doskonałemu” – język „autentyczny”, a instytucji tradycję. 

Absolutyzacja zasady ciągłości kryje w sobie jednak pewne niebezpieczeń-
stwo; postawa konsekwentna musiałaby zakładać bezwarunkową akceptację dla 
całości bagażu historycznego, niosąc ryzyko zawieszenia odruchu wartościujące-
go: wszystko, co dotyczy przeszłości, jest pozytywne, a teraźniejszość w niczym 
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nie przewyższa czasów minionych. Widziany w takiej perspektywie ówczesny 
język rumuński – aczkolwiek niemal powszechnie uznawany za narzędzie nie-
doskonałe – broniłby się przed jakimkolwiek udoskonaleniem. Maiorescu nie ry-
zykuje tego rodzaju konfrontacji z opcją modernizacyjną, w swoich polemikach 
z siedmiogrodzkimi latynistami woli się odwołać do argumentów fi lologicznych 
i logicznych, przyjmuje postawę pragmatyczną i zdroworozsądkową, usiłując po-
godzić liberalny Rozum z „Historią, Życiem i Narodem” – hasłami, jakie niósł 
konserwatyzm111. Więcej nawet, mimo odrzucenia oświeceniowej interpretacji 
rozumu z jej uniwersalizmem i niezmiennością, nie rezygnuje z racjonalizmu 
jako metody, lecz zdaje się podzielać „dynamiczną koncepcję Rozumu”112, zakła-
dającą zmienny charakter norm racjonalnych.

Wydaje się, że tutaj właśnie tkwi środek ciężkości paradoksów i sprzeczności 
Maiorescu. Ulegając wpływom kilku co najmniej orientacji w fi lozofi i niemiec-
kiej (idealizm metafi zyczny, materializm, historyzm), usiłuje on wydobyć z tego 
materiału idee o charakterze zasad dla współczesnej cywilizacji rumuńskiej. Ob-
szar konceptualny, po którym się porusza, jest ograniczony z jednej strony przez 
niezgodę na kontraktowy model społeczeństwa, uznany za nieadekwatny dla sta-
dium zalążkowego, w jakim znajduje się rumuńska wspólnota narodowa, z drugiej 
zaś – przez odrzucenie irracjonalizmu w antropologii i socjologii. Współtwórca 
i mentor koła Junimea protestuje przeciwko rewolucyjnym zapędom dawnych 
paszoptystów nie tyle w celu obrony konkretnych wartości historycznych zagro-
żonych przez radykalizm reform, ile w imię abstrakcyjnej idei przeszłości, której 
nie sposób powielić, ale z której można czerpać nauki oczywiste i potrzebne113. 
Tym samym Maiorescu oddala się jednak od feudalno-romantycznego konserwa-
tyzmu niemieckiego, który hołduje określonym wartościom średniowiecznego 
społeczeństwa. 

Dokonany wybór zdaje się narzucony przez okoliczności historyczne. Ru-
muński autor unika odniesień do wyidealizowanej rzeczywistości średniowiecz-
nych hospodarstw, gdyż ta pozostaje w gruncie rzeczy mglista i mało zbadana. 
Preferuje abstrakcyjny koncept, a nie zgrzebne realia historyczne, pozostając 
wszakże w granicach konserwatywnej aksjologii, która skłania go do szukania 
alternatywy dla teraźniejszości jeszcze mniej doskonałej. Istnieje dostatecznie 
dużo powodów, by podejrzewać go o wahania doktrynalne, które nie pozwala-
ją mu zaakceptować religii ani tradycji jako kontrpropozycji dla idei kontraktu 

111 Pojęcia te przywołuje Mannheim w swojej analizie metodologii krytyki konserwatywnej doty-
czącej prawa natury. Op.cit., s. 63.

112 Ibidem, s. 65.
113 „Dlatego prawdziwymi bojownikami o postęp są ci, którzy wcześniej sami oddawali się błę-

dom przeszłości i w ich wewnętrznych przemianach znaleźli argumenty na rzecz nowej prawdy. Za 
pomocą tych argumentów są teraz w stanie dopasować prawdę do poziomu inteligencji i pojmowania 
innych ludzi”. Maiorescu T., Despre progresul adevărului în judecarea lucrărilor literare [w:] Critice, 
vol. II, s. 216.
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społecznego. Zgoda na racjonalny charakter rzeczywistości i uznanie Rozumu 
jako metodologicznej konieczności w procesie tworzenia nowego systemu spo-
łecznego adekwatnego do historycznej chwili, porewolucyjnej w wymiarze euro-
pejskim i inicjacyjnej w wymiarze narodowym, osłabiają wewnętrzną spójność 
projektu konserwatywnego, ale go nie unicestwiają. 

W świecie tworzonym przez Maiorescu nie ma miejsca dla rzeczy lepszych 
i gorszych, istnieją jedynie ład bądź nieład (jako zaprzeczenie ładu)114, a wszelka 
forma doskonalenia jest obca autorowi. Prawda, na którą tak często się powo-
łuje, obecna w kulturze i życiu społecznym, jest formą synonimiczną porządku 
jako zjawiska naturalnego, obiektywnego i koniecznego115. Chociaż nie jest zde-
cydowany co do natury owego ładu koniecznego, gwarantowanego bądź przez 
państwo rozumne, bądź przez instynkt wspólnotowy i obyczaje, Maiorescu nie 
zbacza z drogi wytyczonej przez tradycjonalistów niemieckich i francuskich. Do-
strzegalna sprzeczność nie wynika, naszym zdaniem, z „pragnienia bycia tym 
pierwszym, Wielkim Kapłanem kultury” i z równoczesnej „niemożności cał-
kowitego zerwania z przeszłością”116, lecz z dramatycznego dylematu między 
wiarą w konieczność wskazania modelu teoretycznego, który harmonizowałby 
sprzeczności, oraz niemożnością jego określenia w granicach narzuconych przez 
historię własnej kultury narodowej. W konsekwencji trudno się zgodzić z tezą 
Nicolae Manolescu, iż wyzwaniem dla Maiorescu i jego powołaniem jest „począ-
tek absolutny”. Oznaczałoby to, że bliska mu jest manicheistyczna wizja świata 
„pękniętego”, głoszona przez liberałów, w którym nie ma miejsca dla przeszłości 
zdyskredytowanej i odrzuconej, zaś teraźniejszość jest jedynie przedsionkiem do 
świetlanej przyszłości, zależnej wyłącznie od ludzkiej woli. 

Maiorescu, przy wszystkich swoich wahaniach i niekonsekwencjach, nie wy-
daje się zaprzeczać konserwatywnej idei świata unitarnego, który jest nie do po-
myślenia bez organicznej więzi teraźniejszości z historią. Wszystko odnosi się do 
sfery pojęć absolutnych (Prawda, Ład), w tym także początek, który jako taki jest 
raczej źródłem niezadowolenia i cierpienia, niż powodem do dumy. 

„Początek absolutny powstaje sam z siebie, bez oporu, gdyż ustanawia coś, niczemu nie za-
przeczając; Maiorescu [zaś] buduje twierdzenia oparte na zaprzeczeniu, w nieustannej opozycji 
do «form pozbawionych treści» swoich poprzedników”117. 

114 Zob. uwagi na ten temat Jerzego Szackiego, który omawia poglądy de Bonalda w szerszym 
kontekście rozważań nad koncepcją „porządku naturalnego i koniecznego rzeczy”. Kontrrewolucyjne 
paradoksy, Warszawa 1965, s. 87.

115 „Wszelka prawda jest bowiem jaśniejszym ujęciem niewzruszonych reguł, będących funda-
mentem świata, i odpowiada niezmiennemu ukierunkowaniu ludzkiej inteligencji na rozwój poznania 
i ulepszanie warunków dobra ogólnego”. Op.cit., s. 217.

116 Tezę taką formułuje Nicolae Manolescu. Zob. idem, Contradicţia lui Maiorescu, Bucureşti 
1973, s. 260.

117 Ibidem, s. 260.
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Stwierdzenie Manolescu zachowuje aktualność dopóty, dopóki ignorujemy 
obecność elementu transcendentnego w systemie myślowym Maiorescu. Kiedy 
go dostrzeżemy, dojdziemy do wniosku, że to nie wyzwania, jakie niesie z sobą 
„stan początkowy”, określają charakter „religijny” i „polemiczny” jego poglą-
dów, ale obsesja harmonijnej doskonałości. Tym samym zauważone „sprzeczno-
ści” tracą na znaczeniu, a ich twórca, balansujący między niedoskonałą rzeczy-
wistością i aspiracjami nie do spełnienia, staje się postacią tragiczną. Pomijanie 
fi lozofi cznych implikacji poszczególnych aspektów doktryny konserwatywnej 
bądź odmawianie im istotnego znaczenia prowadzi w przypadku Maiorescu 
do nieuprawnionego zawężania przestrzeni interpretacyjnej, to zaś sprawia, że 
ujawnienie charakteru kontradyktoryjnego jego myśli staje się jedyną dostępną 
diagnozą. Wyjęte z ram lokalnej polemiki między ideologią młodorumuńską a re-
wolucyjno-liberalną118, omawiane sprzeczności jawią się jako wariant dylematu 
dobrze znanego w świecie myśli konserwatywnej, o którym wspomina Szacki, 
odnosząc się do tradycjonalistycznej koncepcji prawa naturalnego: 

„Natura ciągle występuje tu wprawdzie jako norma, ale norma ta nie jest czymś zewnętrz-
nym w stosunku do społeczeństwa. Punktem odniesienia oceny instytucji ludzkich są zawsze 
«naturalne» stosunki społeczne, nie zaś natura jako taka. Okoliczność ta zdaje się tłumaczyć 
pozorny paradoks polegający na tym, iż omawiani przez nas pisarze [francuscy tradycjona-
liści] łączyli często wspomniane wyżej manifestacje nieufności wobec historii z przejawami 
wyraźnej apologetyki historycznej: historia mogła dostarczać im przykładów społeczeństwa 
«koniecznego», chociaż konieczność nie w historii miała swoje źródła”119.

Dopuszczenie rozumu do świata pojęć konserwatywnych i świadoma mar-
ginalizacja religii utrudniają rozszyfrowanie znaczeń zawartych w myśli Ma-
iorescu. Niektóre jego stwierdzenia („Ostatniej z konsekwencji programu pro-
ponowanego przez szkołę Bărnuţia (…) przeciwstawiamy fundamentalne idee 
humanizmu i liberalizmu [podkr. K.J.], którym żadną miarą, nigdy i pod żadnym 
pretekstem nie wolno zaprzeczać”120) tak bardzo wprawiają w zakłopotanie, iż 
gotowi jesteśmy przypisać autorowi przekonania jednoznacznie postępowe121. 
Równocześnie jednak, nieuwzględnienie doktrynalnego aspektu konserwatyw-
nego czyni polemiki prowadzone przez Maiorescu zupełnie nieczytelnymi. Do-
dajmy od razu, że ta nieczytelność nie zależy wyłącznie od klucza metodologicz-
no-interpretacyjnego stosowanego przy lekturze artykułów i mów politycznych 

118 Zob. Cornea Paul, De la Alexandrescu la Eminescu, rozdz. Titu Maiorescu şi paşoptismul, 
Bucureşti 1966.

119 Szacki J., op.cit., s. 97–98.
120 Maiorescu T., Contra şcoalei Bărnuţiu [w:] Critice, t. II, s. 204.
121 Pompiliu Constantinescu sugeruje wprost, że ideologia młodorumuńska jest próbą „organicznego 

połączenia” liberalizmu z konserwatyzmem. Zob. artykuł tegoż w Scrieri, vol. 6, Bucureşti 1972, s. 55. 
Z kolei Liviu Rusu twierdzi, iż Maiorescu „nie był w zasadzie przeciwny formom jako takim”, lecz opo-
nował przeciw metodzie ich wprowadzania. Zob. dyskusję redakcyjną w „Viaţa românească”, 1978, nr 1.



Wpływy niemieckie 139

Maiorescu. W dużej mierze jest ona konsekwencją zmiany perspektywy epi-
stemologicznej związanej z adaptacją koncepcji fi lozofi cznych o niemieckiej 
proweniencji do miejscowych realiów. Tak więc polemika ze „szkołą Bărnuţia” 
zdaje się na pierwszy rzut oka repliką dysputy między romanistami i germanista-
mi w ramach historycznej szkoły w prawoznawstwie122. Tezy Bărnuţia o rzym-
skich korzeniach prawa rumuńskiego są bliskie ahistorycznemu puryzmowi von 
Savigny`ego, podczas gdy obiekcje Maiorescu przypominają zarówno dbałość 
kręgu germanistów o poznanie lokalnego kontekstu historycznego obowiązują-
cego prawa (Jacob Grimm), jak i zainteresowanie nowoczesnymi procedurami 
legislacyjnymi odpowiadającymi aktualnym potrzebom społecznym (Ferdinand 
L. Bernhardt). 

Prelekcje Bărnuţia z omawianej przez Maiorescu książki, opublikowanej 
po śmierci ich autora w roku 1867, były wygłaszane na tworzonym w Jassach 
uniwersytecie w latach 1855–1863, zaś esej polemiczny pochodzi z roku 1868; 
wszystko dokonuje się więc w znacznym oddaleniu czasowym od apogeum dys-
kusji, jaka odbyła się w Niemczech, w chwili gdy szkoła historyczna traciła już 
na znaczeniu123. Nie tyle jednak spóźniony charakter polemiki jest tutaj istotny, 
ile natura użytych argumentów. Tytuł Prawo publiczne Rumunów [opracowane] 
przez Symeona Bărnuţia oraz akademicki kontekst głoszonych prelekcji sugero-
wałyby ich naukowy charakter. W rzeczywistości, posiłkując się argumentacją 
historyczno-prawniczą, autor konstruuje własną wizję ideologiczną w odniesie-
niu do rumuńskiej rzeczywistości społeczno-politycznej, szczególną zaś uwagę 
poświęca kwestiom własności ziemskiej, systemu rządów (monarchia czy repub-
lika) i statusu ekonomicznego obcokrajowców. Jego oponent czyni dokładnie to 
samo, nie ukrywając przy tym intencji polemiczno-publicystycznej, na co wska-
zuje jednoznacznie tytuł: Przeciwko szkole Bărnuţia. Wykorzystując przewagę 
własnego przygotowania historycznego i fi lozofi cznego, obala argumentację 
przeciwnika, swój atak kieruje zaś de facto przeciwko „…ludziom z tak zwanej 
partii liberalnej”. 

Polemika jest uczona, ale nienaukowa, użyte argumenty historyczne mają 
polityczny ciężar i nie brakuje deklaracji budzących zdziwienie, także swoją 
banalnością: 

122 Por. Opałek K., Savigny i szkoła historyczna w prawoznawstwie, wstęp do O powołaniu naszych 
czasów…, s. 32–37.

123 Symbolicznym momentem rozstania z ideami szkoły historycznej jest mowa Johanna Kirchman-
na, berlińskiego prokuratora i prześladowanego politycznie liberała, wygłoszona w 1847 r. Mówca 
deklarował wówczas: „Tylko teraźniejszość jest uprawniona; przeszłość jest martwa, ma wartość tylko, 
gdy jest środkiem dla zrozumienia i opanowania teraźniejszości…(…) To jest żałosne w nauce prawa, 
że oddziela ona od siebie praktykę i że przez to samo uznaje się za niezdolną do opanowania materiału 
i formy nowych tworów (…). Położyć fundamenty i wznosić mocno nową budowlę do góry – tego 
prawnicy nie potrafi ą”. Opałek K., op.cit., s. 37.
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„Wśród profesorów szkół publicznych i mężów z tak zwanej partii liberalnej znaleźli się 
i tacy, którzy (…) zapomnieli, że wiedza i wolność są ogniskiem ludzkiej tolerancji, zapomnie-
li, że religia chrześcijańska jest miłością bezwarunkową do wszystkich bez wyjątku ludzi”124. 

Pozorne ustępstwa poczynione na rzecz idei liberalnych są natychmiast uzu-
pełniane o przestrogi przed zgubnymi następstwami rewolucji: 

„W każdej ludu masie, a zwłaszcza w masie ludu nieoświeconego tkwią (…) także instynk-
ta prymitywne, telluryczne, brutalne (…). Nie ruszajmy, nie wyzwalajmy tego zwierzęcego 
elementu! Wieki całe nie wystarczą, by go poskromić i z powrotem lud wprowadzić na drogę 
prawdziwą, na drogę dobra (…)”125. 

Dysputa jest więc nie tyle zderzeniem idei fi lozofi cznych, ile polityczną po-
tyczką z użyciem argumentów retorycznych, w której ryzyko tez podlegających 
konieczności uzasadnienia ustępuje miejsca pewności sformułowań tak zwanych 
zdroworozsądkowych.

Obserwowane zjawisko ma charakter ogólniejszy i nie zależy jedynie od 
temperamentu polemicznego autorów. Obydwa nurty ideowe, modernizacyjny 
(reprezentowany przez opcję rewolucyjno-liberalną) i tradycjonalistyczny (łą-
czący różne odmiany ideologii konserwatywnej), pojawiają się na krótko przed 
powstaniem państwa rumuńskiego. Okres „inkubacji” odnośnych idei jest nie-
długi, a konstrukcję systemu parlamentarnego poprzedza „epoka rewolucyjna” 
(w sensie społecznym i narodowym), gdy najdonośniej słychać głosy zwolenni-
ków zmiany radykalnej bądź adeptów utopijnego projektu pogodzenia „postępu 
i konserwacji” (I. Heliade-Rădulescu), dominują jednak niekonsekwencje ideo-
logiczne i myślowa dwuznaczność. Maiorescu nie stanowi tu wyjątku. Do jego 
portretu, jaki naszkicował Lovinescu: „(…) propagator zasad i norm, przywódca, 
ale nie twórca”126, moglibyśmy dodać uwagę, iż nie zdołał też zostać ideologiem 
rumuńskiego konserwatyzmu. Pozostając wciąż pod wpływem niemieckiego 
modelu konserwatywnego i usiłując przenieść zasadnicze idee z tego obszaru na 
grunt rodzimy, najpewniej zdawał sobie sprawę z różnicy doświadczeń obydwu 
krajów w okresie przedzjednoczeniowym. 

Według Mannheima 

„…w Niemczech za konserwatyzmem stało ponad pół wieku nieprzerwanego rozwoju inte-
lektualnego. Miał on więc czas okrzepnąć i uzbroić się fi lozofi cznie, nie odczuwając obciąże-
nia wymaganiami życia parlamentarnego, które wciągałoby go nieustannie w starcia frakcyjne 
i przeszkadzało jego czystości oraz spójności. Kiedy tylko zaczyna się życie parlamentarne, 
ostre kontury Weltanschauungen i ideologii błyskawicznie się zacierają. (…) Magia rewolucji 
francuskiej dostarczyła odpowiedniego bodźca skłaniającego ludzi, by się zajmowali owymi 

124 Maiorescu T., Contra şcoalei Bărnuţiu, s. 206.
125 Ibidem.
126 Lovinescu E., op.cit., s. 477.
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zagadnieniami fi lozofi cznymi i politycznymi, podczas gdy twarde fakty rzeczywistości nie 
dojrzały jeszcze dostatecznie, by domagać się działania, które nieuchronnie prowadziłoby do 
kompromisu i niespójności logicznej. (…) Pod ideologicznym ciśnieniem rewolucji francuskiej 
w Niemczech rozwijał się przeciwruch myślowy, zachowujący czysto intelektualny charakter 
przez dłuższy czas i zdolny przeto do najpełniejszego rozwoju własnych przesłanek logicz-
nych. Był «przemyślany gruntownie» i do końca”127. 

Podobnego okresu dojrzewania ideologicznego zabrakło konserwatyzmo-
wi rumuńskiemu. W dyskusjach prowadzonych przed rokiem 1859 głos zwo-
lenników idei zachowawczej jest słabo słyszalny, ich dyskurs jest zdominowa-
ny przez problematykę własności ziemskiej, zaś argumenty przywoływane na 
rzecz zachowania status quo są mało przekonujące. Vlad Georgescu uważa128, 
że jedynym myślicielem wyróżniającym się wówczas konsekwencją poglądów 
i autorem jedynej w miarę koherentnej teorii konserwatywnej, dotyczącej po-
chodzenia i natury własności w księstwach naddunajskich, jest Barbu Catargiu. 
Równocześnie zaś hasło zmian ewolucyjnych w życiu społecznym zostaje pod-
jęte przez reprezentantów nurtu reformistycznego (Alecu Russo czy Mihail Ko-
gălniceanu), przez co zachowawczy bojarzy i potencjalni konserwatyści zostają 
pozbawieni istotnego oręża w sporze ze zwolennikami rewolucji. W chwili zjed-
noczenia księstw, gdy zaczyna być realizowana liberalna doktryna postępu przez 
imitację, orientacja konserwatywna jest daleka od zdefi niowania własnej bazy 
konceptualnej i określenia stanowiska w kwestii porządku społeczno-ekono-
micznego państwa. Fakt, iż opcja przeciwna – rekrutująca swoich zwolenników 
spośród drobnego bojarstwa ewoluującego w stronę burżuazji, ale kultywujące-
go, jak twierdzi Alexandru-Florin Platon, „mentalność w przeważającej mierze 
arystokratyczną”129 – także nie posiada bazy ideologicznej o wyraźnych kontu-
rach, niewiele zmienia. 

Przez dziesięć lat, jakie dzielą jego powrót do kraju od debiutu w parlamen-
cie, Maiorescu angażuje się w organizację systemu szkolnictwa, zakłada wraz 
z grupą intelektualistów z Jassów stowarzyszenie Junimea i rozwija intensywną 
działalność publicystyczną, nie poświęca się natomiast studiom o charakterze 
teoretycznym i programowym, chociaż posiada konieczne ku temu kompetencje 
fi lozofi czne i prawnicze. Wyjątek stanowi artykuł z roku 1868 pt. Przeciwko ak-
tualnym tendencjom w kulturze rumuńskiej, który może uchodzić za deklarację 
przywiązania do zasad ewolucji organicznej. Presja polityczna chwili, a nie „ciś-
nienie ideologiczne rewolucji francuskiej” jak w przypadku niemieckim, nie-
odwołalność zmian już przeprowadzonych oraz pilna potrzeba stworzenia elity 
intelektualnej państwa każą mu się angażować w działalność publiczną o cha-

127 Mannheim K., op.cit., s. 14.
128 Georgescu Vl., Istoria ideilor politice româneşti (1369–1878), s. 119–120.
129 Platon A.-F., op.cit., s. 287.
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rakterze praktycznym, zaś skłonności moralizatorsko-wychowawcze i przeko-
nanie o wyższości sfery kulturalnej nad materialną popychają go w kierunku 
zagadnień reformy języka i estetyczno-literackich bardziej, aniżeli ku reformom 
instytucjonalnym i ekonomicznym. Debata nad fi lozofi czną podbudową systemu 
politycznego państwa przenosi się wprost do parlamentu, gdzie rządzi interes 
doraźny, dominuje retoryka, zaś różnice ideologiczne ulegają zatarciu i ustępują 
miejsca niezbędnym kompromisom. Alexandru Dobrescu, który charakteryzuje 
ideologię młodorumuńską jako „utemperowaną myśl Maiorescu, jej wygodną 
politycznie wersję”130, sugeruje ewolucję tej myśli: od quasi-utopijnego rady-
kalizmu do umiarkowania pod wpływem pozostałych członków ugrupowania. 
Jeśli zgodzimy się z tezą Mannheima o „antytetycznej strukturze niemieckiego 
życia politycznego”, w którym „nawet częściowe przenikanie partii i warstw 
społecznych nie było możliwe”131, a równocześnie uznamy za słuszną opinię, 
że „ideologia młodorumuńska jest syntezą półwiecza stojącego pod znakiem 
krytycyzmu”132, co nieuchronnie prowadzi do zanegowania jej oryginalności, 
wówczas różnice pomiędzy tymi dwoma obszarami kulturowymi staną się jesz-
cze bardziej wyraźne. 

Według Mannheima, tradycjonalizm francuski atakował idee rewolucji z po-
zycji metafi zyczno-religijnych, zaś konserwatyzm niemiecki czynił to samo, uży-
wając perspektywy logiczno-metodologicznej; dogmaty wiary katolickiej zostały 
tutaj bowiem silnie zrelatywizowane w okresie reformacji, zaś znacznie osłabio-
ne echa rewolucji umożliwiły debatę na wysokim poziomie abstrakcji133. Rezer-
wa przejawiana przez Maiorescu w stosunku do religii134 i głębokie zakorzenie-
nie w rzeczywistości niemieckiej sugerowałyby więcej niż oczywiste zbliżenie 
do logiczno-formalnego ujęcia fenomenu rewolucyjnego. Maiorescu nie musi, 
w rzeczy samej, toczyć walki z ideą rewolucji wprowadzoną w życie, ponieważ 
wydarzenia 1848 roku były ledwie próbą, dziełem niezrealizowanym, bez więk-
szych konsekwencji dla struktur społecznych. Modernizacja poprzez imitację, 
której się przeciwstawia, jest procesem dokonującym się przy użyciu retoryki 
rewolucyjnej, z rewolucją jako taką ma jednak niewiele wspólnego. Jego protest 
dotyczy radykalnych zmian kojarzonych z ustawodawczym nieumiarkowaniem, 
przeciwko któremu używa konserwatywnego argumentu o nieprzystawalności 
nowych praw do przyzwyczajeń i oczekiwań niższych klas społecznych: 

130 Dobrescu Al., op.cit., s. 321.
131 Mannheim K., op.cit., s. 13.
132 Dobrescu Al., op.cit., s. 322.
133 Mannheim K., op.cit., s. 102–103.
134 Rezerwa, dodajmy, która nie przybiera formy antyreligijności, gdyż Maiorescu docenia edu-

kacyjną rolę wiary zinstytucjonalizowanej, zwłaszcza w środowisku wiejskim. W liście do I. Popasu 
stwierdza: „(…) Bez godnego kapłana i dobrego nauczyciela wieś jest martwym członkiem [struktury] 
państwa, brakuje jej bowiem powiązania z klasą kierującą (…). Jurnal, vol. V, Bucureşti 1984, s. 128.
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„Co uczynili ci ludzie? Obalili naraz wszystkie formy życia publicznego w państwie, 
wszystkie jego prawa i założyli słynną (…) fabrykę ustaw, która w ciągu jednego tylko roku 
1864/1865 uruchomiła lawinę: kodeks cywilny, procedury cywilnej, kodeks karny, procedury 
karnej i mnóstwo innych jeszcze praw. Zmienili naraz wszystko, całą zwyczajową terminolo-
gię prawa miejscowego, sprawili, że nic z tego potopu ustaw nie było zrozumiałe dla narodu. 
Uczestniczyła nasza klasa niższa w tym nowym stanie rzeczy? Nie (…)”135. 

Maiorescu znów wydaje się popadać w sprzeczność. Nie tylko system de-
mokratyczny oparty na instytucjach pochodzących z wyboru, jak zdaje się su-
gerować, ale także hierarchiczna struktura społeczna – gwarant społecznej har-
monii – za którą się opowiada, zakłada uprawnienie elit do stanowienia prawa. 
Liberałowie zaś nie czynią nic innego, jak tylko wykorzystują to uprawnienie: 
wprowadzają w życie własne założenia ideologiczne, powołując się na interes 
społeczny oraz dobro (jakkolwiek jeszcze nieuświadomione) klas niższych, do-
tychczas pokrzywdzonych. Sprzeczność staje się bardziej jeszcze wyraźna, gdy 
uwzględnimy przychylną na ogół postawę Maiorescu wobec procesu moder-
nizacyjnego, zakładającą naturalny ergo nieunikniony charakter transformacji. 
Teoretycy niemieckiego historyzmu prawniczego uważali za rzecz oczywistą 
wyższość dawnych praw naturalnych nad tymi, jakie ustanawia społeczeństwo 
kontraktowe; Maiorescu – praktyk konserwatyzmu politycznego – podkreśla je-
dynie niedostosowanie nowoczesnej legislacji do przyzwyczajeń, wrażliwości 
i umysłowości klas niższych. Ponadto nie rozważa, jak to czynili niemieccy po-
przednicy, możliwych konsekwencji zmian dyktowanych przez utopijną wiarę 
w idealny system polityczny, lecz odnosi się do faits accomplis. Reforma syste-
mu prawnego, przeprowadzona za panowania Cuzy, chociaż krytykowana, nie 
została zakwestionowana. Dokonany wybór, niezależnie od swej racjonalności, 
nie jest sprzeczny z ewolucyjną odmianą konserwatyzmu136 i potwierdza raz jesz-
cze pragmatyczny oraz doraźnie polityczny charakter tez formułowanych przez 
ideologa ruchu młodorumuńskiego. 

Przywoływanie kwestii chłopskiej przy okazji rozważań nad systemem 
prawnym państwa może się wydać nietrafne, ale odpowiada znaczeniu, jakie 
Maiorescu przywiązuje do problemu skrótowo ujętego w sformułowaniu: „je-
dyną rzeczywistą klasą (…) jest chłop rumuński”137. „W ideologii młodoru-
muńskiej, formułowanej z pozycji konserwatywnych, chłopstwo i posiadacze 

135 Maiorescu Titu, Discurs asupra reformei şcoalelor (21–22 ianuarie 1867) [w:] A fi  conservator, 
Stanomir I., Vlad L. (red.), Bucureşti 2002, s. 55.

136 Odnośny wariant konserwatyzmu jest przypisywany przez R. Skarżyńskiego tym spośród myśli-
cieli zachowawczych, którzy uważali za swój obowiązek „oddzielenie zmian będących trwałym skład-
nikiem rzeczywistości od zmian rewolucyjnych, prowadzących do ukształtowania się nierzeczywistości 
forsowanej przez buntowników. Takie zmiany wydawały (…) się szkodliwe i dlatego zwalczali je na 
każdym kroku”; Skarżyński R., op.cit., s. 26.

137 Z mowy wygłoszonej 12 listopada 1882 r., [w:] Ornea Zigu, Junimea şi junimismul, vol. I, 
Bucureşti 1998, s. 228.
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ziemscy tworzyli wspólny blok. Elementem jednoczącym była własność”138. Ta 
uwaga Zigu Ornei wydaje się niekompletna. Dla konserwatystów niemieckich 
ze szkoły romantycznej – źródła inspiracji dla omawianej ideologii – ziemia nie 
kojarzy się jedynie z jej materialnym wymiarem i opozycją obydwu klas prze-
ciw „wszelkiej zmianie”139. Ziemia „jest prawdziwym fundamentem, na którym 
opiera się i rozwija państwo, toteż tylko ziemia może tworzyć historię”140. Dla 
Justusa Mösera, cytowanego przez Mannheima, posiadłości ziemskie stanowią 
„ciało narodu”, zaś korzystający z nich ludzie są jedynie „dobrymi lub złymi 
przypadłościami, jakie zdarzają się ciału”141. Ewentualny podział tych posiadło-
ści równałby się więc okaleczeniu żywego organizmu. Ziemia, traktowana jako 
rzeczywistość niezmienna, determinowana przestrzennie, nie zaś czasowo, daje 
gwarancję prawie mistycznej ciągłości historii uwolnionej od fenomenu przemi-
jania pokoleń ludzkich. 

„Nieindywidualistyczna”142 interpretacja historii, proponowana przez roman-
tycznych wielbicieli przeszłości feudalnej, mogła teoretycznie stanowić kon-
cepcję interesującą dla konserwatystów rumuńskich wywodzących się z kręgów 
dawnego bojarstwa. Przy braku bezdyskusyjnych punktów odniesienia zwery-
fi kowanych przez historię (instytucja kościelna, władza książęca, silne tradycje 
lokalne etc.) oferowała solidną bazę interpretacyjną dla narodowej przeszłości 
i logiczny argument na rzecz kontynuacji. Koncepcja wydaje się jednak wykorzy-
stana przez środowisko bojarskie w minimalnym stopniu. Starzy konserwatyści 
wolą akcentować święty ergo nienaruszalny charakter własności, zaś zwolenni-
cy ideologii młodorumuńskiej, aczkolwiek podzielający ten pogląd, dopuszczają 
uwłaszczenie mieszkańców wsi i dostrzegają możliwość rozwoju nowoczesnej 
gospodarki opartej na małych gospodarstwach chłopskich. Nutą dominującą 
w dyskusji nad „kwestią chłopską” jest współczucie dla mieszkańców wsi cier-
piących w przeszłości niesprawiedliwość, a współcześnie zmuszanych do tole-
rowania „fantasmagorii klasy rządzącej”143. Bojarzy (ale tylko ze starych rodów, 
jak precyzuje Maiorescu) oraz chłopi stanowią dwie historyczne klasy, będące 
wyrazem „naturalnej” nierówności między ludźmi, pomiędzy które „wdarła się 
klasa średnia”144. Przynależność do świata tych samych wartości, których sym-
bolem jest ziemia, a nawet wzajemna zależność czyniąca niemożliwym istnienie 
jednej klasy bez drugiej, nie tworzą jeszcze dostatecznych przesłanek dla soju-

138 Ibidem.
139 Ibidem, s. 229
140 Mannheim K., op.cit., s. 56.
141 Ibidem.
142 W znaczeniu, w jakim używa tego określenia Mannheim; ibidem, s. 57.
143 Maiorescu T., Mowa z 12 listopada 1882 r. [w:] Ornea Z., Junimea şi junimismul, s. 228.
144 Maiorescu T., Mowa dotycząca reformy szkolnictwa, 21–21 stycznia 1876 r. [w:] A fi  conser-

vator, s. 48.
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szu organicznego (rozważanego w niemieckiej myśli romantycznej przez Carla 
L. Hallera i in.145). 

Konserwatyzm rumuński przejawia skłonność do traktowania klasy chłopskiej 
w sposób przedmiotowy, wyobraża ją sobie jedynie jako pasywnego benefi cjenta 
inicjatyw gospodarczych i społecznych podejmowanych przez warstwy wyższe, 
zależnych od ich dobrej woli. Pasywność jednej części tego systemu równowagi 
przeczy de facto wizji romantyczno-feudalnej, według której „państwo jest wiecz-
nie zmienną dynamiczną umową między grupami antagonistycznymi”146. Brak 
gotowości do uznania w pełni autonomicznego statusu socjalnego klasy chłop-
skiej osłabia intelektualną spójność projektu konserwatywnego i sprowadza go 
do wizji sentymentalno-paseistycznych, dotyczących współżycia dwóch grup spo-
łecznych w przeszłości silnie zmityzowanej.

W debacie wokół zmiany struktury społecznej, obok czynników ideologicz-
nych liczy się także przynależność do określonej klasy. Z tego punktu widze-
nia sytuacja Maiorescu i innych przedstawicieli ruchu młodorumuńskiego jest 
dosyć szczególna. Opowiadając się po stronie orientacji umiarkowanie konser-
watywnej, fi lozof niemający szlacheckiego pochodzenia („ja sam wywodzę się 
z ludu, należę też do stanu trzeciego”147) dostrzega w warstwie bojarskiej nie-
odzowny element hierarchii społecznej, ogniwo w historycznym łańcuchu po-
koleń, gwarantujące ciągłość i harmonizację stosunków w łonie wspólnoty de-
stabilizowanej radykalnymi reformami. Rzecz sama w sobie nie jest niezwykła; 
Burke ani Müller także nie byli arystokratami, co nie przeszkodziło im zostać 
rzecznikami warstwy szlacheckiej. Istnieje jednak istotna różnica wynikająca 
z szerszego kontekstu historycznego. Jeśli w niemieckiej przestrzeni kulturowej 
wrogość wobec racjonalizmu połączyła ideologię feudalną silnie naznaczoną 
partykularyzmem, łatwo wytłumaczalnym przez lokalne tradycje autonomiczne, 
z romantycznym indywidualizmem, to w obszarze wołosko-mołdawskim po-
dobne zjawisko nie zaistniało148. 

Racjonalizmowi, dążącemu do stworzenia sztywnych ram systemu politycz-
nego opartego na konstytucji i prawach pisanych149, Maiorescu przeciwstawia 
odmianę racjonalizmu, w którym dominuje idea przystosowawcza, nie zaś sy-

145 Zob. Skarżyński R., op.cit., s. 160–167.
146 Mannheim K., op.cit., s. 115.
147 Maiorescu T., Mowa dotycząca reformy szkolnictwa [w:] A fi  conservator, s. 53.
148 Jedyny Eminescu zdaje się dopuszczać takie ideowe mixtum compositum, jednak nostalgia za 

średniowieczem szlacheckim i heroicznym nie rodzi bezpośrednich następstw politycznych ani też nie 
ma charakteru ideologii zdolnej przyciągnąć zwolenników.

149 Odnośnie do kwestii racjonalizmu w polityce, zob. m.in.: Mannheim K., op.cit., rozdz. Struktura 
społeczna konserwatyzmu romantycznego i feudalistycznego; Oakeshott M., op.cit., zwłaszcza rozdz. 
Racjonalizm w polityce; Weber Max, Racjonalna instytucja państwa oraz nowoczesne partie polityczne 
i parlamenty (Socjologia państwa) [w:] idem, Gospodarka i społeczeństwo, Warszawa 2002; Strauss 
Leo, Czym jest fi lozofi a polityki? [w:] idem, Sokratejskie pytania, Warszawa 1998.
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stemowa. Nie zmienia to faktu, iż wciąż mamy do czynienia z koncepcją ra-
cjonalistyczną, której autor odżegnuje się od jakichkolwiek form intuicjonizmu. 
Odwołajmy się raz jeszcze do rozważań Mannheima: 

„Mówiąc socjologicznie, większość szkół fi lozofi cznych umieszczających «myślenie» 
przed «bytem» posiada korzenie albo w burżuazyjno-rewolucyjnej, albo biurokratycznej 
psychice, podczas gdy większość szkół umieszczających «byt» przed «myśleniem» bierze 
się z ideologicznego przeciwdziałania romantyzmu, a zwłaszcza z doświadczeń związanych 
z kontrrewolucją”150. 

Diagnoza niemieckiego socjologa może jedynie częściowo znaleźć zastoso-
wanie do wyjaśnienia koncepcji Maiorescu, który zajmuje postawę niezdecydo-
waną. Trudno określić przyjętą przez niego perspektywę epistemologiczną; moż-
na odnieść wrażenie, iż próbuje on de facto harmonizować bądź przynajmniej 
godzić wymiar materialny rzeczywistości z ideą abstrakcyjną, co jest zabiegiem 
ambitnym, ale rodzącym sprzeczności.

Odrzucając formuły irracjonalne, Maiorescu unika jednocześnie przypisywa-
nia im charakteru ponadracjonalnego. Nie podziela więc opinii, jakie pojawiły 
się w niemieckiej myśli konserwatywnej pod postacią Lebensphilosophie prze-
ciwstawiającej się wszelkim odmianom racjonalizmu151. Unika też w ten sposób 
podejrzeń o współodpowiedzialność za pojawienie się podobnego prądu w Ru-
munii międzywojennej. Równoczesny brak w rozważaniach odwołań do religii 
traktowanej, co najwyżej, instrumentalnie sprawia jednak, że konserwatywny 
projekt Maiorescu traci wewnętrzną spójność i celowość. Rola intelektualnego 
zwornika przypada koncepcji „specyfi ki narodowej”. Jest to dowód, iż fi lozof 
podziela narodową ideologię, z której uczyniono doktrynę państwową. Idea na-
rodowa zastępuje religię, umieszczając 

„…realnie istniejący naród na miejscu bytów transcendentnych, podnosząc (…) autorytet em-
pirycznej wiedzy i czyniąc naukę adekwatnym ujęciem do otaczającego (…) świata. Empirycz-
ne dowody zyskują autorytet, którego nigdy nie miały, a nauka staje się głównym narzędziem 
epistemologicznym”152. 

Maiorescu może więc zrealizować swoją dawną ambicję, by naukę uczynić 
wyłącznie odpowiedzialną za badanie rzeczywistości społecznej i określenie za-
sad administrowania tą rzeczywistością. Racjonalizm, nawet jeśli nie w klasycz-
nej wersji burżuazyjnej, jest tym elementem systemu myślenia, który oddala go 

150 Mannheim K., op.cit., s. 64.
151 Zalążki owej Lebensphilosophie dostrzega Mannheim już u A. Műllera. Zob. op.cit., s. 107.
152 Uwagi współczesnej badaczki zagadnień nacjonalizmu, Liah Greenfeld, jakkolwiek dotyczą 

ogólnej problematyki, tak dalece odpowiadają specyfi ce dziewiętnastowiecznej Rumunii, że postanowi-
liśmy powołać się na nie w naszych rozważaniach. Cytat pochodzi z wywiadu, jakiego autorka udzieliła 
Krzysztofowi Iszkowskiemu; Nadchodzi epoka azjatycka, „Europa”, nr 32 (123) z 9 sierpnia 2006 r.
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od romantyczno-feudalnego konserwatyzmu niemieckiego i zadecyduje o odej-
ściu środowiska młodorumuńskiego od dawnej orientacji zachowawczej. W mło-
dości entuzjasta niemieckiej myśli spekulatywnej, w swojej późniejszej karierze 
politycznej Maiorescu staje się zwolennikiem konserwatyzmu typu ewolucyjne-
go, który wiedzie go ku ideologii narodowej w wersji umiarkowanej, dalekiej od 
etnocentryzmu, jaki już wówczas daje o sobie znać153.

Chociaż z przekonania konserwatysta, Maiorescu pozostaje przedstawicielem 
burżuazji w początkowym stadium rozwoju i jest to fakt nie bez wpływu na po-
jawiające się wewnętrzne napięcie w systemie jego poglądów. Deklarując swoją 
przynależność do „owej trzeciej klasy”, on – intelektualista, profesor uniwersyte-
tu, adwokat, publicysta i polityk – z żalem stwierdza prawie całkowity brak bur-
żuazji „ekonomicznie produktywnej”, klasy „kupców majętnych i oświeconych, 
przemysłowców niezależnych, wielkich fabrykantów zauważalnie obecnych 
w społeczeństwie, których majątek, z rozwagą gromadzony, byłby gwarancją 
stabilności niezbędnej dla państwa”154. Pod nieobecność „prawdziwej” burżuazji 
jej funkcje powinna spełniać nowa inteligencja. Maiorescu nie pozostawia wąt-
pliwości co do sugerowanej metody neutralizacji negatywnych skutków braku 
stanu trzeciego: 

„Ten tiers état [musi się wyróżniać] kulturą, wiedzą, zwłaszcza zaś zamożnością jako skut-
kiem tych pierwszych [podkr. K.J.]. (…) Obok dotychczasowych warstw najuboższych i arysto-
kracji rodowej [istnieć powinna] owa wpływowa klasa burżuazji, niejako arystokracja talentu, 
uczciwej pracy i majętności”155. 

Koncepcja nawiązuje bezpośrednio do osiemnasto- i dziewiętnastowiecz-
nych doświadczeń niemieckich i zjawiska burżuazji intelektualnej (Bildung-
bűrgertum), która cieszyła się wyższym prestiżem społecznym niż „burżuazja 
ekonomiczna”156. Jedyna, ale istotna modyfi kacja w stosunku do wzorca niemiec-
kiego polega na wprowadzeniu zależności pomiędzy wykształceniem i posiada-
niem („majętnością”). O ile w wersji oryginalnej wykształcenie było wartością 
samą w sobie stojącą ponad własnością (Bildung geht vor Besitz), o tyle dla pisarza 
rumuńskiego „majętność” miała wynikać z wykształcenia. Niektórzy ze współ-
czesnych badaczy zjawiska traktują z uznaniem społeczny projekt Maiorescu, 
uważając go za możliwy do realizacji i potrzebny ówczesnemu społeczeństwu 

153 Wymowny w tym kontekście jest fragment programowego tekstu Contra şcoalei Bărnuţiu: 
„Słowo «narodowość», o ile chce posiadać jakąś wartość i znaczenie, nie może być pretekstem dla le-
nistwa i zacofania, zaś naszym celem na przyszłość nie może być jedynie zachowanie języka, fi zycznej 
egzystencji i terytorium, pozbawione wyższych aspiracji”. Maiorescu T., Critice, s. 205.

154 Maiorescu Titu, Discursuri parlamentare, Bucureşti 2001, s. 241.
155 Discursuri parlamentare cu privire asupra desvoltării politice a României sub domnia lui Carol I, 

vol. I, Bukareszt 1897, s. 414; [w:] Matei S.A., Boierii minţii, s. 107.
156 Zob. rozważania A.-F. Platona, op.cit., s. 141–157.
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rumuńskiemu pozbawionemu warstwy mieszczańskiej157. Inni interpretują jego 
wcześniej cytowane słowa jako „apologię burżuazji”, broniąc go przed oskarże-
niami o paseizm i przedstawiając jako „zwolennika uprzemysłowienia i rozwoju 
gospodarczego w ogóle”158. W rzeczy samej ideolog ruchu młodorumuńskiego da-
leki jest od konserwatyzmu typu tradycjonalistycznego czy reakcyjnego, nie jest 
zwolennikiem metafi zyki ani radykalizmu. Jednakże idea rumuńskiej Bildung-
bűrgertum, jakkolwiek racjonalna (Rumunia potrzebowała wówczas elity inte-
lektualnej), traktowana jako remedium na istniejący defekt struktury społecznej, 
jest nieproduktywna. 

Świadomy znaczenia ekonomiczno-materialnej strony procesu zmian spo-
łecznych i jednocześnie optymista w kwestii zależności zachodzącej pomiędzy 
wykształceniem a zamożnością, Maiorescu w rzeczywistości zakłada milcząco 
nieuchronną zależność „burżuazji intelektualnej” od instytucji państwa, a więc 
istnienie fenomenu, przeciwko któremu głośno protestował. W przypadku go-
spodarki pozbawionej tendencji industrializacyjnych, owa pseudoklasa skazana 
jest na bycie jeszcze przez długi czas klientem budżetu publicznego. Sugestia 
Sorina Adama Mateia jakoby Maiorescu rozróżniał między „inteligencją zależ-
ną od państwa i niezależną dzięki majętności i prestiżowi [podkr. K.J.]”159, nie 
przekonuje, a próby uściślenia konceptu poprzez przeciwstawienie warstwy in-
teligenckiej „odpowiedniej” dla procesu reform grupie wrogiej tym zmianom, 
podkreślają jedynie quasi-utopijny charakter koncepcji Maiorescu. 

Zwraca uwagę, obecne u obu cytowanych autorów i bliskie pojmowaniu Ma-
iorescu, traktowanie pojęć klasa – grupa – elita w sposób synonimiczny. Tym-
czasem elita intelektualna/inteligencja nie spełnia wymaganych na ogół przez 
nauki społeczne warunków klasy. Poczynając od pokolenia 1848 roku jesteśmy 
świadkami procesu krystalizacji rumuńskiej inteligencji, porównywalnego, tou-
tes proportions gardées, z fenomenem rosyjskim czy polskim, początkowo wy-
wodzącej się z kręgów arystokratycznych, a potem z mieszczańskich, która łączy 
hasła patriotyzmu z radykalizmem społecznym i przywiązaniem do idei meryto-
kracji jako zasady konstytutywnej przyszłej wspólnoty narodowej. Elita intelek-
tualna o ambicjach, by stać się także elitą społeczną, pozostaje bliska poglądom 
na hierarchiczny charakter społeczeństwa wyrażanym przez Maiorescu, który 
staje się w sposób naturalny przeciwnikiem liberalnego egalitaryzmu i obrońcą 
rozwiązań konserwatywnych. 

157 Tak wydaje się myśleć S.A. Matei, podzielający przypisywane Maiorescu przekonanie, zgodnie 
z którym: „Rumunia może więc istnieć jako nowoczesne państwo nawet przy braku klasy burżuazyjnej, 
skoro tylko posiada warstwę inteligencką odpowiednią [podkr. K.J.] dla procesu reform (…)”. Op.cit., 
s. 108.

158 Ten rodzaj odczytania myśli Maiorescu proponuje C. Şiulea, op.cit., s. 93.
159 Matei S.A., op.cit., s. 108.



Wpływy niemieckie 149

To ostatnie stwierdzenie nie jest jednak w stanie zatrzeć wrażenia, że jego 
wiara w możliwość zastąpienia, choćby i czasowego, klasy mieszczańskiej przez 
elitę intelektualną w dokonującym się procesie modernizacji jest przykładem 
wishful thinking. Niezależnie od rzeczywistego źródła koncepcji Maiorescu160 
niewątpliwe jest, iż zakładane rozwiązanie nie odpowiada rzeczywistości histo-
rycznej: druga połowa XIX wieku nie należy już do intelektualnej elity o ro-
mantycznej formacji, ale do mieszczaństwa ufnego w siłę pieniądza i zbawienną 
zasadę laissez-faire. Na koniec wreszcie, Maiorescu zdaje się dopuszczać myśl 
o harmonijnym współistnieniu inteligencji i mieszczaństwa, co zakładałoby nie-
sprzeczny charakter ich interesów. Idea ta budzi zastrzeżenia. Podzielamy pogląd 
Mariusa Lazăra, który stwierdza, że 

„…inteligencja rumuńska usiłuje w sposób permanentny negować i delegitymizować klasę bur-
żuazyjną, a wraz z nią model społeczny, jaki ta reprezentuje. Innymi słowy, bardziej związana 
z konstrukcją państwa aniżeli z budową społeczeństwa obywatelskiego, inteligencja stara się 
narzucić własny projekt narodowy, milcząco zakładając nieistotny charakter uwarunkowań ma-
terialnych procesu modernizacji i odwołując się wyłącznie do metod mobilizacji kulturalnej”161. 

Maiorescu wystrzega się deklaracji jawnie antyburżuazyjnych, jednak jego 
wybory ideowe plasują go po tej stronie opcji konserwatywnej, która ciążąc ku 
elityzmowi społeczno-kulturowemu uzasadnianemu przez nadrzędność interesu 
państwa narodowego, nie zaś przez przywiązanie do określonego modelu spo-
łecznego, popada ostatecznie w konfuzję ideologiczną i naraża się na zarzuty 
odpowiedzialności za względne niepowodzenie procesów modernizacyjnych.

Wzorce niemieckie są stale obecne w rozważaniach Maiorescu, jednak realne 
skutki ich oddziaływania na decyzje polityczne, jakie podejmował, a zwłaszcza 
na rzeczywistość społeczną tworzoną przez te decyzje, pozostają raczej skromne. 
Czy oznacza to, iż konkurencyjny model republikańsko-liberalny o francuskiej 
proweniencji znalazł w ówczesnych warunkach skuteczniejsze zastosowanie? 
Można wątpić. Siła oddziaływania jakiegokolwiek wzorca obcego traci wiele 
ze swej intensywności w konfrontacji z lokalnymi historycznymi „przesądami” 
(w wersji Burke`a). Można więc tropić ślady takiego modelu, ale nie należy ocze-
kiwać spektakularnych przykładów jego skutecznego zastosowania. Naśladowa-
nie rzadko kiedy bywa powtórzeniem. 

160 Oddziaływanie wzorca niemieckiego pozostaje najbardziej prawdopodobne.
161 Lazăr M., op.cit., s. 109. 
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4. „Formy pozbawione treści” 
i „nowy kierunek” w kulturze

Według żartobliwej uwagi Vasile Pogora, jednego z twórców ruchu młodoru-
muńskiego, „początki koła Junimea giną w pomroce dziejów”162. W rzeczywisto-
ści debiut tego literackiego w zamyśle klubu dyskusyjnego, gromadzącego młodą 
elitę kulturalną Jassów163, przypada na rok 1863 (według opinii S. Alexandrescu), 
bądź na 1864 (Z. Ornea). Należy założyć, iż mamy do czynienia z dłuższym 
okresem samoorganizacji środowiska pokoleniowego, dla którego elementem 
spajającym jest w pierwszym rzędzie wykształcenie wyniesione w większości 
z uniwersytetów niemieckich. Pierwszą formą działalności koła są „prelekcje po-
pularne” – publiczne odczyty o różnorodnej tematyce, od literatury po fi lozofi ę 
i ekonomię – oraz spotkania dyskusyjne, zarezerwowane już jednak dla elitar-
nego grona członków. Pionierski okres działalności zamyka powołanie do życia 
w roku 1867 „Rozmów Literackich” („Convorbiri literare”), czasopisma będące-
go trybuną dla poglądów kręgu młodorumuńskiego. Rezygnacja z proponowanej 
pierwotnie dla towarzystwa nazwy Ulpia Traiana jest więcej niż wymowna; to 
symboliczny wyraz niezgody na treści głoszone przez „szkołę łacińską” i za-
powiedź nowej tendencji w kulturze, innej od zdawałoby się triumfującej opcji 
reprezentowanej przez Siedmiogrodzian.

Przyjęte ostatecznie „bezpretensjonalne” (w opinii jego pomysłodawcy – 
Th. Rosettiego) określenie Junimea (pol. ludzie młodzi, młodzież, młódź) sugeru-
je dosyć jednoznacznie intencję dystynktywności i deklarację „odcięcia się” od 
wszystkiego, co generacyjnie i ideowo było „stare”. Narzucające się skądinąd 
odczytanie nazwy towarzystwa jako politycznej demonstracji młodego pokolenia 
inteligencji o poglądach konserwatywnych wobec środowiska wielkobojarskie-
go, zdominowanego przez postawy skrajnie zachowawcze, nie jest jednak cał-
kiem oczywiste. Założyciele towarzystwa nie zdradzają w początkowym okresie 
wyraźnych ambicji politycznych, nic też nie wskazuje na to, by w łonie Junimei 
panowała ideowa jednomyślność. Pierwotną intencją tego środowiska jest dzia-
łalność kulturotwórcza164, zwłaszcza w zakresie edukacji estetycznej społeczeń-
stwa. Słowa Maiorescu z artykułu programowego zamieszczonego w pierwszym 

162 Cytujemy za Ornea Z., Junimismul, s. 11.
163 Wśród pierwszych członków i sympatyków koła spotykamy prawników, lekarzy, przedstawicieli 

powstającego środowiska uniwersyteckiego, ofi cerów, polityków i bardzo niewielu pisarzy. Ton dysku-
sjom, a z czasem kierunek ideowy, nadają założyciele: Titu Maiorescu, Petru P. Carp, Iacob Negruzzi, 
Vasile Pogor i Theodor Rosetti.

164 W tym sensie Junimea kontynuuje mimowolnie tradycję towarzystw kulturalno-oświatowych 
zakładanych w I połowie XIX wieku przez przedstawicieli pokolenia Wiosny Ludów, przeciwko którym 
występuje. Różnice między nimi są wyraźne, od organizacyjnych (towarzystwa paszoptystów miały 
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numerze „Rozmów Literackich” sugerują antynomiczność relacji między kulturą 
a polityką: „sztuka i nauka ukrywają owoce twórczej refl eksyjności, kiedy zaczy-
nają przemawiać pasje polityczne”165. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że środowisko młodorumuńskie bardzo wcześ-
nie defi niuje zasadnicze kierunki aktywności, określając w pierwszym rzędzie 
idee oraz środowiska/autorów, wobec których zgłasza intencje polemiczne. Są to, 
według określenia S. Alexandrescu, „liberalizm dawnych rewolucjonistów 1848 
roku i ich popleczników z lokalnej frakcji w Jassach oraz kierunek latynistycz-
ny wśród fi lologów”166. Cytowany autor w interesującej próbie analizy socjolo-
gicznej i semiotycznej fenomenu Junimei proponuje defi nicję tego środowiska 
jako grupy nacisku, „działającej w obszarze polityki i kultury dla przeforsowania 
własnych poglądów”167. Takie stanowisko każe mu akcentować przede wszyst-
kim zagadnienia tożsamości grupowej, wewnętrznej spójności środowiska i me-
tod argumentacyjnych stosowanych dla zdobycia „władzy”: 

„W okresie po 1867 roku, Junimea tworzy […] kontrprogram, który skutkuje polaryzacją 
całego życia kulturalnego i politycznego, podziałem na konserwatystów i liberałów. Program 
Junimei respektuje zasady konkurencji: z jednej strony przeciwstawiając się dawnemu systemo-
wi, z drugiej zaś – liberalnemu programowi, sprowadzonemu do prostego zastosowania reguł 
konstytucyjnych. Równocześnie Junimea dokonuje systematyzacji myśli konserwatywnej”168. 

Z perspektywy ćwierćwiecza największej aktywności Junimei (1865–1890) 
i przy uwzględnieniu politycznych konsekwencji tej działalności, diagnoza Ale-
xandrescu jest słuszna. Pojawia się jednak pytanie o karierę polityczną jako cel 
tego środowiska w chwili jego publicznego debiutu. Gdyby rzeczywiście tak 
było, stałoby to w sprzeczności z wyrażanym wielokrotnie przez Maiorescu prze-
konaniem o decydującej roli kultury (a nie polityki) w procesie tworzenia więzi 
narodowych i społecznych. Tematyka pierwszych tekstów krytycznych lidera Ju-
nimei, traktowanych jako wyraz poglądów całego środowiska, mówi sama za sie-
bie: O pisowni języka rumuńskiego (1866), Krytyczne uwagi o poezji rumuńskiej 
w roku 1867 (1867), Krytyka ortografi i [stosowanej przez] pana Cipariu (1867), 
Przeciwko szkole Bărnuţia (1868), O rodzimej poezji ludowej (1868), Język ru-
muński w gazetach austriackich (1868). 

Rok 1868, szczególnie płodny w pisarskiej biografi i Maiorescu, kończy przy-
woływany już wielokrotnie esej Przeciwko aktualnym tendencjom w kulturze 
rumuńskiej – pierwszy z tekstów, w którym odnaleźć można wyraźne akcenty 

częstokroć konspiracyjny charakter i niski poziom profesjonalizmu) po ideologiczne (stosunek do idei 
rewolucji), ale myśl przewodnia – edukacja społeczeństwa w duchu europejskim – jest ta sama.

165 Convorbiri literare 1867, rok I, nr I [w:] Ornea Z., Junimismul, s. 15.
166 Alexandrescu Sorin, Privind înapoi, modernitatea, Bucureşti 1999, s. 56.
167 Ibidem, rozdz. „Junimea”– discurs politic şi cultural, s. 48.
168 Ibidem, s. 59.
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polityczne. W rzeczywistości dylemat: kultura czy polityka, wydaje się fałszywy. 
W latach formalnej zależności księstw od imperium osmańskiego kwestie języka 
narodowego, literatury i wartości kulturalnych, kreowanych bądź restytuowanych 
na podstawie elementów tradycji wspólnotowej, mają nieuchronny wydźwięk po-
lityczny. Działalność publiczna pokolenia paszoptystów, a częściowo także gene-
racji późniejszych, łącząca w sobie wysiłek organizatorski, aktywność publicy-
styczną i twórczość literacką, ma w istocie rzeczy charakter tyleż kulturalny, ile 
polityczny. Przykłady pisarzy pełniących rozmaite funkcje związane bezpośrednio 
z polityką (I.H. Rădulescu, M. Kogălniceanu, V. Alecsandri, C. Bolliac, A. Rus-
so, I. Ghica, C.A. Rosetti, N. Bălcescu, G. Bariţiu i in.) są wystarczająco liczne, 
by można mówić o określonej tendencji. Słabość kultury politycznej ówczesnego 
społeczeństwa to nie tylko brak „rozumnego i masowego uczestnictwa w polity-
ce”, o którym wspomina St. Fischer-Galaţi169, lecz także, zrozumiałe skądinąd, 
ignorowanie odmiennego statusu ontycznego kultury i polityki. 

Członkowie Junimei dostrzegają zjawisko i są świadomi stojącego przed nimi 
dylematu. M. Lazăr pisze:

„Potrzeba kadr odczuwana przez modernizujące się społeczeństwo (…), sprzyjająca ku-
mulacji stanowisk przynajmniej w dziedzinach aktywności intelektualnej, zaczyna kolidować 
z potrzebą specjalizacji i profesjonalizacji, które narzuca logika postępującej autonomizacji 
tych dziedzin. (…) Skupienie się elit na sprzecznych z sobą procesach twórczości i reprodukcji 
intelektualnej, a więc kultury postrzeganej z perspektywy «misji» tworzenia i koniecznego po-
wiązania tejże z wysiłkiem całego społeczeństwa, również nie jest przypadkowe. Dotyczy ono 
nawet – jeśli uwzględnić milczące, lecz nie wiadomo w jakim stopniu świadome przyzwolenie 
na taki stan rzeczy – krytyki podejmowanej przez Maiorescu i krąg młodorumuński. Ich cele 
pozostają jednak w zasadniczej mierze kulturalne i tylko w stopniu ograniczonym – społeczno-
-polityczne”170. 

Zwrot: „dotyczy nawet” sugeruje relację antynomiczną między programem 
ruchu młodorumuńskiego a ówczesną ogólną tendencją w życiu polityczno-kul-
turalnym i równoczesny brak konsekwencji ideowej. Maiorescu i jego środowi-
sko rozpoczynają proces formułowania swojego programu od publicznie wyraża-
nej wątpliwości co do zasady angażowania literatury do celów pozaestetycznych, 
w tym także politycznych. 

Duch patriotycznego ferworu o rewolucyjnej proweniencji jako alibi dla 
wszelkich działań podejmowanych „w interesie narodowym” wciąż jest żywy, 
a środowiska liberalne wykazują skłonność do traktowania sfery lettres jako in-
strumentu społecznej mobilizacji. Jeden z najwcześniejszych tekstów Maiorescu 

169 Elementy narodowe i ponadnarodowe w kulturze politycznej Europy Wschodniej w perspekty-
wie historycznej [w:] Współczesna Europa Środkowo-Wschodnia. Dziedzictwo historii, Lublin 2006, 
s. 121. Autor odnosi tę uwagę nie tylko do społeczeństwa rumuńskiego, ale do całego (kontrowersyjnie 
zakreślonego) obszaru Europy Wschodniej, Środkowej i Południowej. 

170 Lazăr M., op.cit., s. 180.
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– Krytyczne uwagi o poezji rumuńskiej w roku 1867 – miał być w założeniu an-
tologią najpiękniejszych ówczesnych wierszy. Stał się zaś studium krytycznym, 
którego autor ocenia jak najgorzej kondycję tego gatunku literackiego w pierw-
szych latach niepodległości, zaś główną przyczynę takiego stanu rzeczy upatruje 
w pogwałceniu autonomicznego statusu literatury: 

„Uważam za konieczne przypomnienie fundamentalnej prawdy o literaturze – dziś nie-
obecnej w świadomości młodego pokolenia, co grozi społeczeństwu rumuńskiemu zanikiem 
jednego z najważniejszych narzędzi kultury. Jest bardzo prawdopodobne, że polityka nadwąt-
liła skromny artystyczny fundament, położony w naszym kraju przez poetów prawdziwych: 
Alecsandriego, Bolintineanu, Gr. Alexandrescu. Pewne jest natomiast, że od jakiegoś czasu 
najgorsze aberracje, najbardziej nieudolne wytwory poetyckie to te, które wchłonęły w siebie 
element polityki. Przyczynę łatwo zrozumieć: polityka jest produktem rozumu, zaś poezja jest 
i być powinna wytworem fantazji (…); jedna wyklucza więc drugą. Widzimy zatem, że zarów-
no wiersze polityczne, jak i niedobra poezja historyczna odsłaniają tę samą ułomność: brak 
wrażliwości poetyckiej”171. 

Wierny Schopenhauerowskiej defi nicji poezji jako „sztuki wprawiania wyob-
raźni w ruch za pomocą słów”172, Maiorescu powtarza za niemieckim fi lozofem, 
iż nie sposób sprowadzić dzieła sztuki wyłącznie do myśli w nim zawartej, ko-
nieczna jest również forma wyrazu odpowiednia dla danego gatunku. Takie sta-
nowisko, uznane ówcześnie za „estetyzujące”, prowadziło w sposób nieuchronny 
do konfl iktu z opiniotwórczym środowiskiem intelektualistów siedmiogrodzkich 
osiadłych w Jassach (S. Bărnuţiu, Şt. Micle, Şt. Emilian, P. Suciu), członków 
„Frakcji Wolnej i Niezależnej” kierowanej przez historyka Nicolae Ionescu173, 
którzy „utwory, gdzie nie mówiło się o rumuńskim patriotyzmie, a zwłaszcza 
poezję liryczną mieli w najgłębszej pogardzie”174. Dla Maiorescu poezja jest ga-
tunkiem sztuki szczególnym z uwagi na jej powołanie jako dziedziny aktywności 
zdolnej zapewnić „odpoczynek ludzkiej inteligencji”175. Pokolenia następują po 
sobie, by „pchać Syzyfowy kamień o krok do przodu”, umysł ludzki próbuje 
zgłębić naturę niezmiennych i niezniszczalnych mechanizmów rządzących świa-

171 Maiorescu Titu, O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867 [w:] Critice, Bucureşti 
1967, s. 28.

172 Schopenhauer Arthur, Świat jako wola i przedstawienie, t. II, Warszawa 1995, s. 607.
173 Ugrupowanie, zwane również „partią profesorów”, politycznie umiarkowane, podziela poglądy 

latynisty Simiona Bărnuţia w kwestii łacińskich korzeni narodu rumuńskiego i propaguje hasła bez-
względnego szacunku dla narodowej tradycji. Chociaż początkowo wspiera reformy liberalne i ostro 
występuje przeciwko zachowawczej ideologii młodorumuńskiej, ostatecznie przyłączy się do partii kon-
serwatywnej. Polemika, a następnie otwarty konfl ikt z Maiorescu (też siedmiogrodzianinem) są w dużej 
mierze rezultatem osobistych animozji, w mniejszym zaś stopniu konsekwencją różnic ideologicznych.

174 S.M., Titu Maiorescu (Notiţe biografi ce), „Convorbiri literare”, rok XLIV, nr 2, luty 1910, 
s. XXXV; cytujemy za: Neagoe Stelian, posłowie do wydania Maiorescu Titu, Istoria politică a României 
sub domnia lui Carol I, Bucureşti 1994, s. 297.

175 Maiorescu T., O cercetare critică…, s. 34.
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tem, pytając o przyczynę i skutek, każąc nauce dociekać bez końca istoty świata, 
zaś znużony i rozgorączkowany rozum znajduje „zbawczy spokój” wyłącznie 
„w przystani sztuki”: 

„…poezja zwłaszcza musi odwracać naszą duchowość od splecionego w nieskończoność łań-
cucha przyczynowego, objawiać nam idee zawierające początek i koniec, i dawać tym samym 
satysfakcję dla ducha ludzkiego”176. 

Oponenci Maiorescu, eksponując retoryczny i propagandowy charakter poe-
zji, podporządkowują ten gatunek literacki światu idei, i to nie platońskich by-
najmniej, ale istniejących jednostkowo i materialnie. Idee pozostawmy, replikuje 
Maiorescu, dociekaniom naukowym; „[poezja] powinna kierować naszą uwagę 
ku uczuciom i namiętnościom. To one bowiem mają w życiu ludzkim charakter 
ze swej istoty niezawisły (…)177. Uczucia i namiętności są też „materią zrozumia-
łą i interesującą” jako wspólne wszystkim ludziom, podczas gdy rzeczy zajmu-
jące wyłącznie naukę pozostają „niezrozumiałe dla większej części narodu”178. 
Maiorescu powtarza argumenty Schopenhauera z jego rozważań nad estetyką 
poezji, pozwalając sobie jedynie na niewielkie zmiany akcentów. Nie eksponuje 
zatem kwestii doświadczenia, które dla Schopenhauera jest „w sposób nieunik-
niony warunkiem zrozumienia (…) poezji”179, lecz koncentruje się na różnicach 
dzielących naukę i poezję; zdaje się też nie przeceniać tezy, że „objawienie tej 
idei, która jest najwyższym szczeblem przedmiotowości woli, przedstawienie 
człowieka w całym ciągu jego powiązanych dążeń i działań jest (…) wielkim 
tematem poezji”180, koncentrując się raczej na zgłębianiu istoty przedstawień 
zmysłowych [imagini sensibile]. Upraszcza więc nieco myśl niemieckiego fi lo-
zofa, tłumacząc, iż jego zasadniczą intencją jest jedynie „wyznaczenie (…) linii 
oddzielającej poezję od pozostałych gatunków literackich”, i przyznając, że na 
subtelniejsze rozważania nie ma jeszcze miejsca w literaturze rumuńskiej, „zbyt 
młodej na estetykę bardziej wyrafi nowaną”181. 

Maiorescu jest raczej niesprawiedliwy, stawiając nieporadne wiersze autorów 
rumuńskich obok Shakespeare`a, Hugo, Goethego czy Heinego. I jeśli całe jego 
wywody sprowadzić do zastosowanej metody porównywania nieporównywalne-
go (a tak zapewne były odbierane przez oponentów) i dodać do tego nieznośne 
mentorstwo, omawiany tekst z trudem wybroni się od krytyki. Koronnym argu-
mentem autora jest wszakże Schopenhauerowska wiara w istnienie „dzieła praw-
dziwego, czerpiącego bezpośrednio z natury, z życia” i nieprzynależącego do 

176 Ibidem, s. 35.
177 Ibidem.
178 Ibidem.
179 Schopenhauer A., op.cit., t. I, s. 379.
180 Ibidem, s. 378.
181 Maiorescu T., op.cit., s. 31.
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„żadnej epoki, lecz do ludzkości”182, a więc wiara w obiektywną możliwość po-
wstania dzieła doskonałego pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. 
Cytowane przez Maiorescu utwory autorów obcych są egzemplifi kacją właści-
wego sposobu rozumienia poezji, której „kondycję materialną warunkują wy-
obrażenia emocjonalne, zaś kondycję idealną determinują uczucia i emocje”183. 
Nie chodzi więc o podyktowaną kosmopolityzmem chęć wskazania wzorów do 
naśladowania, ale o nowe w stosunku do twórczości dotychczas dominującej 
zdefi niowanie istoty poezji, ponieważ „jeśli brak jakiejkolwiek literatury jest jed-
ną z oznak barbarzyństwa (…), to obecność literatury fałszywej i złej jest pierw-
szym krokiem ku upadkowi kultury początkującej”184. Autor zastrzega również, 
że celem jego wywodów nie jest „produkowanie poetów”, gdyż „piękna nigdy 
nie tworzy estetyka, tak jak prawdy nie rodzi logika”. Swoje intencje określa jako 
chęć sformułowania przestrogi przed „miernotami, które pretendują do statusu 
poety, a pozbawione są jakiegokolwiek wewnętrznego powołania”185. Deklaro-
wany zamiar jest czysto pragmatyczny, ale konsekwencje takiego stanowiska są 
dalekosiężne i prowadzą do bynajmniej nie jednoznacznych wniosków. 

Wiara w istnienie krytyki naukowej, która jest w stanie „pokazać dobre wzorce 
(…) i odróżnić je od złych”186, odsyła mimo woli do oświeceniowej tezy o istnie-
niu jednej tylko struktury rzeczywistości, którą „oświecony fi lozof może odkryć 
w jej prawdziwym kształcie i którą może (przynajmniej w zasadzie) opisać języ-
kiem nienagannym z punktu widzenia logiki”187. Maiorescu rozgranicza wpraw-
dzie sferę racjonalną od emocjonalnej, ale równocześnie zakłada możliwość usta-
lenia za pomocą rozumu obiektywnej normy dla sposobu wyrażenia namiętności; 
domaga się autonomii dla poetyckiego języka uniesień i natchnionej wyobraźni, 
nie rezygnując przy tym ze scjentyzmu. Pierwszeństwo przyznaje nauce, która 
ma obowiązek przeciwstawić się rozprzestrzenianiu zła, jakim jest „fałszywa li-
teratura”. Autor wydaje się nie żywić ambicji stworzenia teorii o uniwersalnym 
znaczeniu, prezentowane tezy uwzględniają partykularyzm rumuńskich uwarun-
kowań i mają środowiskowych adresatów. Nawet wtedy, gdy docenia oryginalną 
sugestywność poezji ludowej, czyni to z myślą o bardziej jeszcze dobitnym uwy-
pukleniu słabości literatury pięknej. Urok ludowej twórczości dostrzega w har-
monii między „pospolitymi ideami służącymi za treść i nieoczekiwaną szlachet-
nością uczuć, jaka je owiewa”188; powstrzymuje się jednak, by uznać ludowość 
za herderowski Schwerpunkt kultury rumuńskiej. 

182 Schopenhauer A., op.cit., t. I, s. 366.
183 Maiorescu T., op.cit., s. 69.
184 Ibidem, s. 70.
185 Maiorescu T., op.cit., s. 70.
186 Ibidem.
187 Berlin I., Protest przeciwko Oświeceniu, s. 324.
188 Maiorescu T., op.cit., s. 59. W odrębnym eseju, poświęconym twórczości ludowej, ideolog 

Junimei tak uzasadnia swoją opinię o wyższości folkloru nad bieżącą produkcją literacką: „Tym, co je 
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Imitacja cudzych modeli prowadząca do nędznego naśladownictwa i wzoro-
wanie się na folklorze, nawet jeśli pozbawionym sztuczności i niezwykle su-
gestywnym, nie tworzą alternatywy. Punktem odniesienia ma być koncepcja li-
teratury pięknej, realizującej ludzką potrzebę ekspresji jako formy dążenia do 
prawdy. Konsekwencje zafałszowania literatury poprzez przypisanie jej obszaru 
podporządkowanego refl eksji naukowej nie są jedynie natury estetycznej. Konfu-
zja wartości i treści jest, zdaniem Maiorescu, zjawiskiem tyleż niebezpiecznym, 
co rozpowszechnionym: 

„…nieznajomości rozgraniczeń w literaturze towarzyszy równolegle ignorowanie kompetencji 
władzy państwowej: w poezji dopuszcza się rozważania polityczne, a do polityki wprowadza 
poetyckie fantazje i nie wiadomo, która z tych konfuzji jest bardziej niebezpieczna”189. 

W pierwszej chwili refl eksja zdaje się grzeszyć takim samym pomieszaniem 
planów, przeciwko jakiemu występuje, a samo porównanie jawi się jako co naj-
mniej niestosowne. Gdy jednak przypomnieć, że kwestia literatury narodowej 
jest ówcześnie w najwyższym stopniu polityczna i postrzegana jako nie mniej 
paląca od sprawy wyboru modelu społecznego, wówczas słowa Maiorescu prze-
stają dziwić. „Poetyckie fantazje w polityce” można potraktować jako zwykłą 
fi gurę retoryczną, można też jednak odczytać jako krytykę (jedną z pierwszych 
i dlatego jeszcze zawoalowaną) ideologii rewolucyjno-liberalnej pokolenia pa-
szoptystów, które patronuje zarówno literaturze zaangażowanej, jak i forsowa-
nym zmianom społecznym.

Literatura rumuńska ostatniej ćwierci XIX wieku jest znacząco inna od tej 
z lat trzydziestych i czterdziestych. Trudno ocenić, w jakim stopniu jest to zasługa 
powtórzonej za Schopenhauerem teorii przedstawień zmysłowych i starań środo-
wiska młodorumuńskiego o przywrócenie literaturze jej wyłącznie estetycznego 
wymiaru. Stanowi to raczej rezultat procesu dojrzewania rumuńskiego języka li-
terackiego i podjętych przez językoznawców działań kodyfi kacyjnych, w których 
Maiorescu i jego otoczenie aktywnie uczestniczą190. Różnorodność granicząca 
z dowolnością wariantów pisowni stosowanych przez autorów tego czasu pocho-

[utwory anonimowych twórców ludowych] odróżnia najkorzystniej od pozostałej poezji w naszej litera-
turze, jest ich naiwność, brak jakiejkolwiek sztuczności i wymuszonej pozy oraz inspiracja naturalnymi 
uczuciami”. Asupra poeziei noastre populare, tekst z 1868 r. [w:] Critice, t. I, s. 74. 

189 Ibidem, s. 69.
190 „Na potrzeby czasopisma wydawanego przez powstałe w Jassach towarzystwo literackie Junimea 

konieczny był wybór [modelu] ortografi i języka rumuńskiego. Po długich i nieuporządkowanych dysku-
sjach wszyscy nabraliśmy przekonania, iż opinie fragmentaryczne na temat rozlicznych eksperymentów 
ortografi cznych, które pojawiły się do tej pory w pismach autorów rumuńskich, nie przynoszą żadnego 
pożytku. Problem wymagał systematycznego i całościowego opracowania zapewniającego dokładne 
kryteria oceny w tej materii”. Ze Wstępu do pierwszego wydania studium krytycznego Despre scrierea 
limbei române [O pisowni języka rumuńskiego], wydanego w 1866 r. Critice, vol. II, s. 7.
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dzących z różnych regionów i różnych środowisk czyniła kodyfi kację konieczną, 
ale trudną do przeprowadzenia. Stwierdzenie braku jednolitych norm fonetycz-
nych, gramatycznych i leksykalnych w języku narodowym jest jednym z pierw-
szych przejawów nowoczesnej świadomości. Zmiana alfabetu dokonana w latach 
sześćdziesiątych – rezygnacja z cyrylicy na rzecz pisowni łacińskiej – nie roz-
wiązywała problemu języka, rodziła natomiast mnóstwo dylematów dotyczących 
nie tylko ortografi i. Jako przedstawiciel środowiska Rumunów siedmiogrodzkich 
i uważny czytelnik Herdera (chociaż nie we wszystkim z nim zgodny), Maiore-
scu traktuje narodowo-etniczne uwarunkowania kultury jako coś oczywistego, 
zaś językowi przyznaje znaczenie pierwszorzędne dla określenia dystynktywno-
ści kulturalnej. Dlatego pisze: 

„Wiek XIX zasłużenie pozostanie w historii jako wiek narodów. Przyniósł on i pozwala 
realizować ideę, zgodnie z którą powołaniem narodów jest rozwój w granicach etnografi cz-
nych i realizacja misji historycznej według swojej natury. Obok wspólnego skarbca, będącego 
dziełem narodów cywilizowanych, każda nacja posiada odrębnie zakreślony obszar, w którym 
realizuje własną indywidualność, a z dbałości o swą odmienność wobec innych buduje naro-
dowy charakter. Wypada więc, by nowoczesny naród posiadał państwowość narodową, a nade 
wszystko dysponował literaturą i językiem narodowym”191. 

Temu ideowemu wyznaniu dziwiętnastowiecznej romantycznej wiary w na-
rodową niepowtarzalność towarzyszy deklaracja, która nie może dziwić u Sied-
miogrodzianina: 

„Jesteśmy łacińskim szczepem – to jest punkt wyjścia naszej cywilizacji (…). Dotychczas 
prawda ta niosła bardziej praktyczne skutki jedynie w sferze języka. Nie bez powodu, gdyż 
dla Rumunów język jest najcenniejszą pozostałością po łacińskich przodkach, nieustannie im 
przypominającą o chwalebnej starożytności (…)”192. 

Maiorescu nie wykracza poza kanon myślowy elit rumuńskich tego czasu. 
Różni się za to znacznie swoim stanowiskiem wobec zagadnienia zmian, jakim 
musi ulec język, by stać się w pełni nowoczesnym narzędziem porozumiewania. 
W sporze pomiędzy zwolennikami systemu ortografi cznego podporządkowane-
go zasadom fonetycznym (Aron Pumnul*) a propagatorami tzw. etymologizmu 

* Pumnul Aron (1818–1866) – językoznawca i historyk kultury, uczeń S. Bărnuţia, zwolennik teorii, 
zgodnie z którą j. rumuński jest odmianą dialektalną łaciny ludowej; w swoich poglądach łączył oświe-
ceniową wiarę w możliwość doskonalenia języka z romantycznym przekonaniem o jego indywidualnej 
niepowtarzalności, w czym zdaje się nawiązywać do Wilhelma von Humboldta; wyznawane przezeń 
poglądy są w gruncie rzeczy hybrydą stanowiska akcentującego pierwszeństwo formy dźwiękowej 
wyrazów oraz przeciwstawnego – postulującego łamanie istniejących wcześniej reguł odpowiedniości 
fonetycznych w imię teoretycznej poprawności.

191 Maiorescu T., Despre scrierea limbei române, s. 11.
192 Ibidem.
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(kontynuatorzy tradycji badawczej Szkoły Siedmiogrodzkiej: Timotei Cipariu**, 
Treboniu Laurian*** i in.) Maiorescu zajmuje stanowisko pośrednie. Nie kwe-
stionuje, rzecz jasna, łacińskich korzeni języka rumuńskiego ani konieczności 
oczyszczenia go z obcych naleciałości tam, gdzie to jest możliwe, w celu wy-
eksponowania jego realnie historycznego charakteru, sprzeciwia się natomiast 
radykalizmowi proponowanych zmian. 

Pomimo fi lologicznej erudycji i bogatej warstwy egzemplifi kacyjnej, roz-
prawa Maiorescu nie jest typową pracą językoznawczą. Przyjęta perspektywa 
badawcza to perspektywa fi lozofa, a stosowana argumentacja jest głównie natu-
ry logicznej i psychologicznej. Podporządkowanie ortografi i jednej powszech-
nie obowiązującej zasadzie fonetycznej zostaje odrzucone nie tylko z powodu 
iluzorycznego charakteru takiego rozwiązania („żaden alfabet na świecie nie 
wyraża i nie jest w stanie wyrazić wszystkich dźwięków obecnych w danym 
języku”193), lecz także w imię szacunku dla rzeczywistości zastanej („nie ma 
chyba takiego słowa, poza monosylabami, które wymawiane by było tak samo 
przez wszystkich Rumunów, zatem dla żadnego ze słów nie ma powszechnie 
obowiązującej normy użycia jako wytycznej do zapisu grafi cznego wszystkich 
dźwięków”194). Opór Maiorescu przed uznaniem rygorystycznej normy fone-
tycznej w mniejszym stopniu wynika z pragmatycznej obawy przed rozpadem 
języka na mnóstwo lokalnych odmian, decydujące za to okazuje się jego przeko-
nanie, iż norma ta jest wtórna wobec fundamentalnej funkcji języka, jaką stano-
wi „komunikowanie ludzkich myśli w ich wzajemnych relacjach”195. Jako zwo-
lennik zasad empiryzmu i racjonalizmu rodem z fi lozofi i Kanta, Maiorescu nie 
dopuszcza myśli, by zapis grafi czny służył jedynie samej rejestracji dźwięku. 
Jest przekonany, że „dźwięk to wyraz idei i pierwsze jej ucieleśnienie”, uważa 
zatem za oczywiste „racjonalne podporządkowanie reguły fonetycznej zasadom 
logiki w zapisie języka”196. 

W polemice ze zwolennikami reformy języka rumuńskiego poprzez wyłączne 
odwołanie do etymologii, Maiorescu także wychodzi od nauk Kanta o poznaniu 

** Cipariu Timotei (1805–1887) – ksiądz obrządku grekokatolickiego, erudyta i poliglota, organiza-
tor życia kulturalnego Rumunów siedmiogrodzkich, zwolennik polityczno-kulturalnego zjednoczenia 
wszystkich Rumunów; traktuje język jako „własność narodu” i „fakt historyczny”, w badaniach fi lolo-
gicznych stosuje (jako jeden z pierwszych) metodę historyczno-porównawczą; uważany za reprezentanta 
opcji latynistycznej i etymologizmu w wersji radykalnej.

*** Laurian August Treboniu (1810–1881) – fi lolog i historyk, członek Akademii Rumuńskiej, autor 
rozprawy Tentamen criticum in linguam romanicam (1840), w której powtarza tezę Szkoły Siedmio-
grodzkiej o języku rumuńskim jako „zanieczyszczonej” wersji łaciny klasycznej; wespół z Ioanem 
Massimem opracowuje słownik języka rumuńskiego (1871) oparty w całości na zasadzie etymologicznej 
rekonstrukcji zasobu leksykalnego i eliminujący słowa niełacińskiego pochodzenia.

193 Maiorescu T., op.cit., s. 51.
194 Ibidem, s. 50.
195 Ibidem, s. 66.
196 Ibidem.
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zmysłowym i intelektualnym197 oraz rozważań Schopenhauera o intelektualnym 
charakterze oglądu empirycznego198. Powtarza za autorami niemieckimi tezy 
o abstrakcyjnym i rozumowym charakterze pojęć („pojęcia są najważniejszym, 
specyfi cznym wytworem rozumu ludzkiego”199) i łączy je z Heglowską wiarą 
w rozwój racjonalny oraz przekonaniem, iż człowiek zanurzony jest w histo-
rii i społeczeństwie („z reguły, pojęcia następne są ogólniejsze od pierwotnych, 
a inteligencja narodów jako całość dokonuje wyraźnego postępu w kierunku 
abstrakcji”200). Wszystko służyć ma uzasadnieniu twierdzenia, że pojęcia i ich 
materialne ucieleśnienie, czyli słowa, stanowią wytwór ludzkiego intelektu i jako 
takie są zdeterminowane historycznie, osadzone w danej przestrzeni i czasie. 
Zmieniająca się zawartość znaczeniowa pojęć odbiera możliwość dowolnego się-
gania po ich wcześniejsze zastosowania („inne wyobrażenie ma Rumun, a inne 
miał Rzymianin o roli, nawożeniu, narzędziach rolniczych, (…) o duszy, władzy, 
religii etc”201.). Etymologizm w skrajnej postaci, twierdzi Maiorescu, oznaczałby 
powrót do „pierwotnej formy materialnej pojęć”, odsyłałby do rzeczywistości 
już nieistniejącej, byłby anachronizmem. Jego własna propozycja stanowi pró-
bę pragmatycznego kompromisu: „Możliwa i praktyczna jest jedynie ortografi a 
eklektyczna, relatywna, [stanowiąca] rozwiązanie pośrednie między fonetyzmem 
i etymologizmem”202. 

Obecna w każdym niemalże z jego tekstów wiara, że to, co już istnieje, jest 
lepsze od tego, co dopiero zaistnieć może, podpowiada Maiorescu ostrożną po-
stawę także w kwestii modernizacji zasobu leksykalnego. Świadomy konieczno-
ści uzupełnienia języka rumuńskiego o pojęcia dotychczas nieznane, dopuszcza 
możliwość zapożyczeń, gdy jest to niezbędne: 

„Tam, gdzie w dzisiejszym języku brak odpowiedniego słowa, a idea koniecznie wprowa-
dzona być musi, przejmiemy wyraz używany w innych językach romańskich, zwłaszcza we 
francuskim. (…) Niezbędnych neologizmów należy szukać w językach romańskich, nie zaś 

197 „Przedmioty (…) nie są dane zmysłom z racji [samej] formy czy kształtu. Dlatego też – aby 
to, co różnorodne w przedmiocie [varia obiecti], a co pobudza zmysł, zrosło się w pewne całościowe 
przedstawienie [totum repraesentationis] – wymagana jest pewna wewnętrzna zasada umysłu, dzięki 
której owo różnorodne przyjmuje pewnego rodzaju kształt według wrodzonych i stałych praw”. Kant 
Immanuel, O formie i zasadach świata, rozdz. drugi O ogólnej różnicy między tym, co dostępne zmysłom, 
a tym, co inteligibilne, Kraków 2004, s. 19.

198 „Zmysły nie dostarczają niczego więcej ponad surowe tworzywo, które dopiero rozsądek prze-
rabia na przedmiotowe pojmowanie prawidłowo urządzonego świata cielesnego, a to za pomocą nie-
złożonych form przestrzeni, czasu i przyczynowości. Dlatego nasza codzienna empiryczna naoczność 
jest intelektualna (…) [podkr. K.J.]”, Schopenhauer Arthur, O podstawie dostatecznej, § 21, Aprioryzm 
pojęcia przyczynowości. Intelektualność oglądu empirycznego. Rozsądek, Kraków 2004, s. 51.

199 Maiorescu T., op.cit., s. 101.
200 Ibidem.
201 Ibidem.
202 Maiorescu T., Raport asupra unui nou proiect de ortografi e (1880) [w:] Critice, vol. II, s. 119.
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w całkiem nam obcych, jak niemiecki bądź węgierski. (O grece czy starosłowiańskim nawet 
nie wspominam)”203. 

Głęboka fascynacja kulturą niemiecką i sceptyczny co najmniej stosunek do 
cywilizacji francuskiej nie przeszkadzają Maiorescu upatrywać we francuszczyź-
nie jedynego racjonalnego i logicznego źródła zapożyczeń językowych. Katego-
rycznie sprzeciwia się neologizmom niemieckiego pochodzenia nawet w two-
rzącym się języku fi lozofi i, czyli dziedzinie sobie najbliższej, uznając, że pojęcia 
abstrakcyjne, „zwyczajne i oczywiste” dla umysłowości niemieckiej przesiąknię-
tej idealizmem, zupełnie nie odpowiadają rumuńskiej „inteligencji realistycznej” 
ani duchowi języka rumuńskiego. W tej kwestii jest wyjątkowo konsekwentny, 
daleki od stronniczości i koniunkturalizmu. Nie uchroni go to przed zarzutami 
germanofi lii, braku patriotyzmu czy wręcz zdrady interesów narodowych.

Przy tej okazji ujawnia się po raz kolejny skomplikowany charakter relacji 
Maiorescu z obszarem niemieckim. Jego niewątpliwie fi logermańskie nastawie-
nie nie oznacza jeszcze wiary w możliwość „przeszczepienia” na grunt rumuń-
ski tamtejszych zasad współżycia, sposobu myślenia czy wzorców osobowych. 
Jedynie idea ładu społecznego opartego na poczuciu praworządności zdaje się 
budzić jego nadzieję na konieczne i zarazem możliwe odwzorowanie. O ile jako 
polityk konsekwentnie opowiada się za relacjami sojuszniczymi z Prusami i Au-
strią, o tyle jako fi lozof Maiorescu wykazuje daleko idącą wstrzemięźliwość 
wobec wzorców niemieckich, wynikającą, jak wolno sądzić, ze sceptycyzmu co 
do szans ich materializacji na gruncie narodowym. Stara się też uniknąć upoli-
tycznienia głoszonych przez siebie haseł modernizacji kulturalnej i respektować, 
w stopniu, w jakim to wówczas możliwe, zasadę rozdzielenia autonomicznych 
obszarów nie tylko sztuki i literatury, lecz także nauki, polityki i ekonomii jako 
dystynktywnych domen ludzkiej aktywności. Różni się tym znacząco od swo-
ich oponentów – zarówno z kręgu siedmiogrodzkiego, jak i środowisk liberałów 
wołoskich – zwolenników konfrontacji każdej idei z kategorią rozmaicie pojmo-
wanego interesu narodowego. Cokolwiek by bowiem sądzić o oczywistości argu-
mentów historyczno-fi lologicznych przemawiających na rzecz tezy Siedmiogro-
dzian o łacińskim pochodzeniu języka rumuńskiego, to kontekst argumentacyjny 
oparty na rekonstrukcji historii jako narzędzia do budowania dumy narodowej, 
absolutyzowanie warstwy dowodowej i radykalizm proponowanych zmian czy-
niły tę kwestię bardziej polityczną niż naukową. 

Punktem stycznym siedmiogrodzkiej ideologii narodowej i mgliście pojętej 
rewolucji społecznej w wydaniu wołoskim jest radykalizm postulatów. Maiore-
scu tymczasem nie upatruje wartości w zmianie jako takiej, a zmianę gwałtowną 
uważa za wręcz szkodliwą. Dlatego opowiada się za niepopularną tezą o koniecz-

203 Maiorescu T., Neologismele (1881) [w:] Critice, vol. II, s. 143.
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ności pozostawienia w języku rumuńskim części słownictwa starosłowiańskiego 
pochodzenia: „Usunięcie wszystkich słów starosłowiańskich z języka rumuńskie-
go i zastąpienie ich neologizmami byłoby błędem i jest rzeczą niemożliwą”204. Na 
obronę tego stanowiska przywołuje tym razem argumenty natury socjologicz-
nej, po części także politycznej: nikt w Europie nie kwestionuje już raczej ro-
mańskiej przynależności języka rumuńskiego, nie jest zatem konieczna forsow-
na latynizacja dla doraźnych celów propagandowych, zaś „poczucie narodowe” 
wśród młodzieży jest już tak silne, iż nie może zagrażać jakakolwiek tendencja 
slawizacyjna w języku. Ponieważ większość słów słowiańskiego pochodzenia 
dotyczy życia codziennego wsi, ich eliminacja oznaczałaby zaburzenie głęboko 
zakorzenionej rzeczywistości językowej i ingerencję w życie środowiska „bardzo 
konserwatywnego”. Reforma wprowadzona „dekretem Akademii” nie ma szans 
powodzenia w tym środowisku, twierdzi Maiorescu, a brak „podstawowego po-
rozumienia” w kwestii słownictwa, które miałoby zastąpić terminy słowiańskie-
go pochodzenia, czyni całą operację bezprzedmiotową. 

Idea odgórnie narzuconych zmian stoi też w sprzeczności z uznaną przez Ma-
iorescu za „prawdę naukową” tezą rodem z fi lozofi i Humboldta205 o języku jako 
emanacji kultury i psychiki narodu: „(…) język nie jest rezultatem porozumienia 
uczonych, ale wytworem instynktualnym (sic!) całego narodu”206. Mimo oczywi-
stego ryzyka niekonsekwencji, perspektywa całkowitej latynizacji języka nie jest 
przez autora odrzucona jako nierealna, zostaje natomiast uznana za niemożliwy 
do osiągnięcia ideał, zaś „wartość wszelkiego ideału tkwi w jego wykonalno-
ści, tym się różni ideał od jałowych fantazji, zwanych utopiami”207. Oskarżenie 
o utopijność to może najcięższe z oskarżeń, po jakie sięga Maiorescu, utopia 
jest bowiem dla niego nie tylko negacją realności, lecz także przejawem słabości 
ludzkiego rozumu. Za nierozumne uważa wszelkie dążenie do zmiany, która dla 
rzeczywistości niedoskonałej, ale racjonalnej, zakorzenionej w historii i przez 
większą część społeczeństwa akceptowanej, proponuje substytut nieracjonalny. 
Zastąpienie neologizmami słów pochodzenia starosłowiańskiego okaże się uto-
pią, jeśli się ograniczy do języka elit i pominie, a pominąć musi ze względu na 
„zakorzenienie” inkryminowanych słów, chłopską mowę: 

„…gdzie neologizm miałby zastąpić wyraz słowiański? W przysłowiach, poezji, modlitwach, 
opowieściach ludu rumuńskiego czy tylko w głowie dziennikarza bądź fi lologa z Akademii? 
Pytanie w tym ostatnim przypadku jest bezzasadne, a zamiany [słów] nawet próbować nie 
warto”208. 

204 Maiorescu T., op.cit., s. 144.
205 Por. Heinz Adam, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978, s. 142–146.
206 Maiorescu T., op.cit., s. 151.
207 Ibidem, s. 153.
208 Ibidem.
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Spory wokół języka ujawniają, nie po raz pierwszy, naturę konfl iktową rela-
cji autor – adresat w ramach procesu modernizacyjnego. Pokolenie rewolucjo-
nistów 1848 roku propagowało konieczność reform podejmowanych w imieniu 
i w interesie narodu, nie defi niując jednak tego pojęcia. Synonimia pojęć naród 
i lud, którą operowali paszoptyści, dobrze służyła populistycznym hasłom, ale 
czyniła ideologię nieprzejrzystą. Reformatorzy, w większości wywodzący się ze 
środowiska bojarskiego, mimo deklarowanego podziwu dla wartości moralnych 
i dokonań artystycznych ludu, bynajmniej się z nim nie identyfi kowali209. Nie 
sposób dowieść, by opcja młodorumuńska z Maiorescu na czele reprezentowała 
znacząco odmienną postawę. Jako elitarne środowisko o ambicjach opiniotwór-
czych, przekonane o własnej wyższości intelektualnej, Junimea ma, podobnie jak 
paszoptyści, poczucie misji względem narodu. Wpisuje się tym samym w ogólną 
atmosferę epoki zdominowanej przez wiarę w wyjątkowy charakter rozgrywają-
cych się wydarzeń i związaną z tym konieczność podjęcia nadzwyczajnych środ-
ków, przez co niejednokrotnie popada w konfl ikt z głoszoną przez siebie potrzebą 
obiektywizmu, profesjonalizacji i dostosowania rytmu zmian do możliwości ab-
sorbcyjnych społeczeństwa. 

Wówczas jednak, gdy broni tradycji językowej chłopstwa przed radykali-
zmem reformatorskim, Maiorescu dokonuje częściowego upodmiotowienia tej 
warstwy. Lud staje się w jego rozważaniach bytem realnym, a nie tworem abs-
trakcyjnym. Koncepcja latynizacji języka jako element szerszego projektu mo-
dernizacyjnego, mającego w warstwie deklaratywnej służyć interesom „ludu”, 
w konfrontacji z rzeczywistością ujawnia swój „arystokratyczny” charakter. 
Okazuje się programem nowych elit, niezadowolonych z rzeczywistości zastanej 
i uwzględniających w niewielkim jedynie stopniu przyzwyczajenia, wrażliwość 
i interesy klas niższych. Polityczna słuszność postulatów zderza się z niedosko-
nałą rzeczywistością i zmusza do dokonania wyboru. Projekt polityczny ma cha-
rakter narodowy i Maiorescu nie może nie akceptować jego głównego przesłania. 
Dopuszcza więc ideę zmiany, ale protestuje, gdy projekt ów okazuje się równo-
znaczny z całkowitą negacją tradycji. 

Publikacje Maiorescu w Convorbiri literare wywołują reakcję intelektualnych 
środowisk siedmiogrodzkich i liberalnych kręgów politycznych, które bagateli-
zują zarzuty formułowane pod ich adresem, a samego Maiorescu poddają krytyce 
za nieuwzględnianie kwestii nadrzędnych i odwracanie uwagi ku sprawom nie-
istotnym („przejrzysty styl, gramatyka, ortografi a”). W istocie rzeczy polemikę 
trudno odbierać jako konfrontację zwolenników i przeciwników postępu, rzecz-
ników zmiany i obskurantów, gdyż żadna ze stron w tym sporze idei postępu 
nie kwestionuje. Różnice dotyczą sposobów interpretacji pojęcia. Dla oponentów 
Maiorescu idea postępu wydaje się mieć charakter konieczny, a postęp już doko-

209 Por. Roman A., op.cit.
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nany jest racją dostateczną dla jego kontynuacji. Dla opcji młodorumuńskiej po-
stęp jest zjawiskiem relatywnym, modyfi kowalnym i podlegającym aktualizacji. 

W imię prawa do poszukiwania formy właściwej Maiorescu zarzuca języko-
wym radykałom siedmiogrodzkim niedostatki logiczne i myślowy nieład, prowa-
dzące do braku dbałości o narodową mowę, ale wyjaśnienia ich przyczyn szuka 
w sferze daleko wykraczającej poza kwestie fi lologiczne: 

„Rumuńskie gazety literackie i polityczne, podobnie jak pismo «Transylwania», są słabo 
redagowane, szkodliwe w swej formie i treści, tkwią bowiem w niezdrowej atmosferze, a inspi-
racji szukają w ideach i uczuciach charakterystycznych dla większości rumuńskich «luminarzy 
i bojowników z pierwszej linii». Zasadniczą ich ułomnością, a także ułomnością całej obecnej 
tendencji w naszej kulturze jest nieprawda, (…) nieprawda w dążeniach, nieprawda w polity-
ce, nieprawda w poezji, nieprawda nawet w gramatyce, nieprawda we wszystkich przejawach 
życia publicznego”210. 

Ten surowy werdykt przenosi dyskusję z płaszczyzny czysto językowej do 
obszaru ideologii wyznawanych przez różne odłamy elity rumuńskiej, a dotyczą-
cych wizji budowy państwa przez kulturę. Bo też ta ostatnia kwestia jest najważ-
niejsza, co stwierdzają mniej lub bardziej dobitnie wszyscy uczestnicy debaty 
– tyle że Maiorescu proponuje uczynić ją tematem dyskusji intelektualnej, wręcz 
naukowej, nie zaś jedynie obiektem dyskursu propagandowego. Dlatego z dużą 
dbałością podchodzi do warstwy dowodowej oraz argumentacyjnej swoich teks-
tów i oburza się, gdy w odpowiedzi otrzymuje sugestię zajęcia się sprawami 
„bardziej istotnymi”.

Perspektywa jego oponentów nie może być inna, skoro traktują pojawienie 
się państwa rumuńskiego jako początek absolutny. Tak bowiem wypada interpre-
tować ich przywiązanie do trudnej do odtworzenia rzeczywistości historycznej 
sprzed prawie dwóch tysięcy lat (podbój Dacji przez Trajana i jego następstwa), 
selektywny stosunek do historii średniowiecznych księstw naddunajskich (ksią-
żęta „patriotyczni” zasługujący na pozostanie w historii i niegodni tego miana, 
mit jedności narodowej itd.) oraz próbę wymazania z pamięci zbiorowej cza-
sów fanariockich211. Dla Maiorescu natomiast ówczesna faza dziejów wydaje 
się jedynie etapem, którego wyjątkowość nie oznacza przecież wyłączenia go 
poza nawias historii i całkowitego „uwolnienia” od tradycji. Określenie „wydaje 
się” jest w tym przypadku konieczne, bowiem autor wykazuje niezdecydowa-
nie. Umieszcza całą historię Rumunów do roku 1820 pod znakiem „orientalnego 
barbarzyństwa”, będącego rodzajem letargu, z którego to społeczeństwo obudzą 
dopiero „zaraźliwe” idee rewolucji francuskiej. Zbiorczo potraktowane dzieje, 
bez rozróżnień i niuansów, nie stanowią korzystnego punktu odniesienia i nie 
zachęcają do kontynuacji. 

210 Maiorescu T., In contra direcţiei de astăzi în cultura română [w:] Critice, vol. I, s. 147.
211 Por. Boia L., op.cit.
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W kolejnym ze swoich tekstów, noszącym wymowny tytuł Nowy kierunek 
w poezji i prozie rumuńskiej (1872), opowiada się wszakże po stronie zachowania 
ciągłości językowej i kulturalnej ergo po stronie tradycji: 

„Naturalnym powołaniem tej Akademii było zebranie w całość skarbów języka rumuńskie-
go, i to w tej jego postaci, w jakiej używał go i używa lud we wszystkich prowincjach zamiesz-
kałych przez Rumunów (…). Zamiast wykonać tę prostą pracę i wiernie rzeczy pozbierać, 
członkowie Akademii zawłaszczyli dla siebie władzę decydowania o tym, jaki powinien być 
język i [jego] pisownia (…)”212. 

W innym zaś miejscu stwierdza: 

„Nowy kierunek w odróżnieniu od dawnego i przebrzmiałego cechuje naturalność odczu-
wania, prawdziwość, zrozumienie dla idei, jakie ludzkość cała zawdzięcza cywilizacji zachod-
niej i równoczesne zachowanie, a nawet umocnienie elementu narodowego [podkr. K.J.]”213. 

Maiorescu nie interesują instytucjonalne aspekty tradycji narodowej, które 
w kontekście historii europejskiej jawią mu się jako mało spektakularne; jego 
dylematy nie są dylematami Burke`a czy von Savigny`ego, bo też jego położenie 
w niczym nie przypomina sytuacji angielskiego bądź niemieckiego arystokraty, 
dla których zachowawczość jest częścią etosu środowiskowego. Tradycję utożsa-
mia z wartościami realnie istniejącymi, reprezentowanymi przez „jedyną rzeczy-
wistą klasę”214, czyli warstwę chłopską. Sprzeciwia się „konstruowaniu tradycji”, 
co proponują de facto jego oponenci jako sposób na umocnienie więzi wspól-
notowej i metodę legitymizacji nowoczesnych instytucji215, a w czym on sam 
dopatruje się fałszowania rzeczywistości. Jego krytyka haseł modernizacyjnych 
nie idzie w kierunku żądania restytucji dawnego porządku, jest natomiast reak-
cją na ideologię innowacji dokonywanych na podstawie fałszywych przesłanek, 
w pośpiechu i bez uwzględnienia miejscowej specyfi ki. 

Głównym motywem działań modernizacyjnych, uważa Maiorescu, nie jest 
rzeczywiste zainteresowanie wartościami kultury zachodniej, ale próżność no-
wych elit, postrzegających świat w kategoriach rywalizacji: 

„…Nie sposób uwierzyć, iż rzeczywistym bodźcem popychającym [Rumunów] ku zachodniej 
kulturze był dyktowany przez rozum podziw dla tej kultury. Prawdziwym impulsem mogła być 
jedynie próżność potomków Trajana, chełpliwa ambicja, by za wszelką cenę, nawet za cenę 
prawdy, dowieść obcym nacjom, że dorównujemy im pod względem cywilizacji”216. 

212 Maiorescu T., Direcţia nouă în poezia şi proza română [w:] Critice, vol. I, s. 190.
213 Ibidem, s. 158.
214 Maiorescu T., In contra direcţiei…, s. 151.
215 Por. Hobsbawm Eric, Ranger Terence, Tradycja wynaleziona, Kraków 2008.
216 In contra direcţiei…, s. 148.
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Lider Junimei krytykuje w istocie pewną praktykę polityczną, która może stać 
się niebezpieczna, gdy przeistacza się w ideologię o ambicjach programu narodo-
wego. Konsekwencją tej konfuzji jest zastępowanie rzeczywistości przez pozory, 
uznanie dla pseudowartości, zafałszowanie świadomości narodowej, a potem tak-
że stosunków społecznych. Początek tym tendencjom dały, twierdzi Maiorescu, 
trzy dzieła będące biblią latynizmu: Istoria pentru începutul românilor în Dachia 
P. Maiora (Buda 1812), Lexiconul de la Buda (1825), opracowany wspólnie przez 
reprezentantów Szkoły Siedmiogrodzkiej, oraz Tentamen criticum in linguam ro-
manicam (1840) Augusta Treboniu Lauriana. Zaraz jednak dodaje: 

„…zaskakuje i martwi nie tyle błędny charakter tych prac, to bowiem da się wytłumaczyć 
i niekiedy usprawiedliwić dziejowymi okolicznościami, ile nasza dzisiejsza nieprawidłowa ich 
ocena, pełne pychy i samozadowolenia uznawanie ich za wybitne naukowe dokonania, krótko-
wzroczność niepozwalająca dostrzec, iż rumuński gmach narodowy nie może wspierać się na 
fundamencie nieprawdy”217. 

Odpowiedzialnością za użycie niedostatecznie dowiedzionej naukowej hipo-
tezy jako pewnika w procesie konstruowania kultury i świadomości narodowej 
obciąża współczesne mu elity. Poprzednie pokolenia, uważa Maiorescu, miały 
jeszcze prawo do błędu z uwagi na pionierski charakter projektu intelektualnego; 
ich następcy, realizujący polityczny projekt, powinni w sposób racjonalny i kry-
tyczny zweryfi kować założenia konstruowanej ideologii.

Tymczasem, jak zgodnie stwierdzają członkowie Junimei, właśnie racjonal-
ności i krytycyzmu zabrakło. Zaburzony zostaje „naturalny” porządek zmiany, 
narzucający konieczność twórczego wykorzystania tego, co już istnieje jako re-
zultat kumulacji doświadczeń wspólnot historycznych. Odwrócona też zostaje 
fi lozofi czna hierarchia wartości: nie tyle byt materialny jest doskonalony w imię 
pewnej idei, ile abstrakcyjny koncept materializowany bez uwzględnienia realnie 
istniejącego kontekstu. 

„Zanim doczekaliśmy się partii politycznej, która odczuwałaby potrzebę posiadania organu 
prasowego i wykształciliśmy miłujących wiedzę czytelników, my zaczęliśmy wydawać gaze-
ty polityczne i czasopisma kulturalne, deformując i wykoślawiając dziennikarstwo. Zanim wy-
kształciliśmy wiejskich nauczycieli, otworzyliśmy we wsiach szkoły (…), zniekształcając ideę 
edukacji publicznej. Zanim dorobiliśmy się kultury istniejącej także poza szkolnym progiem, 
zbudowaliśmy przybytki kulturalne i założyliśmy stowarzyszenia, kompromitujące ducha towa-
rzystw literackich. Zanim pojawił się i u nas ślad chociażby oryginalnej twórczości naukowej, 
powołaliśmy do życia Rumuńskie Towarzystwo Akademickie (…). Zanim przybyło nam po-
trzebnych artystów, stworzyliśmy konserwatorium, a przy braku chociażby jednego wartościo-
wego malarza założyliśmy akademię sztuk pięknych (…). Pozornie i według statystyk form ze-
wnętrznych rzecz ujmując, Rumuni posiadają dzisiaj prawie całe zachodnie ucywilizowanie (…). 
Mamy szkoły i literaturę, mamy muzea, konserwatoria i teatry, mamy nawet konstytucję. Ale 

217 Ibidem, s. 150.
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w rzeczywistości to wszystko są martwe płody, bezpodstawne pretensje, bezcielesne fantomy, 
nieprawdziwe złudzenia; kultura rumuńskich klas wyższych jest całkowicie pozbawiona war-
tości, zaś przepaść dzieląca nas od warstw niżej stojących z każdym dniem staje się głębsza”218. 

Tak rozumiane „formy pozbawione treści” ośmieszają ich twórców – „plebe-
juszy z wyższych sfer”, pozbawiają warstwę chłopską udziału w procesie moder-
nizacyjnym, grożą kulturze narodowej zafałszowaniem tożsamości. Maiorescu 
daje do zrozumienia, że najwłaściwsza dla społeczeństwa rumuńskiego byłaby 
zmiana ewolucyjna o charakterze spontanicznym, wynikająca z elementarnej po-
trzeby samorealizacji i samoprzekształcenia219. Jedynie wówczas możliwa by-
łaby do utrzymania spójność konceptualna programu modernizacji i zostałaby 
zachowana wewnętrzna harmonia społeczna. 

Twórca ideologii młodorumuńskiej nie jest socjologiem, dlatego w jego roz-
ważaniach trudno doszukać się argumentacji opartej na analizie rzeczywistości 
społecznej tamtego czasu. Występuje w debacie publicznej z pozycji fi lozofa 
śledzącego idee, które decydują albo przynajmniej mogą decydować o tej rze-
czywistości. Zdaje się wierzyć wbrew Schopenhauerowi w „historyczne fi lozofo-
wanie”, zakładające realizację ideału w dziejach, jakże bowiem inaczej interpre-
tować jego zaangażowanie w sprawę narodową? Jednak na pytanie, czy ów ideał 
mieści się w czasach minionych, czy też należy go dostrzegać w przyszłości, nie 
udziela wyraźnej odpowiedzi. Wtedy, gdy krytykuje siedmiogrodzkich latynistów 
za nadmierną swobodę interpretacji historycznych faktów, w istocie powtarza za 
Schopenhauerem tezy o nienaukowości historii, o lekceważeniu wiedzy i zastę-
powaniu jej fantazją220. Podobnie postępuje wówczas, gdy zwalcza „demagogię” 
uprawianą przez liberałów wierzących w nieuchronność postępu i przyszły złoty 
wiek ludzkości. Zajmuje postawę, którą można uznać tyle za umiarkowaną, co 
niezdecydowaną. Niewątpliwa jest w niej jedynie zachowawczość. 

Autorzy rewolucji 1848 roku i ich ideowi następcy „konstruują” tradycję 
w imię „przeszłości zaprojektowanej”, by użyć określenia Piotra Sztompki, nie 
do końca jednak „wymyślonej”221. Posługują się faktami historycznymi z opraco-

218 Tamże. Cytowany fragment wskazuje wyraźnie, iż Maiorescu daleki jest od radykalizmu po-
glądów tradycjonalistów francuskich na temat edukacji i jej publicznych instytucji. Nie mógłby więc 
powtórzyć za Félicité de La Mennais`m, że „państwo łatwo może się obyć bez akademii, uniwersytetów, 
ale nie bez obyczajów, religii (…) Społeczeństwo żyje dzięki obowiązkom – nauczanie o nich stanowi 
całą edukację społeczną” (Réfl exions sur l`état de l`église en France, Paris 1825, s. 371–372. Cytujemy 
za Wielomski Adam, Filozofi a polityczna francuskiego tradycjonalizmu. 1789–1830, Kraków 2003). 
Sprzeciwia się natomiast powoływaniu do życia instytucji edukacyjnych i kulturalnych, które funkcjo-
nują w społecznej pustce, tzn. wyprzedzają proces tworzenia wartości. Wyraża tym samym niewiarę 
w powodzenie procesu modernizacji zakładającego, że to instytucje tworzą wartości.

219 Por. Sztompka Piotr, Socjologia zmian społecznych, rozdz. Klasyczny ewolucjonizm, Kraków 
2005.

220 Schopenhauer A., O historii [w:] Świat jako wola…, t. II, s. 629–639.
221 Sztompka P., op.cit., s. 72.
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wań Szkoły Siedmiogrodzkiej, tworząc konstrukcję o wymiarze teleologicznym, 
która w zamyśle autorów ma stanowić potwierdzenie łacińskich korzeni kultury 
narodowej i zapewnić legitymizację europejskich ambicji państwa rumuńskiego. 
Tradycja ta nie opiera się na żadnym etosie środowiskowym ani na etosie wiel-
kobojarskim odrzuconym z powodów ideologicznych przez zwolenników spo-
łecznego egalitaryzmu222, ani tym bardziej na etosie warstwy chłopskiej – słabo 
rozpoznanym i uznawanym za mało nobilitujący. Propagowana jest w zamian 
idea narodowego etosu rumuńskiego, będącego własnością ludzi mówiących tym 
samym językiem, świadomych swojej etnicznej odrębności i przynależności do 
tej samej wspólnoty. „Odbudowa przeszłości” narzucająca jednolite ramy pa-
mięci społecznej, ignorująca przy tym odmienność historycznych doświadczeń 
różnych grup może być traktowana jako specyfi czny przykład rozszerzania spo-
łecznych ram tradycji poprzez „ekspansywność destrukcyjną”223. 

Maiorescu oburza się przede wszystkim na lekkomyślny pośpiech, z jakim 
jego oponenci ogłaszają „ucywilizowanie rumuńskiego rodu”, na negatywne 
skutki fałszowania historii jako rozumnej samowiedzy. Daje też jednak do zro-
zumienia, iż wątpi, by proces konstytuowania społeczeństwa wokół jednego sy-
stemu wzorów myślenia i działania został już zakończony. Sprzeciwia się zatem 
tendencji wyrażonej może najdobitniej przez przywódcę liberałów, I.C. Brătianu, 
który w przemówieniu z roku 1859 deklarował: „Zjednoczenie zostało dokonane, 
naród rumuński [został] powołany do życia!”224. 

Krytyka zewnętrznych form „ucywilizowania” utożsamianych z instytucjami 
staje się, niezależnie od intencji autora, krytyką idei państwa, traktowanego jako 
zwieńczenie procesu modernizacji, wartość sama w sobie i remedium na prob-
lemy społeczne. Maiorescu kwestionuje założenia środowiskowej ideologii elity 
siedmiogrodzkiej, która będąc „wyniesiona przez reformy józefi ńskie z szere-
gów warstwy chłopskiej i drobnej szlachty, (…) pozbawiona własnych «środków 
produkcji», oderwana od własnej bazy ekonomicznej i społecznej, koniecznie 

222 Należy też zwrócić uwagę na istotne zróżnicowanie wewnętrzne tej historycznej warstwy spo-
łecznej (łącznie z aspektem etnicznym, aktualnym zwłaszcza w epoce fanariotów) oraz szczególne 
uwarunkowania (dominacja turecka, despotyczny charakter władzy hospodarów-wojewodów itp.) 
niesprzyjające kultywowaniu trwałych form etosu. To zaś oznaczałoby, że możliwość oparcia systemu 
wartości nowoczesnego społeczeństwa rumuńskiego na etosie bojarskim była co najmniej wątpliwa.

223 Zob. m.in., Znaniecki Florian, Współczesne narody, Warszawa 1990; Halbwachs Maurice, Spo-
łeczne ramy pamięci, Warszawa 1969; Goćkowski Janusz, Struktura i funkcje tradycji [w:] Rozważania 
o tradycji i etosie, Baradziej Jerzy, Goćkowski Janusz (red.), Kraków 1998.

224 Cytujemy za Lazăr M., op.cit., s. 108. Niewiele lat później, na pierwszym posiedzeniu parla-
mentu Zjednoczonego Królestwa Włoch, Massimo d`Azeglio wypowie się w podobnym duchu, ale 
całkiem odmiennie rozkładając akcenty: „Stworzyliśmy Włochy, teraz musimy stworzyć Włochów”. 
Brătianu wydaje się utożsamiać proces instytucjonalizacji państwa z urzeczywistnieniem więzi naro-
dowej, Maiorescu kwestionuje istnienie takiej prostej zależności i bliżej mu do poglądów włoskiego 
polityka. Por. Hobsbawm Eric, Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, rzeczywistość, 
Warszawa 2010, s. 52.
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potrzebuje państwa, aby przetrwać (…)”225. Odżegnuje się również od praktyk 
kręgów oświeceniowych – zarówno tych z Siedmiogrodu, jak i z księstw naddu-
najskich, które 

„…wystrzegają się jakiegokolwiek zaangażowania w praktyczną realizację głoszonych przez 
siebie wartości, zadowalając się wyżynami czysto intelektualnych rozważań i nie zadając sobie 
trudu przeniknięcia w konkretną przestrzeń życia społecznego”226. 

Maiorescu nie wierzy w omnipotencję państwa – owocu umowy społecznej, 
ani tym bardziej w automatyzm zmian uruchamianych przez zapożyczone roz-
wiązania instytucjonalne. Nie jest jednak radykałem i jego sceptycyzm nie ozna-
cza negacji. Ogranicza się do krytyki rumuńskiego naśladownictwa obcych form, 
zaś istnienie samych instytucji dopuszcza pod dwoma warunkami: respektowania 
zasady merytokracji, gwarantującej sprawne ich funkcjonowanie, oraz powoły-
wania ich do życia wyłącznie dla zaspokojenia realnie istniejących potrzeb i przy 
uwzględnieniu rzeczywistych możliwości. Wydawałoby się, że pierwszy z wa-
runków jest jedynie technokratycznym postulatem fi lozofa-pragmatyka. W rze-
czywistości to skrajnie elitarna koncepcja społeczeństwa, którego racją bytu jest 
ochrona jednostek ponadprzeciętnych: 

„…przeciętność należy zniechęcić do udziału w życiu publicznym narodu, tym bardziej gdy 
mamy do czynienia z narodem niewykształconym, wtedy bowiem jest ona najbardziej niebez-
pieczna. To, co wartościowe, ujawnia swoją doniosłość przy pierwszej okazji i nie potrzebuje 
taryfy ulgowej, wszak nie jest dobre jedynie dla nas i w tym momencie, ale dla wszystkich i na 
zawsze”227. 

Maiorescu, wciąż bliski tezom Schopenhauera, proponuje oprzeć konstrukcję 
nowoczesnego społeczeństwa na antyegalitarnym w swej wymowie respekcie dla 
indywidualnych wartości, co pozwoliłoby uratować system hierarchiczny przez 
zastąpienie kryterium pochodzeniowego wymogiem osobistych zasług. To zaś 
oznacza sprzeciw wobec woluntarystycznych rozwiązań stosowanych przez li-
berałów, zakładających (przynajmniej deklaratywnie) bezwarunkową równość 
obywateli i wierzących w zbawczy wpływ instytucji państwa na ogół społeczeń-
stwa228. Dla dawnych rewolucjonistów instytucje są samą treścią życia społecz-
nego, dla Maiorescu – jedynie formą. 

225 Barbu D., op.cit., s. 256.
226 Ibidem, s. 255.
227 Maiorescu T., In contra direcţiei…, s. 152.
228 Rumuńscy zwolennicy reform już wcześniej wyrażali przekonanie o wyjątkowej roli instytucji 

w życiu społecznym. W jednym z memoriałów redagowanych przy okazji wprowadzania w życie 
w latach trzydziestych XIX w. Regulaminu organicznego możemy przeczytać: „Dobre instytucje są 
kamieniem węgielnym Państwa, są niezbędnym warunkiem jego marszu ku cywilizacji i dostatniej 
przyszłości”. Georgescu Vlad, Mémoires et projets de réformes dans les Principautés roumaines, 
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Legalizacja formy nie wystarcza, przekonuje fi lozof: 

„Forma pozbawiona treści nie dość, że nie przynosi żadnej korzyści, to jeszcze czyni szko-
dy, unicestwia bowiem ważny nośnik kultury. Dlatego twierdzę: lepiej nie zakładać szkoły, 
jeżeli miałaby to być zła szkoła, lepiej nie tworzyć pinakoteki, jeżeli miałaby być pozbawiona 
dzieł sztuki (…) Postępując inaczej, wytwarzamy cały szereg form zmuszonych przez czas 
jakiś istnieć bez własnej esencji. (…) W tym czasie formy dyskredytują się bez reszty w opinii 
publicznej i opóźniają wręcz pojawienie się treści (…)”229. 

Maiorescu dostrzega puste formy wszędzie wokół siebie – od poezji poczyna-
jąc, a na konstytucji kraju kończąc. Są one dla niego nieuchronnym skutkiem na-
śladowczego zapału zwolenników państwa liberalnego zapatrzonych we wzorce 
francuskie, ale też przejawem poważnego schorzenia, jakim jest imitacja w ogó-
le. Także i tym razem najbardziej wiarygodnym źródłem inspiracji dla fi lozofa 
pozostaje Schopenhauer ze swoją krytyką naśladownictwa w sztuce230. 

Przenosząc fi lozofi czny koncept poza obszar sztuki, na płaszczyznę ideolo-
giczną, Maiorescu naraża się jednak na konfrontację z ówczesną rzeczywistością 
polityczną i dynamiką procesów społecznych. Jako minister wyznań i edukacji 
publicznej w najdłużej sprawującym władzę rządzie konserwatywnym (1871–
–1876) Lascăra Catargiu, staje w 1874 roku wobec możliwości wprowadzenia 
w życie swoich koncepcji ideowych. Bilans dokonań ministerialnych lidera Ju-
nimei jest więcej niż skromny. Udaje mu się przywrócić do istnienia semina-
ria nauczycielskie, które jego ministerialni poprzednicy z opcji konserwatywnej 
pragnęli zlikwidować w imię oszczędności budżetowych, i realizuje program 
przekazywania szkół wiejskich w ręce kleru prawosławnego231. Opracowuje też 

1831–1848. Répertoire et textes, Bucarest 1972, s. 37. Cytujący te słowa D. Barbu [Bizanţ după Bizanţ, 
s. 264] uważa je za jedną z myśli przewodnich programów reformatorskich w XIX w.

229 Maiorescu T., In contra direcţiei…, s. 152.
230 „(…) Naśladowcy, słudzy maniery, imitatores, servum pecus (Horacy, Listy 1, 19) wychodzą 

w sztuce od pojęcia, karbują sobie w pamięci, co się podoba i robi wrażenie w prawdziwych dziełach, 
wyraźnie to sobie uprzytomniają, ujmują w pojęcia, czyli abstrakcyjnie, i potem naśladują jawnie lub 
skrycie w sposób celowo zamierzony. (…) Wszyscy naśladowcy, wszyscy słudzy maniery ujmują w po-
jęcie istotę cudzych wzorowych osiągnięć, ale pojęcia nie nadadzą nigdy życia wewnętrznego dziełu. 
Epoka, czyli każdorazowa tępa masa, zna jedynie pojęcia i lgnie do nich, dlatego przyjmuje szybko 
i z uznaniem zmanierowane dzieła; te same dzieła są jednak już po niewielu latach niestrawne, gdyż 
zmienił się duch czasu (…)”. Schopenhauer A., Świat jako wola…, t. I, s. 365–366.

231 Dla Maiorescu decyzja ta miała jednak głównie wymiar praktyczny, a nie światopoglądowy. 
Równocześnie bowiem opowiadał się za laickością państwa, twierdząc, iż „w państwie (…) religia po-
winna pozostać sprawą gminną bądź prywatną”. Pytał też retorycznie: „Jaki związek ma kler z naukami 
przyrodniczymi i literaturą narodową z podstawowego programu szkoły wiejskiej?”. I dodawał: „Jeśli 
środków będzie mało, powstanie mało szkół, a jeżeli dużo – szkół powstanie więcej. Niezależnie jednak, 
czy będzie ich dużo czy mało, powinny być dobre z punktu widzenia nowoczesnej kultury. A nowoczesna 
kultura wszędzie ogranicza wpływ Kościoła na szkolnictwo” (Cytaty za Lovinescu E., T. Maiorescu, 
s. 276). Była to jedna z pierwszych konfrontacji ideologicznych konserwatywnych kręgów wielkobojar-
skich, uznających religijność za ważny element ładu społecznego, z ugrupowaniem młodorumuńskim.
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projekt nowej ustawy o edukacji publicznej, która zmierza, najogólniej rzecz 
biorąc, do nadania szkolnictwu charakteru praktycznego poprzez odejście od 
gimnazjów klasycznych i zastąpienie ich realnymi, a tym samym wzmocnienie 
klasy średniej utożsamianej z warstwami przemysłowymi i kupieckimi („aby 
szkoły nie czyniły państwa niezdolnym do ekonomicznej egzystencji”). Projekt 
przewiduje też obowiązek posiadania tytułów akademickich przez wszystkich 
wykładowców uniwersyteckich, likwidację internatów szkolnych, rozwiązanie 
Wydziału Humanistyczno-Filozofi cznego w Jassach z braku niezbędnej kadry 
i przekształcenie tamtejszego Wydziału Nauk Ścisłych w szkołę politechniczną 
oraz powołanie do życia Wydziału Teologicznego. Maiorescu przegrywa głoso-
wanie w Senacie, składa dymisję w styczniu 1876 roku, a jego koncepcje nigdy 
w całości nie zostają zrealizowane. 

Skromny bilans dokonań ministerialnych, także w kolejnych rządach, również 
w resorcie sprawiedliwości, i poniesione porażki polityczne nie muszą jeszcze 
oznaczać negatywnej weryfi kacji założeń intelektualnego projektu. Konfrontacja 
politycznej empirii z refl eksją fi lozofi czną rodzi wszakże pytanie o wymiar prak-
tyczny zamysłu intelektualnego. Innymi słowy, odpowiedzieć musimy na pyta-
nie, w jakim stopniu ów projekt był lub miał szansę stać się alternatywą dla mo-
dernizacji naśladowczej. Wiele wskazuje na to, że w przypadku Maiorescu mamy 
do czynienia raczej z pewną postawą życiową i nastawieniem ideowym, nie zaś 
z ideologią o wyraźnych konturach, ani tym bardziej z programem politycznym. 
Po śmierci autor staje się ikoną ruchu młodorumuńskiego utożsamianego jedno-
znacznie (choć nie do końca słusznie) z opcją konserwatywną, a to rodzić będzie 
pytania o słuszność wyborów ideowych. Nie dziwią więc słowa współczesnego 
komentatora jego tekstów: 

„Posunięcia zakładane przez opcję młodorumuńską w pierwszej fazie działalności były 
nie do zrealizowania, okazały się bowiem nierealistyczne i, paradoksalnie, nie uwzględnia-
ły koniecznego związku między formą i treścią. (…) Rację mieli więc nie subtelni krytycy 
«fałszywego kierunku» i «pustych form», ale ci inni – może mniej utalentowani, może słabiej 
wykształceni – którzy postanowili przenieść nad Dunaj formy kultury zachodniej niezbędne 
dla nowoczesnego rozwoju kraju. Z czasem okazało się, że owe formy pozbawione treści nie 
tylko nie były «szkodliwe», nie tylko nie zdyskredytowały się w oczach opinii publicznej, nie 
tylko nie unicestwiły idei, jaką symbolizowały, ale przyczyniły się w sposób decydujący do 
powstania nowoczesnej Rumunii. (…) [Formuła młodorumuńska] nie była stosowalna [podkr. 
K.J.] i nie znalazła zastosowania”232. 

Zigu Ornea nie jest jedynym, który proponuje takie odczytanie poglądów Ma-
iorescu, nadając im charakter projektu politycznego i formułując oczekiwania 
odnośnie do „konstruktywności”. Inny ze współczesnych krytyków, Alexandru 

232 Ornea Zigu, Junimea şi junimismul, vol. I, Bucureşti 1998, s. 218–219.
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Dobrescu, idzie jeszcze dalej, ujawniając utopijny charakter propozycji lidera 
Junimei: 

„Istotą projektu reformy rzeczywistości, zawartego w tekście Maiorescu z 1868 roku, jest 
ideał społeczeństwa harmonijnego, pozbawionego sprzeczności, niewzruszonego w swojej do-
skonałości. Nawet jeśli powołuje się na anglosaski ewolucjonizm, artykuł Przeciwko dzisiej-
szym tendencjom… jest wytworem wizji statycznej, kreśląc utopijny projekt [podkr. K.J.], przy 
którym fourieryzm i paszoptyzm zdają się przejawami niewątpliwego realizmu”233. 

Pominąwszy przeciwstawienie ewolucjonizmu i statyczności (rozumianej naj-
wyraźniej jako całkowity bezruch) i wbrew wrażeniu programowego relatywi-
zmu, opinia Dobrescu w zasadzie nie wykracza poza tradycyjne ramy interpreta-
cyjne. Umieszcza on fenomen Maiorescu w szerszym kontekście historycznym, 
wpisując go w „tendencję krytyczną” obecną w kulturze mołdawskiej na długo 
przed powstaniem Rozmów literackich i słusznie wytyka komentatorom tekstów 
lidera Junimei absolutyzację zawartych tam treści oraz nadużycia interpretacyjne: 
„jest on [Maiorescu] w całości dziełem fantazji egzegetów, którzy przekłamują 
jego teksty, by uczynić go jedynym źródłem [inspiracji] dla całej kultury narodo-
wej (…)”234. Stwierdzenie braku oryginalności w odniesieniu do ideologii młodo-
rumuńskiej i względnie słabego jej oddziaływania na atmosferę oraz wydarzenia 
epoki235 nie przeszkadza autorowi podejmować polemiki wskazującej na odczyty-
wanie myśli Maiorescu w kategoriach pragmatycznej polityki kulturalnej: 

„Utopia i paradoks! Paradoks Maiorescu bierze się z pozbawionego niuansów negowania 
rzeczywistości w imię organicznej ewolucji i z równoczesnego kwestionowania możliwości 
uzyskania jakichkolwiek korzyści z ewolucji organicznej dokonującej się w imię realizmu. 
Domaga się ciągłości tradycji, potępiając nagłą rezygnację z normy, ale równocześnie odma-
wia tej tradycji jakichkolwiek osiągnięć. Kultura rumuńska miałaby obowiązek rozwijać się 
o własnych siłach, tyle że wartościom zrodzonym z natężenia tych sił zarzuca jałowość. (…) 
«Tendencji fałszywej», pozbawionej oparcia w miejscowej tradycji, przeciwstawia «nowy kie-
runek» stojący pod znakiem prawdy, który cechuje programowe odejście od tradycji. «Pusta 
forma» zostaje zastąpiona przez inną, równie ułomną”236.

Uwzględniając często ujawnianą nieprzystawalność poglądów i postawy poli-
tycznej, trudno jednoznacznie ocenić rzeczywiste intencje Maiorescu. To raczej, 
powtórzmy za Dobrescu, komentatorzy jego tekstów z krytycyzmu przejawiane-
go wobec sposobu, w jaki przeprowadzono zmianę paradygmatu cywilizacyjnego 
i narzucono nowe wzorce estetyczne, uczynili teorię, która zależnie od okoliczno-
ści i przyjętych założeń interpretacyjnych albo miała ratować kulturę rumuńską 
przed peryferyjnością, albo hamować jej modernizację. Istotną rolę w takim od-

233 Dobrescu Al., op.cit., s. 102.
234 Ibidem, s. 12.
235 Zob. ibidem, s. 322.
236 Ibidem, s. 103.
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czytaniu twórczości Maiorescu odegrała koncepcja Garabeta Ibrăile anu dotycząca 
„krytycyzmu” (spiritul critic) jako tendencji przeciwstawnej towarzyszącej zjawi-
sku naśladownictwa w kulturze rumuńskiej. Orientacja młodorumuńska została 
więc uznana za „krytyczną”, co oznaczało wyeksponowanie jej postawy sprzeci-
wu wobec przejmowania obcych wzorów. Tymczasem równie uprawnione wydaje 
się takie odczytanie poglądów tego ugrupowania, które uwzględni w pierwszym 
rzędzie ich charakter zachowawczy w płaszczyźnie ogólnospołecznej oraz otwar-
cie na zasadę autonomii pierwiastka estetycznego w sztuce. Ta zmiana rozłożenia 
akcentów, w niczym nienaruszająca hierarchii części składowych projektu, po-
zwala lepiej zrozumieć opór przeciwko zapożyczeniom, a także przenieść całe 
zjawisko poza obręb rozważań o ściśle lokalnym wymiarze. 

Maiorescu i jego zwolennicy nie występują przeciwko praktykom moderniza-
cyjnym po to, aby je powstrzymać i anulować ich skutki. Modernizacja jest już 
w zasadzie politycznym faktem dokonanym, czy raczej zadekretowanym. Starają 
się więc ją zracjonalizować, gdyż wierzą niezmiennie w zasadę trwałego ładu 
społecznego. Zachowują się jak francuscy konserwatyści, uznający nieuchron-
ność rewolucji i przyjmujący zmieniony układ stosunków społecznych jako 
oczywistość237. W przeciwieństwie jednak do arystokratycznej Francji, w zdo-
minowanych do początków wieku XIX przez orientalny autokratyzm księstwach 
naddunajskich nie dokonała się rewolucja społeczna sensu stricto. Trudno okreś-
lić moment przełomowy, choćby i symboliczny, po którym następuje radykalna 
przemiana społeczna. Całość zjawisk innowacyjnych ma charakter procesowy, 
narastający. Środowisko młodorumuńskie bierze udział w tworzeniu od podstaw 
nowoczesnej państwowości nie jako formacja kontrrewolucyjna, ale jako zacho-
wawcza opcja światopoglądowa, występująca przeciwko teorii politycznej opar-
tej na abstrakcji i próbom przenoszenia obcych norm i instytucji politycznych na 
rodzimy grunt, częściowo zaś także – przeciwko samemu ryzyku zmiany. Maio-
rescu żywi obawy zwłaszcza przed ubocznymi skutkami zmian, przed brakiem 
ładu i społecznym chaosem. W ślad za Schopenhauerem jest minimalistą, gdy 
chodzi o oczekiwania względem państwa. Docenia jego realną użyteczność, ale 
pragnie jedynie tego, by stało na straży aktualnie obowiązującego prawa, zapew-
niało spokój i bezpieczeństwo obywatelom. 

Junimea jest wprawdzie inicjatywą środowiskową, ale o charakterze ponad-
klasowym, nie reprezentuje wyłącznie interesów środowiska bojarskiego238, co 

237 „Rewolucja francuska nie wyszła od tego lub owego człowieka, od tej lub tamtej książki, ale 
z natury rzeczy. Była nieunikniona (…)”, Chateaubriand. Cytujemy za Szacki J., Kontrrewolucyjne 
paradoksy, s. 52.

238 Sam Maiorescu tak oceniał ówczesne realia: „W oczach wielu ludzi Partia Konserwatywna utoż-
samia się z dawnym bojarstwem, a jej przeciwnicy (…) starają się podtrzymywać istniejącą konfuzję. 
Wbrew temu, iż w naszym państwie konstytucyjnym pryncypia konserwatywne nie mają nic wspólnego 
z podziałem społecznym na bojarów i burżuazję, wciąż jeszcze należy do rzadkości, by zasada polityczna 
była odbierana jako taka; poglądy większości są zdominowane przez emocje wynikające z przynależności 
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czyni jej dyskurs polityczny bardziej wiarygodnym, aczkolwiek rodzi nieuchron-
ne napięcia wewnątrz systemu pojęć, jakimi się posługuje (hierarchia/równość, 
ład/anarchia, swojskie/zapożyczone, tradycja/nowoczesność etc.). To zaś wpro-
wadza element eklektyczności i ostatecznie uniemożliwia przekształcenie gło-
szonych poglądów w ideologię. Można zatem traktować owe poglądy jedynie 
jako wyraz preferencji konserwatywnych (pragnienie uratowania przed zniszcze-
niem tego, co powinno być chronione), które, by użyć słów współczesnego fi lo-
zofa, „równoważą innowacje i na dłuższą metę umożliwiają zmiany”239. Broniąc 
wymiaru substancjalnego przed naciskiem czysto formalnych warunków zmiany, 
Maiorescu nadaje równocześnie swoim postulatom charakter korekcyjny, a nie 
konstytutywny, jak to najczęściej jest odczytywane. Ich realizacja miałaby po-
wstrzymać destrukcję wartości usankcjonowanych tradycją i neutralizować skut-
ki zmian niekorzystne, w jego mniemaniu, dla życia społecznego. Zmiana po-
winna przynosić poprawę tego, co już istnieje, nie zaś narzucać jego substytucję. 

W kwestii kultury Maiorescu jest zwolennikiem organicyzmu, zarówno 
wówczas, gdy traktuje język jako podstawowy wyróżnik kultury narodowej, jak 
i wtedy, gdy sugeruje podobieństwo organizmu społecznego do zamkniętej ca-
łości dysponującej ograniczonym potencjałem, który należy wykorzystywać ze 
świadomością, że jest on niepodzielny i niezastępowalny. Pisze więc we wstępie 
do wydania swych Pism krytycznych z roku 1874 słowa będące swoistym credo 
konserwatywnym: 

„Siły narodu, zarówno moralne, jak i materialne, mają w każdej danej chwili wielkość 
ograniczoną. Narodowy stan posiadania Rumunów wyraża się dzisiaj pewną liczbą stałą, ich 
energia intelektualna również się zawiera w określonej wielkości. Nie można bezkarnie szafo-
wać tą sumą talentów, tym kapitałem kulturalnej przedsiębiorczości narodu. Czas, materialny 
dorobek, siła moralna i intelektualna sprawność, które zużyjesz, tworząc dzieło niepotrzebne 
albo wręcz niedobre, są bezpowrotnie stracone dla pracy użytecznej i prawdziwej. Razem zaś 
iść nie mogą te dwa działania, bowiem źródło talentów nie jest niewyczerpane, lecz z natury 
rzeczy ograniczone. (…) Masz jeden marmurowy głaz; jeśli zużyjesz go na karykaturę pomni-
ka, skąd weźmiesz materiał na posąg Minerwy?”240. 

Z cytowanego fragmentu wynika dosyć jednoznacznie, że dla Maiorescu kul-
tura nie jest terenem ścierania się różnych programów estetycznych i rywalizacji 
dzieł lepszych z gorszymi, jest natomiast obszarem koniecznego dążenia do do-
skonałości jako ucieleśnienia Prawdy, wykuwania formy odpowiedniej dla zbio-
rowej wrażliwości i utrwalonych tradycją znaczeń. Istotna nie jest zatem wolna 
wymiana wartości (w tym przypadku estetycznych), ale uznanie istnienia ideału 

klasowej i ciężkim brzemieniem przeszłości kładzie się demokratyczna nienawiść (może też i zazdrość) 
okazywana dawnemu bojarstwu”. Istoria politică a României…, s. 36.

239 Scruton Roger, Religia może zapobiec rozpadowi społeczeństw, „Europa. Tygodnik idei”, 
nr 6(149) z 10.02.2007.

240 Maiorescu T., Critice, vol. I, s. 3.
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referencyjnego i respektowanie zasady, iż prawda w sztuce/kulturze to dzieło 
jednostek wybitnych (a nie Schopenhauerowskiej „tępej masy”241). 

Nie wydaje nam się, by zasadniczym problemem koncepcji Maiorescu była ich 
nieprzystawalność do rewolucyjnego ducha tamtych czasów i „utopijny” cha-
rakter proponowanej alternatywy. Jako bardziej istotna jawi się wewnętrzna nie-
spójność tych koncepcji, wynikająca – jak można sądzić – z wahań dotyczących 
wyboru pomiędzy determinizmem intelektualnym a socjologicznym242. Intelek-
tualizm, elityzm i kult racjonalności manifestowane przez Maiorescu sugerują, 
iż wierzy on w to, że „idee mają konsekwencje”243, że wydarzenia historyczne to 
skutki wyboru pewnej idei przewodniej i wizji świata, których autorami są fi lozo-
fowie. Równocześnie jednak, zgłaszając obawy o potencjał absorbcyjny kultury 
współczesnego mu społeczeństwa i krytycznie oceniając dorobek dotychczasowy 
(co przeszkadza mu zostać tradycjonalistą), zdaje się skłaniać ku historycznemu 
kontekstualizmowi, dla którego idea jest wtórna wobec sytuacji społecznej (eko-
nomicznej, terytorialnej etc.), w jakiej powstała. Maiorescu nie rozstrzyga dyle-
matu, jakkolwiek pierwsza z postaw wydaje się mu bliższa. Ważną rolę odgrywa 
w tym zapewne ideowe „uzależnienie” od fi lozofi i Schopenhauera, do którego 
sięga częściej niż do teoretyków niemieckiego konserwatyzmu, usiłując dopaso-
wać jego koncepcje estetyczne (zwłaszcza tezy o genialności) i zachowawczość 
do realiów państwa tworzonego od podstaw i kultury narodowej in statu nascendi. 

Te ostatnie okoliczności mają, naszym zdaniem, znaczenie zasadnicze dla 
zrozumienia immanentnych sprzeczności tkwiących w poglądach Maiorescu. 
Zarówno jego liberalni oponenci, jak i on sam są twórcami całkiem nowej rze-
czywistości, niezależnie bowiem od odwołań do łacińskiego antyku, instytucje 
państwa narodowego i kultury narodowej mają, z perspektywy historycznej, cha-
rakter pionierski. Konserwatywne pryncypia, niezależnie czy pochodzą od von 
Savigny`ego, Burke`a czy Chateaubrianda, w konfrontacji z rzeczywistością kon-
struowaną – a nie podlegającą rekonstrukcji – tracą niekiedy swoją adekwatność. 

Jako konserwatysta, którym niewątpliwie jest, Maiorescu odrzuca rewolucyj-
ny charakter zmiany, tyle że „rewolucję” stanowi samo powstanie nowoczesnego 
państwa rumuńskiego i związane z tym dylematy, a przeciwko temu wystąpić już 
nie sposób. Pozostaje mu protest przeciwko „metodzie” rodzącej „formy bez tre-
ści”. Istoty zmiany nie jest w stanie zakwestionować. Jednak nawet wtedy, kiedy 
się myli, plącze w paradoksach i wewnętrzną obawę przykrywa pewną siebie re-
toryką, Maiorescu nie przestaje być koniecznym głosem protestu przeciwko rady-
kalnej, nieodległej od fanatyzmu, wizji początku wszystko usprawiedliwiającego. 

241 Zob. Drugie rozpatrywanie świata jako przedstawienia, § 49 [w:] Świat jako wola…, t. I.
242 Teoretyczne aspekty zagadnienia omawia m.in. Paweł Kłoczowski. Zob. idem, Restauracja, 

przyczynowość, celowość [w:] Czy historia może się cofnąć, Łagowski Bronisław (red.), Kraków 1993.
243 Ibidem, s. 161.
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Eminescu, współcześnie uważany za najwybitniejszego poetę w całej literaturze 
rumuńskiej i współtwórcę nowoczesnego języka literackiego, za życia jest znany 
głównie ze swojej publicystyki. W publikowanych na łamach konserwatywne-
go dziennika „Timpul” („Czas”) tekstach ten miłośnik Schopenhauera i fi lozofi i 
Wschodu udowadnia, że jest uważnym obserwatorem życia społeczno-kultural-
nego, a nade wszystko ma wyraziste poglądy polityczne, wsparte bezkompromi-
sową postawą. Eminescu jest autorem „niewygodnym” z dwóch przynajmniej 
powodów: niezwykły talent literacki idzie u niego w parze ze skrajnym radykali-
zmem poglądów, budzącym niekiedy interpretacyjną bezradność, zaś status poe-
ty narodowego i bezkrytyczne, acz nie bezinteresowne uwielbienie okazywane 
jego twórczości literackiej przez potomnych1 oraz związana z tym skłonność do 
swoistej absolutyzacji warstwy estetycznej i światopoglądowej dzieła utrudniają 
dodatkowo jego analizę. 

Podobnie jak Maiorescu, jest Eminescu „produktem” kultury niemieckiej 
w jej dziewiętnastowiecznym wydaniu. Urodzony w roku 1850 w Botoszanach 
na północy Mołdawii, pobiera nauki najpierw w National-Hauptschule, a następ-
nie w Ober-Gymnasium w Czerniowcach – stolicy habsburskiej (od roku 1775) 
Bukowiny. Gimnazjum nie kończy, co nie przeszkadza mu, jako wolnemu słu-
chaczowi, zapisać się w roku 1869 na studia fi lozofi czne na Uniwersytecie Wie-
deńskim, gdzie słucha między innymi wykładów R. Zimmermanna, Th. Vogta, 
L. von Steina, L. Rittera von Arndta i in. Latem 1872 roku Eminescu wraca do 
Jassów, ale już jesienią towarzystwo Junimea przyznaje mu stypendium na do-
kończenie studiów fi lozofi cznych w Berlinie z myślą, by następnie objął katedrę 
fi lozofi i na mołdawskim uniwersytecie. W stolicy Prus przez dwa lata uczęszcza 
na wykłady Dűhringa, Lepsiusa, Droysena, Poggendorfa, studiuje historię fi lo-
zofi i, logikę, krytykę fi lozofi i Hegla, dzieje Egiptu, prawo rzymskie, geografi ę, 
a nawet fi zykę, ale studiów – jak niegdyś gimnazjum – nie kończy, mimo nacis-
ków Maiorescu2. 

Po powrocie do kraju zostaje mianowany dyrektorem Biblioteki Głównej 
w Jassach, a następnie inspektorem szkolnym, ale w czerwcu 1876 roku rządzący 
liberałowie odwołują go ze stanowiska w związku z podejrzeniami o przywłasz-
czenie sobie książek i mebli. Ten banalny z pozoru epizod okaże się brzemienny 
w konsekwencje. Ponadprzeciętna wrażliwość i urażona duma nigdy nie dadzą 

1 Jedna z pierwszych analiz tego zjawiska zawarta jest w opracowaniu Mihail Eminescu, poet 
naţional român. Istoria şi anatomia unui mit cultural, Both Ioana (red.), Cluj-Napoca 2003.

2 Na temat biografi i poety zob. Călinescu George, Poeta miłości, przekł. D. Bieńkowska, Warszawa 
1977.
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Eminescu zapomnieć doznanego upokorzenia. Lektura późniejszej publicystyki 
z jej gwałtownym, oskarżycielskim tonem nie pozwala pozbyć się wrażenia, iż 
za antyliberalnymi tyradami kryje się nie tylko ideologiczna wrogość, lecz także 
resentyment wyrosły z poczucia niezasłużonej i nieodwracalnej krzywdy, tak pa-
tetycznie niegdyś przeżywanej: 

„Liberalne kanalie zniweczyły moje marzenia życiowe! Zostałem bez materialnego zabez-
pieczenia, z moralnym piętnem noszonym jak nieuleczalna rana, i przyjdzie mi chyba znów 
wziąć do ręki laskę wygnańca, który nie ma celu żadnego ani ideału. (…) Od dzisiaj jestem dla 
społeczeństwa człowiekiem straconym”3. 

Dramatyczny ton przywodzi na myśl utyskiwania Maiorescu, który dziesięć 
lat wcześniej w podobny sposób reagował na domniemany brak perspektyw ży-
ciowych po powrocie ze studiów i środowiskowe szykany, które spotykały go 
ze strony przeciwników politycznych, jak dawał do zrozumienia, albo raczej, co 
równie prawdopodobne, ze strony zawistnych konkurentów. Tyle że Maiorescu 
– pedantyczny, konsekwentny i życiowo zaradny – okazał się fi lozofem o du-
szy pragmatycznego polityka, podczas gdy Eminescu pozostaje neurotycznym 
artystą o samotniczym, melancholijnym usposobieniu, kompensowanym przez 
publicystyczną werwę i sarkazm, człowiekiem pozbawionym większych zdolno-
ści adaptacyjnych, dla którego bagaż wiedzy fi lozofi cznej i historycznej będzie 
jedynie dodatkiem do kreowanych i przeżywanych wizji poetyckich. 

Nie jest to jedyna różnica między poetą a jego, starszym o dziesięć lat, men-
torem i mecenasem. O ile Maiorescu wyraźnie ulega scjentyzmowi, a trzeźwość 
rozumu uważa za cnotę naczelną, o tyle Eminescu – dziecko późnego romanty-
zmu – reprezentuje kulturę uczuć dopuszczającą emocje w procesie poznawania 
i opisywania świata. Ten pierwszy, chociaż niezłomnie wierzy w Ideę i Formę 
Doskonałą, nie wyklucza możliwości kompromisu z rzeczywistością istniejącą 
i ograniczonej akceptacji dla zmiany już dokonanej, podczas kiedy Poeta – cały 
skupiony na poszukiwaniu środków wyrazu dla protestu przeciwko nędzy teraź-
niejszości – zanurza się w historię w nadziei znalezienia Wielkiej Alternatywy. 
Wreszcie zaś, Maiorescu – chociaż deklarujący się jako wróg imitacji – propo-
nuje prawie dosłowną lekturę wzorców kultury niemieckiej, zaś Eminescu – nie 
mniej zafascynowany duchem niemieckim – odczytuje idee obszaru, który go 
ukształtował w sposób selektywny, wplatając je w rodzimą tradycję, traktując 
instrumentalnie i podporządkowując nadrzędnej ideologii narodowej. 

Kolejny etap kariery publicznej poety, jako redaktora prowincjonalnej ga-
zety „Curierul de Iaşi”, zostaje przerwany konfl iktem z dopuszczającym się 
politycznej korupcji kierownictwem publikacji i kończy się przeprowadzką do 
Bukaresztu. Przyjaciele z Junimei powierzają mu tym razem redagowanie nowo 

3 Cytujemy za Călinescu George, Viaţa lui Eminescu, Iaşi 1977, s. 233.
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powstałego dziennika konserwatywnego „Timpul”. Tutaj przez ponad pięć lat 
(jesień 1877 – wiosna 1883) Eminescu drukuje większość swoich tekstów pub-
licystycznych, które defi niują jego profi l ideologiczny i dopełniają twórczość 
poetycką. Wiele wskazuje na to, że za swego życia Eminescu bardziej jest znany 
jako dziennikarz, komentator sceny politycznej i namiętny pamfl ecista aniżeli 
jako poeta4. W zamian potomni docenią przede wszystkim jego geniusz poetyc-
ki, twórczość publicystyczną traktując drugorzędnie albo, niekiedy, wstydliwie 
ją przemilczając. Współczesny komentator dzieła Eminescu (dodajmy dla jas-
ności: spoza rumuńskiego kręgu językowego) twierdzi wręcz, że „istnienie pism 
politycznych Eminescu (…) jest prawie pomijane milczeniem przez odbiorców 
rumuńskich”5. Jeśli nawet opinia ta wydaje się nazbyt radykalna i niesprawiedli-
wa, zwłaszcza dla młodego pokolenia współczesnej rumuńskiej inteligencji, nie 
sposób nie zauważyć głębokiego rozziewu, jaki istnieje pomiędzy poziomem 
znajomości toposów poetyckich stworzonych przez Eminescu a istotnym zrozu-
mieniem jego myśli fi lozofi czno-politycznej. Wątpliwość, czy taki stan rzeczy 
jest skutkiem manipulacji, jakim poddawano w XX wieku twórczość Eminescu, 
czy też raczej – bezradności interpretacyjnej wobec „niepoprawnych” treści, 
które niesie jego publicystyka, pozostaje póki co pytaniem bez odpowiedzi. 

Podobnie nie sposób rozstrzygnąć, czy melancholijny, refl eksyjny poe-
ta owładnięty myślą o skazie ontycznej, jaką nosi otaczający świat, i boleśnie 
przeżywający dramat ludzkiej egzystencji, a zarazem sarkastyczny, doktryner-
ski, niestroniący od inwektywy publicysta to jedynie Janusowe oblicza genialnej 
osobowości, czy może raczej symboliczne wcielenia osobowości neurotycznej, 
niespójnej, wewnętrznie pękniętej? Rola poety nauczyciela, moralisty i roman-
tycznego wizjonera jedynie z trudem daje się pogodzić z funkcją żurnalisty zmu-
szonego w większym lub mniejszym stopniu do respektowania programu jednej 
opcji politycznej i wyrażania jej doraźnych interesów. Zaangażowanie, z jakim 
Eminescu oddaje się pracy redakcyjnej, płomienny styl jego artykułów i rów-
noczesna, wyjawiana jedynie osobom najbliższym, gorzka świadomość udziału 
w „kupczeniu zasadami”6 zdają się świadczyć o bynajmniej nie koniunkturalnym 
stosunku do ideologii konserwatywnej, którą z założenia miał reprezentować 
„Timpul”. Potwierdzają to również spory programowe prowadzone przez Emi-
nescu zarówno z członkami towarzystwa Junimea, jak i kierownictwem partii 

4 Częściowym potwierdzeniem tej opinii niech będzie fakt wydania za życia poety jednego zaledwie 
tomiku jego wierszy (z przedmową Maiorescu), na dodatek w chwili gdy Eminescu cierpi już na chorobę 
psychiczną, a jego kontakt z otoczeniem jest znacznie ograniczony (1884 r.).

5 Storfa Joachim-Peter, Scrierile politice ale lui Mihail Eminescu, Bucureşti 2003, s. 178.
6 Z listu adresowanego prawdopodobnie do Weroniki Micle – muzy i niespełnionej miłości poety. 

Cyt. za Călinescu G., op.cit., s. 322.
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konserwatywnej, wywoływane najczęściej radykalizmem głoszonych przezeń 
poglądów7. 

Twórczość Eminescu nie jest jednorodna ani w warstwie estetycznej, ani – tym 
bardziej – w warstwie ideowej. Próby odczytania tego dzieła jako wzorcowej ca-
łości mogą służyć doraźnej idealizacji wizerunku poety traktowanego jako dobro 
narodowe, niewiele zaś wnoszą do hermeneutyki tekstu8. Niewątpliwie jednak 
istnieje u Eminescu dająca się zdefi niować tendencja ideowa, bardzo wyrazi-
sta w publicystyce, ale obecna także w niektórych wierszach i prozie. Jeden ze 
współczesnych interpretatorów jego myśli, kontynuując klasyczne już rozważa-
nia E. Lovinescu o dziewiętnastowiecznych siłach reakcyjnych9, uznaje poetę za 
jedynego godnego uwagi przedstawiciela tradycjonalizmu: 

„[Eminescu] nie przeprowadza jedynie czysto rozumowej krytyki i nie przyjmuje perspek-
tywy, która dopuszczałaby postęp, lecz tworzy, używając tonu równie gwałtownego co Maio-
rescu (…), wizję diametralnie odmienną. Potępia nie tylko pośpiech, zafałszowanie, nieodpo-
wiedzialność, chełpliwość [towarzyszące zmianom], ale samą istotę reform. Czyni to w imię 
przeszłości, którą obalono, w imię cywilizacji, o której zapomniano, w imię rzeczywistości 
odrzuconej”10. 

Alexandru George, sam zdeklarowany zwolennik myśli liberalnej, nie jest 
wyjątkiem, kiedy wpisuje poglądy poety w fi lozofi ę tradycjonalizmu. Od czasów 
wspomnianego Lovinescu jest to opinia powszechnie podzielana, jakkolwiek po-
jęcia tradycjonalizmu, zachowawczości i reakcyjności są często traktowane wy-
miennie, zaś w zależności od epoki i przekonań autorów opracowań, Eminescu 
tradycjonalista jest bądź to chwalony, bądź atakowany, najczęściej zaś – uspra-
wiedliwiany11. 

7 Zob. Lovinescu Eugen, Istoria civilizaţiei române moderne, Bucureşti 1997, s. 195–203.
8 Przykładem takiego stanowiska jest pogląd wyrażony przez jednego z historyków komentujących 

teksty polityczno-społeczne Eminescu: „[jego] twórczość jest owocem pewnej globalnej wizji świata. 
Poezja, dramaty, proza, publicystyka, [wszystkie] biorą swój początek z tej paradygmatycznej myśli”. 
Schifi rneţ Constantin, ze wstępu do antologii tekstów prasowych Eminescu, Naţiunea română. Progres 
şi moralitate, Bucureşti 1999, s. IX.

9 Lovinescu Eugen, Istoria civilizaţiei române moderne, Bucureşti 1997, s. 123–203.
10 George Alexandru, În istorie, în politică, în literatură, Bucureşti 1997, s. 66.
11 Problem recepcji myśli fi lozofi czno-społecznej Eminescu jest tematem odrębnym i niesłychanie 

obszernym, który wykracza poza ramy naszych rozważań. Dodajmy jedynie, że budzi on coraz więk-
sze zainteresowanie kulturoznawców, którzy współcześnie usiłują zdekonstruować fenomen mityzacji 
twórczości dziewiętnastowiecznego poety. Zob. m.in. Bot I. (red.), Mihail Eminescu, poet naţional 
român. Istoria şi anatomia unui mit cultural.
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1. Wizje poetyckie i diatryby 

„Już od dłuższego czasu daje się zauważyć ewolucja opinii publicznej w kierun-
ku konserwatywnym. Nasze pismo przed dwoma laty przepowiadało, że kraj, 
poddawany smutnym eksperymentom z rządami pustosłowia, stanie się w koń-
cu konserwatywny”12. Cytowany fragment z drukowanego w lutym 1880 roku 
w odcinkach obszernego artykułu Studia nad sytuacją jest wprawdzie bardziej 
wyrazem pobożnych życzeń autora, niż odbiciem rzeczywistości, ale stanowi 
zarazem syntetyczne ujęcie poglądów Eminescu dotyczących doświadczenia 
pierwszych lat rumuńskiej państwowości. Poeta pozostaje niezmiennie krytycz-
ny wobec będących wciąż u władzy liberałów pod wodzą I.C. Brătianu. Kry-
tyka dotyczy zarówno prowadzonej polityki, jak i samych założeń organizacji 
państwa oraz realizowanej wizji cywilizacyjnej. Podobnie jak Maiorescu, jest on 
przekonany o sztucznym i nieadekwatnym do miejscowych realiów charakterze 
przenoszonych z Francji wzorców, idzie nawet dalej, stwierdzając, iż „przetrwał 
dawny bizantyjski duch i brak kultury, tyle że w nowych kształtach zachodniej 
cywilizacji”13. 

Źródeł zła upatruje w opacznie pojmowanej kategorii postępu, który dla libe-
ralnych oponentów oznacza radykalną zmianę rzeczywistości społecznej poprzez 
jej dostosowanie do wzorca idealnego, sprawdzonego w innych warunkach. Dla 
Eminescu postęp bez kontynuacji i respektu dla dorobku przeszłości jest nie do 
przyjęcia: 

„…kto mówi o «postępie», musi go uznać jedynie w połączeniu z jego naturalnymi zasadami, 
z jego ciągłością, która narasta. Postarzyć w sztuczny sposób dziecko, zasadzić rośliny bez 
korzenia, by mieć ogród w dwie godziny, to nie postęp, tylko dewastacja14. Tak jak wzrost 
organizmu dokonuje się powoli, poprzez ciągłe i nieustanne nakładanie się na siebie nowej ma-
terii organicznej, tak jak inteligencja rośnie i umacnia się poprzez powolną asymilację wysiłku 
intelektualnego wcześniejszych wieków i ugruntowanie wrodzonej zdolności osądu, tak jak 
każda chwila wzrostu oznacza konserwację zdobyczy przeszłości [podkr. K.J.] i inkorporację 
nowych elementów, tak też prawdziwy postęp może się dokonać jedynie dzięki zachowaniu 
jednego i dodaniu drugiego; to jest żywa więź między teraźniejszością i przeszłością, a nie seria 
przeskoków bez żadnego ładu. A zatem postęp prawdziwy, będący naturalnym połączeniem 
przeszłości i przyszłości, znajduje natchnienie w tradycji i odrzuca improwizowane innowacje 
oraz ryzykowne posunięcia”15. 

12 Eminescu M., Studii asupra situaţiei [w:] Naţiunea română…, s. 321.
13 Ibidem.
14 Używając tej metafory w odniesieniu do „nienaturalnego” charakteru postępu, Eminescu prze-

wyższa radykalizmem nawet de Maistre`a, który ma podobne skojarzenia, ale związane z fenomenem 
rewolucji widzianym jako „nagłe owocowanie drzewa w styczniu”. Considerations sur la France; cyt. 
za Trybusiewicz Janusz, De Maistre, Warszawa 1968, s. 127.

15 Eminescu M., Studii…, s. 319–320.
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Dziwić może, że w słowach Eminescu – zdecydowanego przeciwnika idei 
postępu – pobrzmiewają echa utopijnych poglądów Heliadego-Rădulescu, który 
przy całej swojej wierze w istnienie idealnego prapoczątku, do którego możliwy 
jest powrót poprzez rewolucję społeczną i moralną, równocześnie jest przeko-
nany (tak jak całe jego pokolenie utożsamiane przez Eminescu z „liberałami”) 
o nieuchronności postępu, tyle że skojarzonego z konserwacją, będącą niczym 
innym jak „odpoczynkiem na drodze postępu”16. To raczej przypadkowa zbież-
ność poglądów i prędzej ją można złożyć na karb ideowego niezdyscyplinowa-
nia i pojęciowego rozwichrzenia Heliadego-Rădulescu, niż przypisać sympatii 
Eminescu do socjalizmu utopijnego w jakiejkolwiek postaci. Poglądy poety na 
kwestię postępu społecznego mogą tkwić korzeniami w Arystotelesowskim prze-
konaniu, iż potrzebą społeczeństwa jest nie postęp, ale stabilność: 

„Prawo zdobywa sobie (…) siłę, która stanowi o posłuchu dla niego, jedynie przez przy-
zwyczajenie, do tego zaś nie dochodzi się inaczej jak w dłuższym czasie. Toteż jeśli istniejące 
prawa z łatwością wymieni się na inne, nowe, to osłabia się tylko moc prawa”17. 

Używamy sformułowania „mogą”, bowiem Eminescu, mimo że z pobytu 
w Berlinie wyniósł solidną kulturę fi lozofi czną, jedynie sporadycznie ujawnia fi -
lozofi czne źródła swoich przekonań i rzadko sytuuje je w konkretnym historycz-
nym kontekście. Istotną przeszkodą jest zapewne specyfi ka uprawianego gatunku 
publicystycznego, zdominowanego przez zainteresowanie bieżącą sytuacją poli-
tyczną, a także wybitnie polemiczny talent autora. 

Wychodząc od defi nicji rewolucji jako „fazy kryzysowej choroby społecznej”18, 
Eminescu ocenia okres poprzedzający powstanie państwa rumuńskiego i pierw-
sze lata suwerenności jako ciąg zaburzeń w istniejącej strukturze społecznej, po-
zytywnej w sobie samej przez fakt historycznego istnienia: 

„W sytuacji politycznej i kondycji społecznej, jakie zostały narzucone wspólnocie rumuń-
skiej przez nowe ustawodawstwo, wszyscy odczuwają stan gwałtu i anomalii, który dotyka, po-
mimo całego wyrafi nowania [stworzonych] instytucji, ogół tradycyjnych relacji społecznych. 
Doszło do tego, że przestaliśmy wierzyć w istnienie czegokolwiek trwałego. Można rzec, iż nie 
ma już jednego poważnego człowieka, świadka bądź uczestnika rewolucji, które nami wstrzą-
sają od trzydziestu lat, co by wierzył w trwałość stanu rzeczy, w jakim się znajdujemy. Nie 
ma człowieka, który nie zadawałby sobie pytania, kiedy dobiegnie kresu ten niekończący się 
proces zmian, które coraz bardziej dzielą nasze społeczeństwo na wrogie obozy”19. 

16 Heliade-Rădulescu Ion, Progresul şi conservaţia [w:] Opere, vol. II, Bucureşti 2002, s. 770.
17 Arystoteles, Polityka, 1269a14, Warszawa 2008.
18 Eminescu M., Revoluţia şi revoluţionarii [w:] Naţiunea română…, s. 396.
19 Eminescu M., Patologia societăţii noastre [w:] Naţiunea română…, s. 439.



Wizje poetyckie i diatryby 183

Parafrazując defi nicję idei postępu Leo Straussa, która „zakłada, że istnieje 
życie po prostu dobre i że początek życia jest całkowicie niedoskonały”20, mo-
żemy stwierdzić, iż dla ideologicznych przeciwników Eminescu wszystko, co 
istniało wcześniej, u początku drogi ku zdobyczom zachodniej cywilizacji, było 
w całości skażone niedoskonałością. Paradoksalnie, przekonanie to podzielał tak-
że ideowy sojusznik i mentor poety, czyli T. Maiorescu, który „orientalne barba-
rzyństwo” odnosił do całej przednowoczesnej historii Rumunów. 

Stan umysłów ówczesnej elity – kształtowany przez świadomość przełomo-
wego charakteru dokonujących się wydarzeń, gdyż powstałe państwo rumuńskie 
nie było instytucjonalnie żadną kontynuacją, lecz absolutnym novum – determi-
nował swoistą jednomyślność jej członków i sprowadzał deklarowane różnice 
poglądów do poziomu gry politycznej: aliansów, kompromisów i walk frakcyj-
nych, będących taką samą nowością dla klasy politycznej jak istnienie parla-
mentu. W tym kontekście Eminescu sprawia wrażenie myśliciela stosunkowo 
najbardziej konsekwentnego, niezmiennie przekonanego o pozytywnej naturze 
tradycji i degradującym charakterze wszelkiej zmiany. Trudno jednak orzec, 
w jakim stopniu te przekonania mają swoje fi lozofi czne zakorzenienie, chociażby 
w pismach E. Burke`a, które Eminescu zapewne znał, ale na które się nie powo-
łuje, a w jakim są rezultatem obserwacji ówczesnej rzeczywistości politycznej, 
wzbudzającej jego głęboką niechęć i skłaniającej do idealizacji rzeczywistością 
minionej. 

Eminescu formułuje swoje poglądy głównie na łamach konserwatywnego 
„Timpul”, ale ich echa przenikają także, aczkolwiek sporadycznie, do twórczości 
poetyckiej. Konstrukcja Listu trzeciego jest tego przykładem aż nadto wymow-
nym. Poetycka wizja historycznej bitwy czternastowiecznego hospodara Mirczy 
Starego z armią sułtana Bajezyda pod Rovine zostaje skontrastowana z opisem 
obyczajów epoki współczesnej: 

„Z owych czasów czerpali godność kronikarze, 
A nasz zaludniają błazny i kuglarze. 
(…) 
Bohaterzy przeszłości z jasnym nimbem glorii, 
Modnie jest was wyciągać z pomroków historii; 
W wielkość waszą drapują się durnie, miernoty, 
W jałowym przeżuwając pochmurnie wiek złoty. 
O, śpijcie Besarabów cienie, Muszatynów, 
Twórcy praw i zwyczajów, bohaterzy czynów, 
Mieczem, który wojuje, pługiem, który orze, 
Rozszerzyliście państwo po Dunaj i morze21. 

20 Strauss Leo, Postęp czy powrót? [w:] Sokratejskie pytania, s. 201.
21 Eminescu Mihail, List trzeci [w:] Poezje, Warszawa 1977, s. 71; przekł. Leopold Lewin.
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Wyidealizowana postać Mirczy Starego symbolizuje całą chwalebną (w opinii 
poety) przeszłość księstw naddunajskich: heroizm rządzących, patriotyzm pod-
danych, prostotę obyczajów minionych pokoleń. Eminescu kontynuuje, de facto, 
kult historii narodowej romantycznego pokolenia paszoptystów, ale równocześ-
nie podkreśla swój odmienny do niej stosunek. Sugeruje, że poglądy rewolucyj-
ne jego poprzedników determinują instrumentalne traktowanie przeszłości, która 
staje się dla nich rodzajem sztafażu, podczas gdy on sam dostrzega w historii 
wzór dla współczesności – niedościgniony, ale wiarygodny i wciąż aktualny. 
Wrogi rewolucji, niechętny idei postępu, krytyczny wobec rzeczywistości przez 
nie zrodzonej, Eminescu świadomie wybiera postawę romantyka reakcjonisty22. 
Kiedy przystępuje do opisywania czasów mu współczesnych, wezbrana niechęć 
dyktuje tony wręcz inkwizytorskie: 

Grecy o cienkich nosach, z grubymi karkami, 
Bułgarzy są rzekomo dzisiaj Rumunami! 
Grecko-bułgarska zgraja – wnukami Trajana! 
Zatrute szumowiny, plebs, gnijąca rana – 
Oto nasi panowie, oni nami rządzą! 
To, co w krajach ościennych zakażone żądzą, 
Piętnem hańby znaczone i zgnilizny smrodem 
Przeżarte – to panuje nad moim narodem! 
Cały perfi dny Fanar, te dusze sprzedajne, 
Chciwcy, wyczuwający żyły złotodajne, 
Zbiegli się tu, pyszałki i niebieskie ptaki, 
I rządzą tym narodem – głupcy i tępaki! 
I to mają być starych Rzymian potomkowie! 
Poturczeńcy, eunuchy, błazny z pustką w głowie, 
Cyniczne kreatury, siedlisko rozpusty – 
Ośmielają się mówić bezwstydnymi usty 
O naszej przeszłej chwale, kazić ją zgnilizną, 
Mają czelność wymawiać twe imię, Ojczyzno! 
W Paryżu w rozpasanych dziewek lupanarze, 
W cynizmu, wyuzdania orgiastycznym gwarze 
Zatraciliście mienie, a młodzież przy kartach – 
Cóż to z niej zrobił Zachód, że nic nie jest warta?!23 

Poetycka tyrada jest procesem wytoczonym przez Eminescu nie tyle politycz-
nym adwersarzom, ile teraźniejszości odmiennej od tego, co on sam wyobraża so-
bie jako przeszłość. Chociaż dysponuje znaczną wiedzą historyczną, poeta nie jest 
historykiem badającym przeszłość pod kątem rekonstrukcji minionych zdarzeń 

22 Odnośnie do kategorii „reakcyjności” i „postępowości” w romantyzmie, zob. rozważania 
I. Berlina [w:] idem, Korzenie romantyzmu, Poznań 2004, s. 188 i wcześniejsze.

23 Eminescu M., List trzeci, s. 73.
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i poszukiwania „ostatecznych i całościowych kryteriów oceny rzeczywistości”24. 
W jego wizji brakuje dystynktywnych rozróżnień i ocen krytycznych, przeszłość 
jest monolitem jednoznacznie pozytywnym. „Tylko płynący czas, tylko histo-
ria może stworzyć autorytet, wzbudzający wśród ludzi cześć i posłuszeństwo”25, 
pisał I. Berlin, komentując poglądy J. de Maistre`a. Co jednak począć, gdy mi-
niony czas nie pozostawił wystarczająco godnego dziedzictwa? Eminescu stara 
się usilnie zrekonstruować historię Mołdawii i Wołoszczyzny w taki sposób, by 
współcześnie uzasadniała możliwość procesów ewolucyjnych, stąd próba jed-
noznacznie pozytywnego, chociaż nieuchronnie selektywnego przedstawienia 
średniowiecznych hospodarów i ówczesnych księstw naddunajskich jako wzor-
ca, którego spadkobiercą powinno się stać społeczeństwo dziewiętnastowiecz-
ne. Wybrane postacie symbole to Mircza Stary, Matei Basarab, Stefan Wielki, 
Aleksander Dobry i Michał Waleczny. Zgubny wpływ ideologii nowoczesnego 
indywidualizmu prowadzącego do konfl iktów, rywalizacji i niezasłużonych ka-
rier uniemożliwia jednak budowę „prawdziwej cywilizacji wyrosłej z własnych 
najgłębszych korzeni”26. Prawie za każdym razem odwołanie do postaci narodo-
wej historii służy konfrontacji z nędzą teraźniejszości: 

„Do mroków, w jakich tkwimy, docierają wciąż promienie z czasów panowania Mirczy 
Starego i Stefana Świętego; dla naszego pokolenia żywe jest jeszcze wspomnienie Mateia Ba-
saraba, ale naszym wnukom pozostanie [w spadku] jedynie wykrzywiona gęba pokraki, która 
wypełniła ten kraj jadem złości i perwersji (…)”. („Timpul”, 30.11.1879)27 

„Matei Basarab był święty i stąd miał dar jasnowidzenia. Może w którąś z nocy wiesz-
czących przyszłość, oczyma swojej duszy, najbardziej rumuńskiej duszy, jaka kiedykolwiek 
istniała, ujrzał karykatury Gianiego, Carady, C.A. Rosettiego [politycy liberalni, K.J.], może 
nawet przewidział (…) ich politykę i sojusze”. („Timpul”, 25.01.1881)28 

„Od początków historii aż po obecne stulecie nie było w naszym kraju odruchu demagogii; 
Rumunowi nawet do głowy nie przychodziło, że bez pracy i zasług człowiek może do czegoś 
dojść. Z odźwiernego Purice wojewoda Stefan uczynił Mohyłę i [stworzył] ród Mohyłów, ale 
to [była nagroda] za jego zasługi. (…) Dopiero w waszych czasach jednostki bez talentu, bez 
charakteru, bez [chęci do] pracy zostają ministrami i prominentami”. („Timpul”, 16.05.1882)29 

W dążeniu do idealizacji średniowiecznej historii księstw Eminescu nie jest 
ani pierwszy, ani odosobniony. W sposób oczywisty realizuje on założenia pro-
gramowe historiografi i romantycznej nastawionej na „heroizację” średniowie-
cza i interpretowanie faktów historycznych zgodnie z wymogami patriotyzmu 

24 Sformułowania używa Marek A. Cichocki w rozważaniach o wyznacznikach tradycjonalizmu 
i jego wizji historii; op.cit., s. 87.

25 Berlin I., Protest przeciwko Oświeceniu, s. 436.
26 Trei zile de-a rândul…, („Timpul”, 20.02.1879) [w:] Opere, vol. X, s. 191.
27 [Eram curioşi întrucîtva…] [w:] Opere, vol. X, s. 361.
28 [Erodot al „Românului”continuă…] [w:] Opere, vol. XII, s. 46.
29 [«Pseudo-Românul» ne cere…] [w:] Opere, vol. XIII, s. 119.
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narodowego30. Idzie więc śladami paszoptystów, spośród których wywodzą się 
jego polityczni przeciwnicy, ale jego wizja historii jest znacznie bardziej rady-
kalna, a interpretacje – odmienne, także od tych, jakie proponują przedstawiciele 
środowiska konserwatywnego (np. Maiorescu). I tak, między innymi, formułuje 
tezę o suwerennym statusie księstw średniowiecznych, kwestionując tym samym 
twierdzenie o radykalnie przełomowym charakterze dziewiętnastowiecznych 
procesów politycznych: „Byłoby aktem wielkiej niewdzięczności wobec naszych 
przodków, gdybyśmy uwierzyli, że świat w ogóle, a Rumunia w szczególności 
zaczynają się wraz z nami31, że tylko my jesteśmy zdolni obudzić w sobie in-
stynkt niezawisłości. Tymczasem tak naprawdę my zdołaliśmy jedynie utrzymać, 
z lepszym lub gorszym skutkiem, to, co oni wywalczyli bądź to w krwawych 
walkach, bądź dzięki swojej nadzwyczajnej zręczności, przy czym obydwie me-
tody służyły jednemu tylko celowi – ratowaniu narodu i kraju. (…) Jakże olśnie-
wający, jak niezrównanie wielcy są przedstawiciele dawnej rumuńskiej niezawi-
słości w porównaniu z naszą epoką. Czy Mircza I przez 38 lat, a Stefan Wielki 
przez 46 lat swojego panowania mieli inne aspiracje aniżeli utrzymanie [tej] 
niezawisłości?”32. 

Eminescu nie traktuje swojej tezy jako tak oczywistej, by nie opatrzyć jej 
swoiście historiozofi czną argumentacją; zadaje sobie pytanie, czy wspomniani 
hospodarowie nie uczynili lepiej, preferując „nominalną dominację turecką, a nie 
realną chrześcijańską”33, i na w ten sposób sformułowane pytanie odpowiada 
zdecydowanie – tak. Z pozoru ryzykowna, o cechach ahistoryczności, dla histo-
ryków (zwłaszcza obcych34) nie do przyjęcia, teza Eminescu nie jest pozbawio-
na przecież jądra racjonalności. Jeśli interpretować ją wyłącznie w kategoriach 

30 Analizując kontekst ideowy i mitotwórczy dziewiętnastowiecznej historiografi i rumuńskiej, 
L. Boia pisze:

„Uwypuklanie specyfi cznych wartości narodowych i podkreślanie ich wagi, nawiązywanie do 
praźródeł, preferowanie wyidealizowanego i «heroicznego» średniowiecza, dyskurs historyczny przesy-
cony patriotyzmem, a nawet skłonność do patriotycznych zafałszowań – to cechy nurtu romantycznego 
i nacjonalistycznego, jaki wówczas obowiązywał; zatem Rumuni przykładali jedynie ogólne wzory do 
własnej historii. Tyle tylko, że w przypadku rumuńskim wyraźna dysproporcja między ideałem a rze-
czywistością prowadziła do rażącej przesady”. Op.cit., s. 69.

31 Słowa brzmią znajomo, jeśli przywołać na pamięć E. Burke`a. Analizując myśl angielskiego 
teoretyka konserwatyzmu w kontekście ideologii kontrrewolucyjnej, Gérard Gengembre pisze: „Fasci-
nante, la Révolution est d`autant plus dangereuse. Surtout, elle se veut origine. Péché mortel d`orgeuil et 
faiblesse intime: sans le passé, rien ne vaut”. La contre-révolution ou l`histoire désespérante. Histoire 
des idées politiques, Paris 1989, s. 27.

32 Eminescu M., Studii asupra situaţiei [w:] Naţiunea română…, s. 322.
33 Ibidem, s. 323.
34 Jeden z wybitniejszych znawców historii południowo-wschodniej Europy, skądinąd życzliwy 

Rumunom R.W. Seton-Watson tak pisał o ich historii: „It must be confessed that the older Roumanian 
dynasties were, save for the rarest individual exception, quite unworthy of their national task, and that 
no adequate successor arose in the twilight period between vassalage and complete enslavement. (…) 
This constant shuffl ing (…) is characteristic of the chaotic and unprofi table character of Roumanian 
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naukowo-historycznych, to przyjdzie uznać, że jest przejawem romantycznego 
mesjanizmu i nacjonalistycznej retoryki. Z punktu widzenia ideologii konser-
watywnej, pogląd Eminescu jest częścią pewnej, niezbyt konsekwentnej, wizji 
przeszłości – jako ładu obowiązującego do czasu dziewiętnastowiecznych zmian 
ustrojowych i cywilizacyjnych, utożsamianych przez poetę z rewolucją. Jest rów-
nocześnie potwierdzeniem przekonania o istnieniu immanentnej więzi między 
historią, teraźniejszością i przyszłością: „Zmierzch epok odchodzących w prze-
szłość rozświetla mroki wieków, są to promienie piękne i nowe, zwiastuny przy-
szłego świata. My jesteśmy jedynie cieniem tej przeszłości”35. 

Apologia czasów minionych w wydaniu Eminescu nie bierze się z prostego 
respektu dla nich, jest jak najbardziej owocem przekonania o wyższości histo-
rycznego ładu nad porządkiem teraźniejszym i sprzeciwu wobec zmian, które ów 
ład zakwestionowały. Nie jest wszakże łatwo skatalogować cechy, jakimi daw-
ny porządek, w wyobrażeniu poety, powinien się charakteryzować, niełatwo jest 
określić jego status ontologiczny, a co za tym idzie – zdefi niować naturę fi lozofi i 
społecznej proponowanej przez Eminescu. Gdyby zastosować defi nicję trady-
cjonalizmu europejskiego, jaką proponuje Adam Wielomski, według którego dla 
zaistnienia tego nurtu niezbędne są dwa elementy: konserwatywny katolicyzm 
(„tradycjonalizm nie może istnieć poza chrześcijaństwem”) i dokonana rewo-
lucja („tradycjonalizm (…) nie rodzi się tam, gdzie nie pojawiła się rewolucja 
w swojej zmilitaryzowanej wersji, zbrojna w karabiny i gilotyny”36), wówczas 
Eminescu ze swoimi poglądami nie mieściłby się w nurcie tradycjonalistycznym. 
W jego tekstach – zarówno poetyckich, jak i publicystycznych – daremnie szu-
kać wyraźnych nawiązań do dogmatu o „pochodzeniu rzeczywistości od Boga 
i uznaniu Stwórcy za prawodawcę politycznego ludzkości (…)”37. Podobnie jak 
Maiorescu, postrzega on religię jako fenomen historyczny i społeczny, traktując 
jej istnienie jako coś oczywistego; w poezji jednak jest jak najdalszy od teologii 
i zagadnień moralnych. Jego twórczość jest wprawdzie przeniknięta „dreszczem 
metafi zycznym”, ale to metafi zyka specyfi czna, w której dominują: kosmicz-
ny wymiar religijności, panteizm w wersji schopenhauerowskiej i postrzeganie 
wieczności jako Nirvany38. 

Rodzi to problemy interpretacyjne w odniesieniu do jego poglądów histo-
riozofi cznych i politycznych, które interesują nas najbardziej. Wypada stwier-

dynastic history…”. A History of the Roumanians. From Roman Times to the Completion of Unity, 
Cambridge 1934, s. 61–66. Cyt. za Storfa J.-P., op.cit. s. 109.

35 Domnului Dumitru Brătianu [w:] Naţiunea română…, s. 30.
36 Wielomski Adam, Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie, Warszawa 2007, s. 75.
37 Ibidem, s. 35.
38 Na temat twórczości poetyckiej Eminescu zob. m.in. Călinescu George, Opera lui Mihail Emi-

nescu, [różne wyd.]; Petrescu Em. Ioana, Eminescu – Modele cosmologice şi viziune poetică, Bucureşti 
1978; Del Conte Rosa, Eminescu sau despre Absolut, Cluj-Napoca 1990.
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dzić, ze świadomością paradoksalności określenia, że mamy w jego przypadku 
do czynienia ze szczególnym tradycjonalizmem areligijnym. O ile jeszcze dla 
mistycznego i mesjanicznego Heliadego-Rădulescu symbolem ładu prawdziwe-
go było społeczeństwo chrześcijańskie pierwszych wieków, dla Eminescu takim 
punktem odniesienia jest rumuńska wspólnota quasi-narodowa wieków średnich. 
To na nią powołuje się wówczas, gdy poszukuje alternatywy dla rzeczywistości 
„porewolucyjnej” drugiej połowy XIX wieku. Uważa przecież, że zachodzące 
zmiany mają charakter i naturę rewolucji. Unia personalna księstw naddunaj-
skich i idące w jej ślad reformy odbywają się bez „karabinów i gilotyny”, ale dla 
Eminescu, zmierzch supremacji rodów wielkobojarskich, przekształcenia gospo-
darki chłopskiej i społeczny awans stanu trzeciego zdominowanego, co gorsza, 
przez element „kosmopolityczny”, czyli allochtoniczny, oznaczają rewolucyjne 
konwulsje, a nie etapy modernizacji. 

Społeczeństwo rumuńskie początków XIX wieku, jak to wielokrotnie już 
stwierdzaliśmy, pozostawało w orbicie oddziaływania fi lozofi i absolutyzmu 
orientalnego i orientalnych wzorców obyczajowych, zaś stosunki gospodarcze 
w księstwach były w najwyższym stopniu archaiczne. Idea stworzenia nowoczes-
nego europejskiego państwa opartego na gospodarce kapitalistycznej jest lanso-
wana przez wąskie środowisko reformatorskie – przedstawicieli drobnych rodów 
bojarskich i rodzącego się tiers état, którzy uwierzyli w prawdy „nowej religii”: 
wolność jednostki i suwerenność narodów. Poparcie dla tych idei było znikome, 
chociażby z uwagi na niski stopień organizacji społecznej i takiż poziom zamoż-
ności. Państwo rumuńskie, podobnie jak idea nowoczesnego społeczeństwa, są 
konstruktem myślowym, materializacją pewnego konceptu (I.C. Brătianu miał 
pełne prawo mówić o „założeniu narodu”), a w ostatecznym rozrachunku – pro-
duktem zmiany gwałtownej i radykalnej. 

W tym kontekście zrozumiała staje się postawa Eminescu, który z perspek-
tywy konserwatywnej, nawet jeśli niekonsekwentnej, nie dopuszcza w procesie 
przemian społecznych innej drogi niż ewolucyjna. Kwestionuje też samą istotę 
domniemanej rewolucji rumuńskiej, odsłaniając jej zasadniczą sprzeczność: 

„Wyjść z pochodnią na ulicę, krzyczeć «precz z tym lub owym», nazwać to rewolucją 
i uznać dzieło za wykonane. Za pozwoleniem, to nie rewolucja, to komedia. (…) Prawdziwą 
przyczyną rewolucji nieustającej – jeśli tak możemy ją nazwać – jest fakt, że nie miała ona 
charakteru oddolnego, jak należałoby oczekiwać, lecz dokonała się od góry do dołu. Kto niósł 
sztandar rewolucji 1848 roku? Lud? Mówiłem już, że lud jest zbyt roztropny, by robić takie 
rzeczy. [Zrobili to] synowie bojarscy, w kraju źle wychowani, za granicą usiłujący skubnąć tu 
i ówdzie nieco wiedzy, którzy wrócili do kraju i w tej swojej uczoności postanowili podpalić 
kraj (…)”39. 

39 Eminescu M., [Nu ştim de unde şi până unde…] [w:] Naţiunea…, s. 218.
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Eminescu nie protestuje przeciwko rewolucyjnym przemianom w imię ściśle 
określonej ideologii, stąd brak odwołań do Burke`a, de Maistre`a, de Bonalda czy 
Müllera; system wartości, którego broni, nie tworzy spójnej całości fi lozofi cznej 
czy politycznej40. Wiele wskazuje na to, że jego poglądy konserwatywne mają 
charakter reaktywny41, są przejawem niezgody na dokonujące się zmiany, zaś 
apologia minionego porządku jest bezpośrednią konsekwencją krytyki rzeczy-
wistości zastanej. Kiedy jednak wkracza już na drogę negacji teraźniejszości, 
Eminescu wykazuje wiele konsekwencji w konstruowaniu alternatywy dla niej. 

Poeta romantyczny i konserwatywny publicysta w jednej osobie rozumie 
przeszłość w sposób niejednoznaczny. Jest to równocześnie ten poziom lektury 
dzieła, na którym nie sposób oddzielić wizji poetyckiej od historiozofi cznych 
rozważań, a nawet politycznych deklaracji autora. Za przykład niech posłuży 
poemat liryczny Cesarz i proletariusz, w ramach którego Eminescu posługuje się 
dwiema perspektywami myślowymi i dwoma rejestrami interpretacyjnymi: mi-
tycznym i krytycznym42. Ten pierwszy, obecny w dyskursie proletariusza sugeruje 
wiarę ja lirycznego w przyszłość szczęśliwą, równoznaczną z powrotem w „złoty 
wiek”, w przeszłość zamierzchłą, w pierwotność doskonałą: 

Na pobojowiskach i zgliszczach postawcie obeliski. 
Owe memento mori na zwrotnej karcie historii. 
Dopiero w tym wielkim momencie zluźnią się wasze uciski 
I już was nie zwiodą cielska, roześmiane pyski, 
Lecz chodzić będziecie w wieczności i glorii! 
(…) 
Wówczas dopiero powróci era przebrzmiała złota, 
Która was w wielu powieściach mitologicznych zachwyca. 
Porówny dział radości każda mieć będzie istota, 
A nawet śmierć zdmuchująca kaganek pełnego żywota 
Stanie wśród was jasnowłosa – życzliwa wam anielica. 
(…) 
Ustaną wszelkie choroby i nędza ustanie niegodna, 
Zrodzona z krzywdzących bogactw, miną troski, co ludzkość kłopocą; 
Każdemu będzie znaczona rozrostu siła pogodna, 

40 W tym miejscu różnimy się zasadniczo od tych rumuńskich komentatorów jego publicystyki, 
którzy zwykli podkreślać oryginalny i autonomiczny charakter jego myśli historiozofi cznej i politycznej. 
Zob. m.in. Oprea Alexandru, În căutarea lui Eminescu gazetarul, Bucureşti 1983.

41 Terminem tym posługuje się w swych teoretycznych rozważaniach dotyczących tradycjonalizmu 
M.A. Cichocki (op.cit., s. 93), ale jego rozumienie tej kategorii konserwatyzmu nie w pełni pokrywa 
się z naszym, dotyczącym Eminescu. Nasze wątpliwości budzi zwłaszcza wiązanie fenomenu „prze-
kraczania przez człowieka granic rzeczywistości” wyłącznie z resentymentem. U rumuńskiego autora 
uprawnione może być skojarzenie takiej postawy z fi lozofi cznym sceptycyzmem, trwale obecnym 
w jego dziele poetyckim. 

42 Por. Petrescu Em.I., op.cit.
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Póki się puchar nie strzaska – pić będziesz z niego do dna – 
Dopiero wtedy zgon przyjdzie, gdy żyć już nie będzie po co43.

Perspektywę krytyczną, równoznaczną ze świadomością tragiczną o wyraźnej 
Schopenhauerowskiej proweniencji odnajdziemy w rozważaniach Cezara nurto-
wanego przeczuciem bezsensu wszelkiego istnienia: 

Tak też i owoc człowieczy – na drodze swoich uznojeń – 
Wyrasta w możnego cesarza lub staje się niewolnikiem 
I najuboższe swe życie otula całunem urojeń 
I szuka dla swojej nędzy codziennie jakichś ukojeń, 
Chociaż dla wszystkich po równo nicość jedynym pewnikiem. 
Odwiecznie te same dążenia i tylko forma się zmienia – 
(…) 
Cokolwiek byś począł – wszystko po tobie, jak było, zostanie. 
Wszak wiesz, że cały sens życia ze śmiercią w bezkresy ulata; 
Cokolwiek byś pragnął poprawić – odczujesz tylko znękanie, 
Znużenie wieczną gonitwą… aż cię przynęci poznanie: 
Że snem wieczystej nicości jest życie całego świata44. 

Byłoby rzeczą niewłaściwą doszukiwać się w dziele poetyckim Eminescu wy-
łącznie uzasadnień dla jego historiozofi cznych teorii i ideologicznych wyborów. 
Jeśli jednak przywołaliśmy fragmenty z twórczości lirycznej, to jedynie po to, by 
przypomnieć o oczywistej ambiwalencji jego dorobku pisarskiego i przestrzec 
przed ryzykiem jednoznacznych interpretacji. Antropologiczny sceptycyzm Ma-
iorescu zostaje zastąpiony u Eminescu przez fi lozofi czny pesymizm wyrosły ze 
świadomości tragicznej, który prowadzi w konsekwencji, na najgłębszym pozio-
mie struktury interpretacyjnej, do poczucia relatywności ludzkich działań. 

Eminescu czerpie z różnych źródeł niemieckiej fi lozofi i idealistycznej. Za 
Kantem powtarza, że przestrzeń i czas to aprioryczne formy naszych zmysłów. 
Bohaterowi fi lozofi cznego poematu prozą (bądź noweli fi lozofi cznej, jak bywa 
też określany ten utwór przez krytykę), Sărmanul Dionis [Biedny Dionis], Emi-
nescu każe deklarować niewiarę w obiektywny charakter teraźniejszości: 

„W rzeczywistości świat jest marzeniem sennym naszej duszy. Nie istnieje ani czas, ani 
przestrzeń – jedynie w swojej duszy je odnajdziesz. Przeszłość i przyszłość tkwią w duszy jak 
las w nasieniu dębu, podobnie jak nieskończoność zawarta jest w kropli rosy, w której odbija 
się niebo. (…) To nieprawda, że istnieje przeszłość; następstwo czasu jest domeną naszej myśli, 
a przyczyny zjawisk – dla nas następujących po sobie, wciąż tych samych – istnieją i działają 
w jednoczesności. Czy jest tak całkiem niemożliwe, bym mógł żyć w czasach Mirczy Starego 
bądź Aleksandra Dobrego?”45 

43 Przekład E. Zegadłowicz [w:] Eminescu M., Poezje, s. 27–28.
44 Ibidem, s. 31–32.
45 Eminescu M., Sărmanul Dionis [w:] Opere, vol. VII, s. 93.
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Eminescu jest poetą wybitnym, ale myślicielem niesfornym i często niekon-
sekwentnym. Filozofi czne fascynacje Schopenhauerem i Kantem, tak wyraźne 
w jego poezji, częściowo przekładają się także na poglądy dotyczące historii 
i społeczeństwa zawarte w publicystyce, zacierając niekiedy kontury ideologicz-
ne prezentowanych tez oraz utrudniając rozeznanie co do ich rzeczywistych źró-
deł i motywacji intelektualnych. Wyraźnie w duchu aprioryzmu Kantowskiego 
kształtuje swój pogląd na kwestię dziedzictwa narodowego, które postrzega jako 
„zbiór ukrytych, nierozwiniętych możliwości potencjalnych”46 realizowanych 
poprzez kulturę, będącą wiernym odbiciem świadomości narodowej. Można ten 
pogląd kojarzyć też z przekonaniem de Maistre`a, że „każdy naród ma własny 
i niepowtarzalny archetyp społeczny i ustrojowy, który wyraża ducha narodu”47. 
Stąd częste, niekiedy wręcz natrętne, sięganie po metaforę „nasienia” symbolizu-
jącego aprioryczną potencjalność: 

W nasieniu żołędzia 
Tkwi dąb. Tak jak on z własnego korzenia, 
Z drogi życia ukrytej w mrocznym zakamarku 
Pień swój wznosi chropawy, tak i ty, mój narodzie. 
W tobie tkwi siła, twa wielkość, twoja zguba48. 

Przy takim ujęciu, wszelka forma ewolucji oznaczać może jedynie realizację 
„boskiego planu” przeznaczonego dla każdego narodu z osobna. Równocześnie 
zaś wszelka zmiana zaprojektowana w sposób racjonalny musi oznaczać gwałt 
na „prawdziwej” naturze rzeczywistości, której podmiotem jest wspólnota, a nie 
jednostka ludzka. Jeśli zatem dziewiętnastowieczni liberałowie usiłują „założyć 
naród”, odwołując się do uniwersalnych, a więc nierumuńskich zasad, i postrze-
gają go jako zbiór jednostek, to dla Eminescu oznacza to działanie wbrew natu-
rze i sprzeniewierzenie się rumuńskiemu „powołaniu”, realizowanemu w historii, 
a możliwemu do odkrycia/ujawnienia poprzez powrót w czasie do epoki, kiedy to 
„aprioryczne dziedzictwo natury”49 najbardziej harmonijnie się spełniało. Powrót 
do przeszłości ułatwia wiara poety, że „przyszłość, to jedynie odwrócona strona 
przeszłości”50, zatem czasy teraźniejsze, chociaż w sposób fatalny naznaczone 
degradacją i upadkiem, wcale nie muszą być skazane na klęskę. Wystarczy po-
wrót do korzeni, do wartości złotego wieku. 

W tym miejscu Eminescu popada w sprzeczność typową dla tej odmiany 
tradycjonalizmu, którą M.A. Cichocki w ślad za S. Huntingtonem określa jako 
„konserwatyzm rewolucyjny”: 

46 Muscă Vasile, Încercare asupra gândirii româneşti, Cluj-Napoca 2002, s. 104.
47 Wielomski A., op.cit., s. 81.
48 Andrei Mureşan [w:] Opere, vol. V, s. 258.
49 Muscă V., op.cit., s. 104.
50 Ibidem, s. 254.
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„…z jednej strony reaktywna postawa czerpie swoją siłę z krytyki czasów współczesnych, 
które jakoby sprzeniewierzyły się odwiecznym regułom; jednocześnie jednak wychodzi z za-
łożenia, że jedynym źródłem tworzenia się reguł jest tylko rzeczywistość. Stąd przekonanie, że 
rzeczywistość jest zła i trzeba ją zmienić, po to by powrócić do rzeczywistości prawdziwej”51. 

Defi nicja ta, wydaje nam się, nie odpowiada w pełni sposobowi rozumowania, 
jaki prezentuje Eminescu, przekonany do schopenhauerowskiej kategorii „wiecz-
nej teraźniejszości”52 („ojczyzną życia jest jedynie teraźniejszość…”53), która 
odbiera przedziałom czasowym ich absolutny charakter. Powrót do przeszłości, 
nawet jeśli jest nią złoty wiek, wcale nie musi oznaczać zmiany radykalnej, nie 
zmusza przecież do przekraczania wyraźnej granicy54. W konsekwencji przemia-
na teraźniejszości naznaczonej piętnem ludzkiego zadufania, którego wyrazem 
jest racjonalizm, nie musi przybierać w sposób bezwzględnie konieczny formy 
negacji (le contraire de la Révolution de Maistre`a); wystarczyłoby zatrzymać 
proces destrukcji dawnych wartości i struktur wspólnotowych, by „droga życia”, 
do której Rumuni są predestynowani, stała się aktualna. 

Eminescu nie ułatwia jednak zadania swoim interpretatorom, pisze bowiem 
w innym miejscu, że „w dziejach narodu, w każdym stuleciu [podkr. K.J.] ukryty 
jest zbiór przemyśleń kształtujących narodowy ideał”55. Czy istnieje zatem jeden 
tylko złoty wiek uosabiający najpełniej „rumuńskie powołanie” jako realizację 
„boskiego planu” w odniesieniu do tego narodu (co uzasadniałoby konieczność 
powrotu do średniowiecza), czy też raczej „aprioryczna potencjalność” objawia 
się w każdej epoce, ale wówczas perspektywa powrotu do jednego źródła traci 
swój konieczny charakter? Poruszamy się w sferze przypuszczeń, gdzie trudno 
o kategoryczne sądy. Eminescu poeta góruje nad ideologiem, a jego wizje wcale 
nie muszą się przekładać na intelektualne konstrukcje, w których ideowe moty-
wacje idą w parze z logiką. Nie ma dwóch różnych Eminescu (chociaż wielu kry-
tyków tak go postrzega) – poety i publicysty, fi lozofa i polityka, romantycznego 
indywidualisty i zwolennika quasi-plemiennej wspólnotowości. Jest pisarz dyspo-
nujący wieloma zaletami i wszystkimi słabościami artysty zbuntowanego wobec 
współczesnej mu rzeczywistości, potrafi ący często trafnie diagnozować jej niedo-
statki, ale jeszcze częściej niekonsekwentny w formułowaniu dla niej alternatywy. 

51 Cichocki M.A., op.cit., s. 92.
52 „Przeszłość i przyszłość (…) nie mają większego znaczenia niż dowolny sen, a teraźniejszość 

jest tylko nierozciągłą i nietrwałą granicą między nimi (…)”, Świat jako wola…, t. I, s. 37.
53 Eminescu M., Patria vieţii e numai presentul… [w:] Opere, vol. IV, s. 503.
54 Kwestię tę analizuje K. Mannheim w Ideologii i utopii: „Dla konserwatysty wszystko, co istnieje, 

jest owocem i jest pozytywne tylko dlatego, że stawało się powoli i stopniowo. Spojrzenie sięga przeto 
nie tylko w przeszłość, wyrywając ją z zapomnienia, lecz przeżyciem staje się też teraźniejszość całej 
przeszłości. Nie tylko pewien okres teraźniejszościowo-przeszłościowego odcinka kiedyś – dziś, lecz 
potencjalnie możliwa obecność przeszłości nadaje odczuwaniu czasu wyimaginowaną trójwymiaro-
wość”. Op.cit., s. 191.

55 Eminescu M., Domnului Dumitru Brătianu, s. 30.



Wizje poetyckie i diatryby 193

Eminescu z pozoru precyzyjnie wylicza cechy, którymi wyróżniała się epoka 
stawiana przez niego za wzór czasom współczesnym: 

„Zaiste złoty to [był] wiek, w którym gospodarka publiczna i prywatna zależne były od 
dochodów każdego z osobna, w którym nie mówiono i nie pisano innym niż nasz językiem, 
kiedy daniny były małe, a dochody duże, kiedy na miejscu równości istniała rzetelność, a za-
miast swobody gadania byle czego była spokojna praca i takież zyski, [była] praca związana 
z rolą, chroniona przez wszystkie warstwy, w tym także przez klasy pracujące zorganizowane 
w korporacje”56. 

Obraz jest tak dalece wyidealizowany, że nie odpowiada żadnej konkretnej 
rzeczywistości historycznej; nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z pro-
jekcją, a nie odtworzeniem realiów dziejowych. 

Zasadniczym elementem wizji jest chłopski i harmonijny charakter wspólno-
ty. Eminescu postrzegał chłopstwo jako „najbardziej pozytywną ze wszystkich 
klas, najbardziej konserwatywną w kwestii języka, ubioru, obyczajów; nośnik hi-
storii narodowej, [po prostu] naród w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu”57. 
Kwestia języka, ujęta zdecydowanie ahistorycznie we wcześniej cytowanej wy-
powiedzi, też staje się zrozumiała dopiero w skojarzeniu jej ze światem chłop-
skim. Eminescu dobrze wie, że w epoce, na którą się mgliście powołuje, rumuń-
ski nie był jeszcze w wyłącznym użyciu; nie stosował go wcale Kościół w liturgii 
ani wyłącznie dwór hospodarski w swoich dokumentach, nie istniało też piśmien-
nictwo w tym języku. Rzeczywiście jednak warstwa chłopska – czy to w Mołda-
wii czy na Wołoszczyźnie – używała „własnej mowy”, a ponieważ była etnicznie 
prawie homogeniczna – język, jakiego używała, był narzędziem porozumiewa-
nia się zdecydowanej większości społeczeństwa. Jednorodność etnolingwistycz-
na jest dla Eminescu stanem pożądanym społeczeństwa, gwarantem równowagi 
i harmonii interesów jego poszczególnych warstw. 

Procesy dokonujące się w księstwach w dziewiętnastym stuleciu: masowy 
napływ obcego żywiołu etnicznego, jego awans ekonomiczny i dominacja w śro-
dowisku miejskim – wszystko to napawa go największym niepokojem i odrazą. 
Tworzy określenie „warstwy narzuconej” (pătura suprapusă), allochtonicznej 
w swoim charakterze i niemieszczącej się w tradycyjnej strukturze społeczeń-
stwa agrarnego: 

„Lektura źródeł historycznych przekonała mnie, że w czasach średniowiecza, które dla 
nas zakończyły się wraz z nastaniem fanariotów, mieliśmy ledwie słabe zaczątki klasy śred-
niej (…), w dużej części obcego pochodzenia. Wówczas dopiero pojąłem charakter rewolu-
cji społecznej, która dokonała się za panowania księcia Cuzy, a której apogeum przypadło na 
czasy Karola (…). Oznacza ona, ni mniej ni więcej, jak ustanowienie przemożnej dominacji 

56 Eminescu M., Trei zile de-a rândul… [w:] Opere…, vol. X, s. 191.
57 Eminescu M., Infl uenţa austriacă… [w:] Naţiunea…, s. 51.
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elementów obcych nad narodem historycznym, składającym się po dzień dzisiejszy z chłopów: 
małorolnych i zamożnych. (…) Moim obowiązkiem było stanąć po stronie historycznego na-
rodu, do którego ja sam się zaliczam, a przeciwko warstwie narzuconej [złożonej z] obcych 
przybyszów”58. 

W tym miejscu Eminescu zdaje się porzucać ujęcie spekulatywne kwestii sta-
tusu wspólnoty i stosuje perspektywę zracjonalizowaną oraz poglądową; dostrze-
ga konkretne zjawiska społeczne i ekonomiczne, które czyni odpowiedzialnymi 
za degradację rzeczywistości. 

Niechęć do burzycieli ładu tradycyjnego jest naturalna i zrozumiała u konser-
watysty. Dla de Maistre`a, jak pisze I. Berlin, wrogami byli „naukowcy, intelek-
tualiści, prawnicy, żurnaliści, demokraci, janseniści, protestanci, żydzi, ateiści”59. 
Grecy, Bułgarzy i Żydzi budzą w Eminescu wrogość jako element podwójnie 
obcy: etnicznie i społecznie, przy czym obcość etniczna, wyrażająca się rów-
nież charakterologicznie, jest elementem przesądzającym: „dawna klasa wyższa, 
jaka ona była, we wszystkim zdaje się bliższa narodowi, posiada bardziej szczery 
charakter i nieporównanie więcej uczciwości (…)”60. Charakterystyczne jest to, 
że autor tłumaczy awans społeczno-ekonomiczny obcych polityką prowadzoną 
przez „czerwonych”, spośród których wielu miało grecko-bizantyjskie, bałkań-
skie korzenie, oraz słabością rodzimej arystokracji: „daje się odczuć głęboki 
brak historycznej klasy, która broniłaby tradycji i przyzwoitości (…)”61. Zdaje 
się natomiast ignorować fakt, iż zjawisko było nieuchronnym skutkiem otwarcia 
i rozwoju ekonomicznego księstw po roku 1829. Nie jest to przejaw niewiedzy 
czy niekonsekwencji; przeciwnie, wizja państwa agrarnego i patriarchalnego, 
jaką kreuje Eminescu, programowo wyklucza ten typ liberalnych reform gospo-
darczych, nie uwzględnia zatem także ich skutków. Poeta zdaje się zakładać, że 
utrzymanie tradycyjnych struktur i więzi ekonomicznych przeciwdziałałoby zja-
wisku „kosmopolityzacji” gospodarki. 

Tradycyjne społeczeństwo agrarne opierało się, twierdzi Eminescu, na dwóch 
fi larach: chłopskim i bojarskim (pomińmy w tym miejscu, jako mniej istot-
ną, jego szczegółową analizę podziałów w obrębie tych klas). Relacje między 
tymi dwiema klasami były tak dalece harmonijne, że faktycznie neutralizowały 
sprzeczności interesów. Interpretacja przyczyn bezkonfl iktowego współistnienia 
klas, jaką proponuje autor, może zaskakiwać: 

„Bojar posiadał [przeciętnie] (…) jakieś 35 tysięcy hektarów włości. Był człowiekiem złym 
– skąpym, chciwym, chorobliwie ambitnym. Ale to był jeden człowiek. Jak odczuwali chłopi 

58 Eminescu M., Materialuri etnologice… [w:] Naţiunea…, s. 586.
59 Berlin I., Protest przeciwko Oświeceniu, s. 345.
60 Eminescu M., Materialuri etnologice…, s. 586.
61 Eminescu M., [Nu ştim de unde şi până unde…] [w:] Naţiunea…, s. 219.
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obecność bojara? Jego chłopi byli bogaci, bowiem ucisk [wywierany przez] jednego na taki 
obszar i taką masę ludzi był prawie nieodczuwalny”62. 

Eminescu nie podąża utartymi szlakami konserwatywnej antropologii, nie po-
wtarza za de Maistre`em, że człowiek jest zawsze skłonny do buntu, ani za Hal-
lerem, że ludzie mają wrodzoną potrzebę pomocy bliźniemu, silniejsi nie mają 
powodu, by uciskać słabszych, a podległość jest zjawiskiem naturalnym, które 
skutecznie hamuje odruchy buntu. Ta druga interpretacja wydaje się wprawdzie 
bliska jego wizji, skoro przekonuje, iż właściciele latyfundiów „instynktownie” 
dbali o należących do nich chłopów, ale zasadniczy argument ma charakter nie 
antropologiczny, ale ekonomiczny: chłop nie miał powodów, żeby się buntować 
przeciwko bojarowi. Kwestia wolności osobistej jest pominięta, co sugeruje, 
że Eminescu pozostaje wierny wielokrotnie wyrażanemu przekonaniu, iż wol-
ność jednostki jest demagogicznym hasłem, a nierówność – naturalnym stanem 
wspólnoty ludzkiej. Nieprzestrzeganie zasady majoratu i rozdrobnienie wielkiej 
własności doprowadziło do upadku historycznej arystokracji, to zaś pociągnę-
ło za sobą kryzys dawnego rzemiosła i gwałtowne pogorszenie sytuacji chłop-
stwa. Miejsce arystokracji zajęli drobni bojarzy, zależni od władzy, kłębiący się 
tłumnie u „bram przywilejów”, których jedynym kapitałem jest „sztuka pisania 
i czytania”, jednym słowem „klasa skrybów (…), klasa proletariuszy pióra, bez 
żadnego pozytywnego znaczenia dla państwa, bez znaczenia dla narodu, klasa 
zawodowych wichrzycieli”. Jedyna „klasa pozytywna”, jaka się ostała, czyli 
chłopi, są „za mało oświeceni (…), nikt ich nie rozumie, nikt ich nie reprezentuje, 
nikt o nich nie dba”63. O ile wcześniejsze stwierdzenie dotyczące przyczyn upad-
ku arystokracji wydaje się nadmiernym uproszczeniem64, o tyle ostatnia uwa-
ga jest nad wyraz trafna. Eminescu udało się uchwycić paradoks sytuacji dzie-
więtnastowiecznej warstwy chłopskiej: oto, w rezultacie gwałtownego wzros tu 
zapotrzebowania na zboże i zwiększenia jego produkcji, pojawia się zjawisko 
neopoddaństwa chłopów (neoiobăgie), któremu żadna z sił politycznych nie chce 
przeciwdziałać, a równocześnie w kulturze i ofi cjalnym dyskursie publicznym 
obowiązuje, przynajmniej od lat trzydziestych, graniczący z chłopomanią za-
chwyt nad zaletami prostego ludu i jego zasługami dla historii narodu. 

Upadek tradycyjnych warstw i struktur społecznych jest dla Eminescu przeja-
wem kryzysu, a nie cywilizacyjnej zmiany na lepsze. Prawo zwyczajowe, które 

62 Eminescu M., Infl uenţa austriacă… [w:] Naţiunea…, s. 49.
63 Ibidem.
64 Status społeczny wielkiego bojarstwa nie zawsze w historii księstw naddunajskich był tak wy-

soki, jak to sugeruje Eminescu, chociażby z uwagi na niestabilną sytuację polityczną, a także specyfi kę 
orientalnego absolutyzmu jako fi lozofi i rządzenia. Przyczyn późniejszego upadku tej warstwy też było 
więcej, aniżeli ta jedna związana z nieprzestrzeganiem majoratu. Wśród nich dostrzegamy także przy-
czyny o charakterze strukturalnym, pochodne wewnętrznych słabości bojarstwa: relatywnie niskiego 
poziomu intelektualnego, środowiskowego hermetyzmu itp. Zob. m.in. Barbu D., Bizanţ contra Bizanţ.
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przez wieki było jedynym źródłem ładu prawnego w księstwach, zostaje zastą-
pione w wieku XIX przez ustawy będące owocem pozytywizmu prawniczego, 
całkowicie obcego tradycji lokalnej. Przyjęcie konstytucji i kodeksów wzoro-
wanych głównie na francuskiej jurysprudencji, traktowane przez forsujących ten 
kierunek zmian liberałów jako zwieńczenie procesu cywilizowania, czyli europe-
izacji, dla Eminescu oznacza zanegowanie prawa wynikającego z historycznego 
ducha narodu: 

„W czasie kilkuwiekowej niezależnej egzystencji naród nasz nie potrzebował kodeksu cy-
wilnego ani kodeksu karnego, aby mieć głębokie poczucie sprawiedliwości, i tak, jak pszczeli 
rój nie potrzebuje pisanych ustaw ani regulaminów, (…), tak i naród nasz znakomicie sobie 
radził dzięki wrodzonemu zmysłowi [podkr. K.J.] prawości i solidarności”65. 

W tym miejscu poeta powtarza znane tezy niemieckiej szkoły historycznego 
prawoznawstwa o niematerialnych i niearbitralnych źródłach prawa: 

„…wszelkie prawo (…) jest wytwarzane najpierw przez obyczaj i przekonania narodu, a potem 
przez jurysprudencję, czyli zawsze przez wewnętrzne, w ukryciu działające siły, a nie przez 
arbitralne akty ustawodawcy”66. 

Sztuczny charakter nowoczesnego porządku prawnego, będącego wyrazem 
złudnej wiary w wyższość indywidualnej refl eksji nad „zasadami zwyczajowy-
mi”, „obyczajem prawnym” i instynktem moralnym, które charakteryzują wspól-
notę tradycyjną, jest dla Eminescu przerwaniem „organicznego biegu historii”, 
któremu naród zawdzięcza swoje istnienie. 

Na poziomie teoretycznym, gdy rozważa naturę prawa – jego uzależnienie 
od tradycji i wyłącznie narodowy, a nie uniwersalny charakter – poeta nawiązuje 
w sposób niebudzący wątpliwości do arsenału twierdzeń romantycznych, w Eu-
ropie wówczas już mocno przebrzmiałych, o niemieckiej proweniencji. Także 
wówczas, kiedy usiłuje określić rodzaj choroby trawiącej społeczeństwo rumuń-
skie tamtego czasu, odchodzi od argumentacji stricte ideologicznej (konserwa-
tywnej), dokonując swoistej personalizacji źródeł zła. To już nie racjonalizm ani 
indywidualizm jako pokłosie ideowe oświecenia są winne przemianom społecz-
nym sprzecznym z „naturą rumuńską”, ale „jadowite instynkty” przyniesione do 
kraju przez element obcy: bękartów (bastard) i przybłędy (venetic). Znamien-
ne, że Eminescu czyni allochtonów odpowiedzialnymi za dezintegrację społe-
czeństwa, które staje się „anorganicznym zlepkiem jednostek skłonnym (sic!) do 
anarchii”, ale równocześnie widzi w nich zagrożenie dla „swoistości etnicznej 
i historycznej narodu rumuńskiego”67. Łączy tym samym argumentację konser-

65 Eminescu M., [Am arătat în mai multe rânduri…] [w:] Naţiunea…, s. 597.
66 Von Savigny F.K., op.cit., s. 56.
67 Eminescu M., [Am arătat…], s. 599.
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watysty z retoryką właściwą dla romantycznego radykalnego nacjonalizmu68. 
Skojarzenie tych dwóch perspektyw ideowych nie jest niczym wyjątkowym 
w myśli dziewiętnastowiecznej. Poglądy rumuńskiego poety wykazują zadziwia-
jące zbieżności z tezami lansowanymi przez Paula de Lagarde`a (gloryfi kacja 
średniowiecznych form życia narodu, sprzeciw wobec industrializacji i urbani-
zacji, konserwatyzm ściśle powiązany z nacjonalizmem, nienawiść do obcych69), 
który publikuje swoje Pisma niemieckie w latach 1878–1881, a więc w okresie 
najbardziej intensywnej działalności pisarskiej Eminescu70. 

Osobliwe w myśleniu Eminescu może się wydać, co najwyżej, przyznawanie 
pierwszeństwa ujęciom upraszczającym o dużym ładunku demagogii, skłonnym 
doszukiwać się istnienia jednej wyłącznej przyczyny zła (obce wpływy) i jedy-
nego remedium (powrót do korzeni). Można powiedzieć, że poeta, korzystając 
z dwóch źródeł inspiracji ideowej: konserwatywnego w wersji reakcyjnej i ro-
mantycznego, częściej sięga do tego ostatniego. Idzie za tokiem rozumowania 
Fichtego i F. Lista, „wierzących w konieczność stworzenia państwa odizolowane-
go, geschlossene Handelsstaat, w którym prawdziwa siła duchowa narodu może 
się pojawiać swobodnie, bez zderzania się z innymi narodami (…)”71, i domaga 
się w ślad za nimi, by „przemysł (…) należał do narodu i [był] chroniony przed 
konkurencją”72, podobnie jak handel. Paradoksalny wymiar poglądów głoszonych 
przez konserwatystę Eminescu tkwi, naszym zdaniem, w ich relatywnym ana-
chronizmie. Druga połowa XIX wieku to okres wyciszenia gwałtownego sporu 
liberałów i konserwatystów sprowokowanego przez rewolucję francuską; kończy 
się okres konfrontacji postaw ideowych, a zaczyna czas rywalizacji programów 
politycznych i ekonomicznych, w której ramach hasłom leseferyzmu przeciwsta-
wiane są projekty państwa opiekuńczego, a także wiara w możliwość zaprowa-
dzenia rządów prawa i w skuteczność polityki protekcjonizmu. Nadto obydwie 
ideologie zbliża do siebie obawa przed zagrożeniem ze strony ruchu socjalistycz-
nego73. Tymczasem w epoce należącej bardziej do A. de Tocqueville`a i L. von 

68 Zob. na ten temat rozważania Anthony`ego D. Smitha, zwłaszcza zaś jego polemikę z T. Naimem 
dotyczącą „mitu odrębności losów wspólnoty”, jaki przynosi nacjonalizm dziewiętnastowieczny. Smith 
D. Anthony, Naţionalism şi modernism, Chişinău 2002, s. 63–65.

69 Por. Skarżyński R., op.cit., s. 202–204.
70 Nie dysponujemy żadnymi informacjami wskazującymi na fakt znajomości przez poetę tekstów 

orientalisty z Getyngi, aczkolwiek nie sposób tego całkowicie wykluczyć. 
71 Berlin I., Korzenie romantyzmu, s. 186.
72 Eminescu M., Ecuilibrul [w:] Naţiunea…, s. 22.
73 Sam Eminescu też wprawdzie przewiduje rychłe nastanie chwili, kiedy myśl konserwatywna 

i liberalna, jako „abstrakcyjne ideały organizacji [społeczeństwa]”, przestaną się zasadniczo różnić, 
znamienne jednak, że wiąże to z odpolitycznieniem i „unarodowieniem walki”, czyli przeniesieniem 
konfl iktu na płaszczyznę obcy – swoi (Căutând a esplica… [w:] Naţiunea…, s. 493). W ten sposób, czy 
to się podoba komentatorom jego myśli politycznej czy nie, poeta rezygnuje z ambicji w sferze fi lozofi i 
polityki, a czyni siebie prorokiem rumuńskiego nacjonalizmu ze wszystkimi tego gestu konsekwen-
cjami, z których najpoważniejszą wydaje się utrwalenie na wiele lat przekonania, że luźne i bałamutne 
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Steina aniżeli do Novalisa, Fichtego czy Mösera, Eminescu zdaje się opowiadać 
wciąż po stronie tych ostatnich i zdaje się nie dostrzegać, że państwo Bismarcka 
w niczym nie przypomina tego, jakie kreowali w swojej wyobraźni romantycy 
w początkach wieku. Nawet jeśli założyć, że sytuacja państwa rumuńskiego na 
przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych bliższa była kondycji obszaru 
niemieckiego sprzed zjednoczenia (zwłaszcza w epoce napoleońskiej), niż statu-
sowi prężnie rozwijających się junkiersko-mieszczańskich Prus, to i tak nie spo-
sób oprzeć się wrażeniu, że poetyckie wizje średniowiecznej wspólnoty chłopsko-
-szlacheckiej, jakie roztacza Eminescu, są jedynie projekcjami utopijnymi, a nie 
realną alternatywą dla programu liberalnego. Co wcale nie wyklucza celności 
niektórych spostrzeżeń ani racjonalności niektórych konkluzji. 

„Carl Ludwig von Haller i Louis de Bonald lubili powtarzać, że niczego nie wymyślają ani 
niczego nie planują – cała ich praca ogranicza się do opisania ładu, który był przed rewolucją 
społeczną rzeczywistością, a nie racjonalistyczną konstrukcją, czyli nierzeczywistością”74 

– pisze A. Wielomski o klasykach europejskiego tradycjonalizmu. Eminescu, jak 
już stwierdziliśmy, także nie ma ambicji tworzenia niczego nowego, stara się 
jedynie odtworzyć odległą historyczną rzeczywistość, dużo bliższą wrażliwości, 
skłonnościom i predyspozycjom Rumunów od politycznych konstrukcji, jakie 
oferuje współczesność. Zmęczony życiem w „mieście-mrowisku, gdzie ludzi 
tłum i dziwne mury”, zbrzydzony demokracją, tym „gadatliwym monstrum o ty-
siącu języków w ruch puszczanych przez zawiść”75, poeta z lubością zanurza 
się w krajobraz średniowiecznej Mołdawii pokrytej wiekowym borem, zasobnej 
w stada, bogatej pracowitością jej mieszkańców i mądrze rządzonej przez dum-
ną dynastię Muszatynów (Muşatin şi codrul). Znamienne, że tę idylliczną wizję 
poprzedza pełna żalu konstatacja końca starego świata, który nastąpił wraz ze 
zniszczeniem starodawnej puszczy. Zniknięcie boru jest równoznaczne z degra-
dacją natury/historii i skojarzone z upadkiem dawnej cywilizacji. Organiczny, 
pierwotny charakter tej cywilizacji nie sprowadza się jedynie do egzystencji nie-
rozłącznie związanej z naturą, ale zakłada też funkcjonowanie wspólnoty zgod-
ne z prawami naturalnymi. Eminescu nigdy nie pozostawiał wątpliwości co do 
swojego mistycznego rozumienia narodu jako tworu organicznego, powtarzając 
przy różnych okazjach, że „narody są wytworami natury, a nie inteligencji”76. 
Nie inaczej zresztą pojmuje instytucję państwa, o czym przyjdzie nam jeszcze 
mówić. Idylliczny obraz przeszłości, bez respektu dla logiki i argumentów hi-

rozważania o narodzie są równorzędne z dojrzałą refl eksją polityczną nad państwem i społeczeństwem. 
Ta fatalna w skutkach tradycja przetrwa aż do ostatniej dekady XX w. 

74 Wielomski Adam, Od grzechu do apokatastasis, Lublin 2007, s. 154.
75 Cytaty pochodzą z wierszy: Privesc oraşul-furnicar [w:] Înger şi demon, Craiova 1993, s. 28, 

oraz Democraţia [w:] Opere…, vol. IV, s. 509.
76 Eminescu M., Infl uenţa austriacă… [w:] Naţiunea…, s. 41.



Wizje poetyckie i diatryby 199

storycznych, jest prostą konsekwencją niechęci żywionej do nowoczesności 
dziewiętnastowiecznej, zaś wizja pierwotnej, organicznej wspólnoty narodowej 
stanowi odpowiedź na modernistyczny woluntaryzm liberałów, przypisujących 
sobie zasługę „założenia narodu”77. 

Dawną wspólnotę z jej wewnętrzną organizacją i obyczajami cechowały, 
według poety, prostota i „zdrowe barbarzyństwo”, dziewiętnastowieczne zaś 
społeczeństwo tkwi w „stanie półbarbarzyństwa, po stokroć gorszym od barba-
rzyństwa prawdziwego”78. W polemice z organem prasowym obozu liberalnego 
„Românul”, forsującym ideę rumuńskiego „marszu ku cywilizacji”, Eminescu 
formułuje swoją własną defi nicję fenomenu cywilizacyjnego: 

„Prawdziwa cywilizacja narodu nie polega na przejęciu hurtem obcych ustaw, form, insty-
tucji, nazw, strojów. Ona zasadza się na naturalnym, organicznym rozwoju własnych możliwo-
ści, własnych zdolności. Nie istnieje powszechna cywilizacja ludzka dostępna wszystkim w tej 
samej mierze i w tej samej postaci, lecz każdy naród posiada cywilizację własną, nawet jeżeli 
składa się na nią wiele elementów wspólnych dla innych narodów”79. 

Eminescu prawie dosłownie, aczkolwiek trudno powiedzieć w jakim stopniu 
świadomie, powtarza tezy de Maistre`a, który widział jedynie „Francuzów, Wło-
chów, Rosjan etc.”, ale „w życiu nie spotkał człowieka”80. Punktami odniesienia 
dla ładu prawdziwego (prawdziwej cywilizacji) w wersji poety są średniowiecz-
na Mołdawia i etos moralny dawnej wspólnoty, pełniące rolę przedrewolucyjnej 
Sabaudii i Kościoła katolickiego z koncepcji de Maistre`a. Państwo rumuńskie 
budowane przez liberałów sprzeniewierzyło się, twierdzi Eminescu, idei cywi-
lizacji prawdziwej i popadło w stan półbarbarzyństwa, który jest degradacją, 
„psuciem narodu prymitywnego nałogami cywilizacji obcej”81. Charakterystycz-
ny jest sposób argumentacji poety; odwołując się do przykładu religii, określa 
„ucywilizowanie religijne” jako proces powolnego przekształcania „wiary for-
malnej, często przesądnej”, w „przekonania moralne”. Obce wpływy prowadzące 
do zaniku „wiary formalnej” bez zastąpienia jej „przekonaniem [sic!] moralnym 
i religijnym”, pozbawiają jednak naród zarówno przesądów, jak i moralności, 
a w rezultacie pozostawiają mu tylko to, co jest złe zarówno w cywilizacji, jak 
i w barbarzyństwie. 

Rozważania o aspekcie religijnym fenomenu cywilizacyjnego trudno odczy-
tywać dosłownie; chłop rumuński nie był ówcześnie zagrożony w żaden sposób 

77 Na temat paradygmatów: modernistycznego i przednowoczesnego w dyskusji o narodzie i na-
cjonalizmie, zwłaszcza zaś o koncepcjach „pierwotności” i „odwieczności” wspólnoty narodowej. 
Zob. m.in., Smith D.A., Naţionalism şi modernism, s. 153–161.

78 Eminescu M., „Pseudo-Românul” în semibarbaria lui… [w:] Naţiunea…s. 532.
79 Ibidem.
80 De Maistre J., Considérations sur la France, cyt. za Wielomski A., Konserwatyzm, s. 81.
81 Eminescu M., „Pseudo-Românul”…, ibidem.
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moralnością laicką i francuskim duchem republikańskim, zatem przyjdzie nam 
uznać, że Eminescu traktuje religię w sposób instrumentalny, jako argument w te-
oretycznych rozważaniach. Dla zachodnioeuropejskich tradycjonalistów wiara, 
religia i Kościół stanowiły jedno ze źródeł ładu prawdziwego i fundamentalny 
argument w dyskusji nad koniecznością powrotu do porządku przedrewolucyjne-
go. W konfrontacji z nimi Eminescu sprawia wrażenie klasycznego racjonalisty 
skupionego na dostarczeniu logicznych argumentów na rzecz założonej przez 
siebie tezy. Wrażenie dominacji racjonalnych przesłanek w sposobie rozumowa-
nia poety umacnia też prezentowana argumentacja o charakterze ekonomicznym: 

„Naród barbarzyński posiada własną wewnętrzną wytwórczość, swoje własne rzemiosła, 
własną działalność gospodarczą, zdrową, choć może prymitywną. Kiedy zamiast tego (…) 
kupuje od obcych gotowe produkty, nie starając się nauczyć wytwarzać je samemu, jest pół-
barbarzyńcą”82. 

W polemicznym zapale poeta sięga po argument nietrafny, jeśli miał stanowić 
zarzut adresowany do liberałów. Ci ostatni, zgodnie z zawołaniem: „o własnych 
siłach!”, prowadzili bowiem politykę protekcjonistyczną, co w sytuacji braku 
kapitału rodzimego i istnienia olbrzymich potrzeb inwestycyjnych skutkowało 
aferami korupcyjnymi i opłakanymi konsekwencjami dla równowagi fi nansowej 
państwa. Eminescu musiał to wiedzieć, nawet jeśli oceniał prowadzoną politykę 
jako niewystarczającą. Rzeczywistą motywację dla wywodów poety zdaje się 
więc stanowić romantyczna niechęć do industrializacji i urbanizacji83, połączo-
na z programową awersją do wszystkiego, co obce. Ostatecznie zaś, koncepcja 
„półbarbarzyństwa” miała sama w sobie być argumentem na rzecz tezy podającej 
w wątpliwość dokonujący się postęp i uzasadniającej konieczność powrotu do 
rzeczywistości przedrewolucyjnej: „Półbarbarzyństwo nie stanowi (…) postępu, 
ale regres z punktu widzenia narodowego i politycznego”84. 

W swoich wywodach na temat cywilizacji i barbarzyństwa Eminescu – pro-
gramowo bliski konserwatywnym kręgom młodorumuńskim – stopniowo odda-
la się od poglądów reprezentowanych przez to środowisko. Pragmatyzm, który 
każe Junimei akceptować kulturę miejską, a w rozważaniach z zakresu fi lozofi i 
polityki nie wykraczać poza datę Wiosny Ludów (traktowaną jako symboliczny 
początek „nowej epoki”), quasi-naukowy obiektywizm i krytycyzm Maiorescu 
oraz tolerancyjna postawa Carpa zostają zastąpione u Eminescu reakcyjnością 
wizjonerską, regresywną utopijnością, mistycznym uwielbieniem dla narodu 
i ksenofobią85. W swoim paseizmie i apologetycznych wizjach, zaludnianych 

82 Ibidem.
83 Na temat krytyki nowoczesności w XIXw. i romantycznej symptomatyki kryzysu, zob. m.in. 

Jedlicki Jerzy, Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności, Warszawa 2000.
84 Ibidem.
85 Por. Lovinescu E., T. Maiorescu, s. 476.
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przez bohaterskich wojewodów, patriotycznych bojarów i pracowity lud, Emine-
scu pozostaje poetą romantykiem pozbawionym rygoryzmu ideologa. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że punktem wyjścia poetyckich wizji jest jak najbardziej 
konserwatywne przekonanie, iż „prawdziwa cywilizacja może polegać jedynie 
na częściowym powrocie do przeszłości (…)”86.

2. Koncepcja państwa 

Poglądy na społeczeństwo stawiają co prawda Eminescu bardzo daleko od 
Rousseau, ale czytając jego publicystykę, można odnieść wrażenie, że podziela 
pogląd autora Umowy społecznej, który sądził, iż „żaden naród nie będzie nigdy 
niczym innym, jak tylko tym, czym uczyni go charakter jego rządu”87. Często-
tliwość odniesień do kwestii natury i organizacji państwa usprawiedliwiałaby 
takie wrażenie, umacniane dodatkowo natrętną obecnością terminów: „natura” 
i „naturalny” w rozważaniach rumuńskiego romantyka. Fałszywa zbieżność po-
glądów może też się brać z romantycznego nieuporządkowania i skłonności do 
paradoksów obydwu autorów, z retorycznych dywagacji oświeceniowego klasy-
ka i niekonsekwencji oraz publicystycznego zacietrzewienia Eminescu. W rze-
czywistości optymistyczna wiara Rousseau w naturalne powołanie człowieka do 
wolności i dobra, u naszego autora jest zastąpiona pesymistycznym przekona-
niem, że społeczność ludzka, to „bellum omnium contra omnes, niezależnie od 
pokojowej formy, jaką przybiera”88. 

Eminescu jest bliższy koncepcjom Hobbesa, ale odniesienie do fi lozofa an-
gielskiego jest również mgliste i wieloznaczne. O ile dla Hobbesa istotny jest ra-
cjonalny charakter ludzkiej decyzji o scedowaniu części wrodzonych uprawnień 
do wolności na rzecz suwerena (Lewiatana), Eminescu, operując kategorią har-
monii interesów jako pożądanego celu działań ludzkich i istoty państwa, wpro-
wadza równocześnie metaforyczną wizję pszczelego roju z jego organizacją tyleż 
idealną, co rządzoną przez instynkty. W publicystyce – lakoniczny („[całkiem] 
regularne państwo, jakie mają pszczoły i mrówki jest miniaturowym prototypem 
państwa [stworzonego przez] ludzi”89), w prozie poetyckiej Eminescu puszcza 
wodze literackiej fantazji: 

„Najpierw [zatem] państwo pszczele. Jakiż porządek, doskonałość, harmonia w działaniu. 
Gdyby [pszczoły] miały książki, gazety i szkoły, znaleźliby się literaci genialnie spekulujący na 

86 Eminescu M., „Pseudo-Românul”…, ibidem.
87 Rousseau Jean-Jacques, Wyznania, Warszawa 1956, t. II, ks. IX, s. 161.
88 Eminescu M., Infl uenţa austriacă… [w:] Naţiunea…, s. 42.
89 Eminescu M., Revoluţia şi revoluţionarii, s. 396.
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temat takiej organizacji i pomyślałbyś, że jest ona dziełem inteligencji; ale spostrzegasz, że to 
nie inteligencja, ale coś głębszego kieruje wszystkim w sposób pewny i nieomylny. A teraz ko-
lonie… Przez jedno lato widzisz dwie albo trzy generacje kolonizatorów opuszczające swoje ro-
dzinne państwo, i radość cię ogarnia, że odbywa się to bez frazesów i mędrkowania, które u ludzi 
towarzyszą emigracji nadmiaru mieszkańców. Z kolei rewolucje… Co roku rewolucja przeciw-
ko arystokracji, [przeciwko] dworakom królowej, ale bez kontraktu społecznego, przemówień 
parlamentarnych, argumentów za prawem naturalnym i boskim. Cinis et umbra sumus”90. 

Na możliwy zarzut pomijania atrybutu rozumności u człowieka, co czyni całą 
analogię wątpliwą, poeta odpowiada zdecydowanie: 

„Ludzie także wiodą żywot instynktowny. Do obyczajów i instytucji wyrosłych ze stanu 
natury lgną subiektywne religie, czyny złe i nędzne, ale przydatne i dlatego w pełni odpowiada-
jące ciasnocie umysłu niektórych ludzi. Tak się rzeczy mają od długiego już czasu”91. 

Eminescu sugeruje wprost, że stan natury jest dla niego stanem pierwotnej 
doskonałości i oznacza dominację żywiołu irracjonalnego i instynktów. W od-
różnieniu od Hobbesa i Locke`a92, zdaje się wierzyć, że state of nature nie jest 
stanem człowieka bytującego poza społeczeństwem, ale kondycją człowieka 
należącego do społeczeństwa pierwotnego. W swoim wizjonerstwie poetyckim 
idzie jeszcze dalej i stawia tezę, iż naród jest naturalną formą organizacji ludz-
kiej; innymi słowy, człowiek rodzi się w narodzie: 

„Narody nie są wytworami inteligencji [ludzkiej], ale natury (…). Tak samo, jak rój po-
trzebuje matki, tak [narody] u początków swego rozwoju potrzebują stabilnego punktu, wokół 
którego mogłoby się wykrystalizować państwo jako rezultat ich wspólnej pracy”. 

I dodaje zaraz: 

„Historia wewnętrzna narodów jest walką idei państwa z indywidualizmem”93. 

Eksponowanie „narodowego” wymiaru wspólnoty, która zyskuje podmioto-
wość kosztem jednostki ludzkiej, właściwie dezaktualizuje kwestię egzekwowa-
nia naturalnych uprawnień człowieka gwarantowanych przez suwerena, jak tego 
chce Hobbes, bądź istniejących w stanie natury, a więc także przy braku tych 
gwarancji, za czym opowiada się Locke, przenosząc punkt ciężkości w dyskusji 
na „techniczne” zagadnienie wewnętrznej organizacji wspólnoty, która gwaran-
tować ma „harmonizację” sprzecznych interesów jednostek. Skoro „indywidual-

90 Eminescu M., Cezara [w:] Opere…, t. VII, s. 122.
91 Ibidem.
92 W odniesieniu do koncepcji tych dwu myślicieli korzystamy głównie z interpretacji zawartych w: 

Scruton Roger, Słownik myśli politycznej, Poznań 2002, oraz Król Marcin, Historia myśli politycznej, 
Gdańsk 1998.

93 Eminescu M., Infl uenţa austriacă…, s. 41.
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ne interesy są harmonizowalne”, trudno się dziwić, że Eminescu poświęca mniej 
uwagi kwestii władzy sprawowanej przez suwerena, jej natury i form, a oddaje 
się rozważaniom o indywidualizmie jako głównej przeszkodzie na drodze do 
osiągnięcia stanu, w którym realizacja obywatelskich powinności zapewni we-
wnętrzną równowagę wspólnocie i dobrobyt jej członkom. 

Koncepcja Eminescu jest świadomie redukcjonistyczna; poeta odwołuje się 
do instynktualnej natury ludzkich działań po to, by ominąć „pułapkę” kontrak-
tualizmu, ale nie jest w stanie uniknąć sprzeczności między stwierdzeniem ego-
istycznych motywacji u człowieka i wiarą w naturalny, a nie oparty na umowie 
proces harmonizacji interesów jednostek. Wyłaniająca się z tych rozważań wizja 
państwa oraz społeczeństwa, bliska skądinąd klasycznym kategoriom arystote-
lesowskim, jest projekcją i romantycznym wyznaniem wiary, a nie spójną we-
wnętrznie koncepcją: 

„Indywidualne interesy są harmonizowalne. Oto i mamy ideę państwa: [jest to] idea har-
monii interesów. Jeśli producenci zboża mają wspólny cel, wspólne interesy, to stanowią kla-
sę; zbieżność interesów rodzi zbieżność poglądów, czyli zasady; zabiegi o materializację tych 
poglądów w państwie rodzą partie. Tak też postępują poszczególne korporacje. Tworzą klasę, 
mają [własne] zasady, stanowią partię. Zamiast indywidualizmu osobowego pojawia się kla-
sowy. Aby zagwarantować dla siebie przestrzeń do działania, [klasy] niekiedy zamykają się 
w sobie i tak powstają kasty. Nic nie zmieni natury społeczeństwa. (…) Siły uczestniczące 
w walce ulegają konsolidacji, zamiast jednostek mamy klasy – wyższe formy tej samej zasady 
– walczące o supremację. Państwo wszakże, jako forma jeszcze wyższa tej zasady, nie do-
strzega w klasach poszczególnych osobników, ale kompleks społecznych narządów, jednostkę, 
czyli naród. Wszystkie klasy są równe wobec państwa, którego powołaniem jest zaprowadzenie 
harmonii pomiędzy nimi, powstrzymanie nadmiernego wyzysku jednej przez drugą, ponieważ 
każda egzystuje i rozkwita w łączności z inną, zatem upadek jednej pociąga za sobą, wcześniej 
czy później, upadek tej drugiej”94. 

Określenie państwa jako bytu naturalnego i „pozytywnego” (realnie istnie-
jącego), towarzyszącego społeczeństwu ludzkiemu od początku jego dziejów, 
ostatecznie zniechęca do szukania paraleli z koncepcjami Hobbesa i Locke`a. 
Wiele wskazuje, że najważniejszym źródłem inspiracji dla rumuńskiego poety 
pozostaje, bliższa mu czasowo, ideologia niemieckiego romantyzmu politycz-
nego, z którą musiał się zetknąć w czasie studiów. Bardziej właściwe jeszcze 
będzie rozszerzenie obszaru źródłowego na niemiecką fi lozofi ę polityczną I po-
łowy XIX wieku, gdyż obok F. Schlegla, A.H. Müllera, J.G. Herdera i częściowo 
Novalisa jako autorów, od których Eminescu wiele zaczerpnął, musimy także 
wymienić Hegla i Schopenhauera. Trudno oprzeć się wrażeniu bliskości poglą-
dów z autorami niemieckimi, skoro w Elementach sztuki rządzenia państwem 
Müllera możemy przeczytać: 

94 Ibidem, s. 42.
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„Historia pokazuje nam, że idea państwa istniała od samego początku i wszędzie [podkr. 
K.J.], choć osiągała różne stopnie wzrostu i rozwoju. Państwo jest w pełni samowystarczalne; 
niezależnie od ludzkiej woli i ludzkich wynalazków pojawia się bezpośrednio i równocześnie 
z człowiekiem i pochodzi stąd, co i on: z natury czy, jak mówili nasi przodkowie, z Boga”95. 

Drugi z centralnych motywów wizji Eminescu dotyczący funkcji państwa 
(harmonizacja sprzecznych interesów) odnajdziemy bez trudu u Schlegla, który 
twierdzi, iż 

„…siła państwa w tym przejawia się w całej pełni, że nie przejmuje się ono partyjnymi mnie-
maniami i spokojnie kontynuuje swą pozytywną działalność; że uznaje i jak najtroskliwiej 
uwzględnia tylko wszystkie prawdziwe interesy, wszelką pozytywność i żywą obecność, i stara 
się godzić je wzajemnie [podkr. K.J.], a także z samym sobą”96. 

Rzecz jasna, Eminescu przejmuje niemieckie idee fi lozofi czne w sposób selek-
tywny i dostosowuje je do realiów rumuńskich – zarówno tych historycznych, jak 
i sobie współczesnych. Operuje nimi w sposób przypominający bardziej tworzenie 
tła fi lozofi cznego dla prezentowanych poglądów politycznych, aniżeli rekonstruk-
cję cudzych koncepcji służącą polemice i forsowaniu własnej teorii. Konwencja 
publicystyczna, w ramach której poeta się porusza, w sposób naturalny ogranicza 
czy wręcz eliminuje konieczność ujawniania źródeł inspiracji, wzmacniając jed-
nocześnie wrażenie eklektycznego charakteru snutych rozważań. 

„Modyfi kacje”, jakim poddaje Eminescu koncepcje niemieckich autorów, 
zmieniają, przynajmniej w części, wymowę oryginalnych idei. Dla Schlegla fun-
damentem społeczeństwa jest „najmniejsza i najprostsza, dalej już niepodzielna 
korporacja”, czyli rodzina; na tym fundamencie spoczywa „cały gmach pozo-
stałych korporacji i państwa”. Zwornikiem zaś społecznej konstrukcji jest „naj-
wyższa żywa pozytywność”, czyli „Chrystus w swoim Kościele, owa wielka, 
boska korporacja, obejmująca wszystkie pozostałe stosunki w społeczeństwie”97. 
Eminescu na temat rodziny mówi zadziwiająco mało jak na konserwatystę; swo-
ją analizę wewnątrzspołecznych zależności zaczyna od poziomu korporacji/kla-
sy, traktowanej podmiotowo i organicznie oraz przeciwstawionej egoistycznie 
motywowanej jednostce ludzkiej. Zaskakiwać może wymienne używanie pojęć: 
korporacja i klasa; ten ostatni termin był już wówczas kojarzony jednoznacz-
nie z marksowską fi lozofi ą społeczną, która przecież zdaje się nie mieć wpływu 
na poglądy poety. Wiele wskazuje na to, że Eminescu traktuje pojęcie „klasy” 
w sposób tyleż neutralny, co nieprecyzyjny. 

Równie mało miejsca w swoich rozważaniach poświęca kwestii religii i in-
stytucji Kościoła, co nie może dziwić u zwolennika Schopenhauerowskiej tezy 

95 Müller A.H., Elementy sztuki rządzenia państwem [w:] Państwo a społeczeństwo, s. 507.
96 Schlegel F., Sygnatura epoki, s. 550.
97 Ibidem, s. 537.
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o zastąpieniu religii przez fi lozofi ę; ogranicza się do uznania ich pozytywnej roli 
w historii narodu, nie przypisując im wszakże samoistnego statusu w strukturze 
relacji społecznych, chociaż równocześnie traktuje „historię ludzkości jako re-
alizację Bożej myśli”98. Miejsce rodziny i Kościoła zajmuje u Eminescu naród, 
postrzegany równocześnie jako byt realny i mistyczne ciało, twór historyczny 
i organiczny zarazem. Kluczem do zrozumienia fascynacji narodem jest rola, 
jaką poeta wyznacza mu w konfrontacji z indywidualizmem, prawdziwą bête 
noire wśród zjawisk nowoczesnego świata: 

„Pozostaje historycznym aksjomatem, że wszystko, co dobre, jest rezultatem myśli wspól-
nej, a wszelkie zło – produktem myślenia indywidualnego. Dlatego naszą zasługą niech będzie 
jedynie wyrażanie idei i potrzeb narodu, a nie tworzenie nowych; kierować się będziemy mą-
drością i oczekiwaniami narodu, nie zaś naszymi własnymi, zapożyczonymi czasem od obcych, 
pozwolimy się prowadzić ideom narodu i nie będziemy żądać uznania przywództwa naszych 
indywidualnych myśli”99. 

Społeczeństwo kapitalistyczne jako sztuczny wytwór indywidualizmu nie 
jest dla poety właściwą instancją, której można przeciwstawić jednostkę; jest 
nią natomiast obiektywnie i realnie istniejący naród – depozytariusz zbiorowej 
mądrości. W istocie rzeczy Eminescu konfrontuje indywidualizm z mgliście de-
fi niowanym kolektywizmem, dla którego odniesieniem może być zarówno śred-
niowieczny „naród” mołdawski (symbol społeczeństwa tradycyjnego), jak i dzie-
więtnastowieczny „lud” (masy chłopskie). 

Prezentowane przez poetę ujęcie zagadnienia relacji jednostka – zbiorowość, 
zdecydowanie bardziej „socjalne” i ekonomiczne niż fi lozofi czne, wpływa na od-
mienne od Schlegla i Müllera potraktowanie kwestii moralnych obowiązków pań-
stwa. Autorzy niemieccy zgodnie stwierdzają odpowiedzialność państwa za kon-
dycję moralną i rozwój duchowy obywateli100, tymczasem Eminescu ogranicza tę 
odpowiedzialność do przeciwdziałania wyzyskowi jednej klasy przez drugą: 

98 Eminescu M., Domnului Dumitru Brătianu [w:] Naţiunea…, s. 30.
99 Ibidem.

100 Schlegel wprawdzie nawołuje, by nie „mylić i [nie] mieszać” Kościoła i państwa jako różnych 
instytucji „służących pokojowi wewnętrznemu i zewnętrznemu, boskiemu i ludzkiemu”, ale ostatecznie 
przyznaje, że „nad całym bogactwem duchowego rozwoju i materialnego życia roztacza opiekę praw-
dziwe państwo i chroni je, wedle swej żywej idei”. I żeby nie było wątpliwości, jakie powinny być 
obowiązki państwa, dodaje, iż „państwo fałszywe, czyli antypaństwo, dąży jedynie do maksymalnego 
przyrostu i ekspansji siły materialnej (…)”. Sygnatura epoki, s. 555–557. Müller natomiast, nieutoż-
samiający życia duchowego wyłącznie z religią, stwierdza rzeczowo, iż „państwo ma do czynienia 
zarówno z moralnością, jak i prawem (…)”, a kilka fragmentów dalej podkreśla z naciskiem, że „Przy-
kład wielkiego Adama Smitha uczy nas (…), iż nie należy wykluczać z państwa potrzeb duchowych 
człowieka ani jego działań wewnętrznych (…)”, gdyż państwo jest „wewnętrznym zespoleniem 
wszystkich potrzeb fi zycznych i duchowych, wszelkiego fi zycznego i duchowego bogactwa, całego 
wewnętrznego i zewnętrznego życia narodu [wyróżn. w oryginale – K.J.]”. Elementy sztuki rządzenia 
państwem, s. 498–501.



Mihail Eminescu – tradycjonalizm niekonsekwentny206

„Państwo ma także cel moralny. Pozostaje prawdą niezmienną, że esencją istnienia spo-
łeczeństwa jest wyzysk jednej klasy przez drugą; wyjątkiem jest ta jedna, naszym zdaniem 
najważniejsza, która wyzyskuje bezpośrednio naturę i wytwarza surowce. A zatem, niezależnie 
od troski o tę klasę, o tych tragarzy ludzkości (…), państwo dążyć powinno do oswojenia klas 
wyższych z pracą użyteczną, która w pełni kompensowałaby ofi ary ponoszone przez [klasy] 
niższe”101. 

Jako bardzo późny romantyk, Eminescu – obok naturalnego dla wielkich po-
przedników zauroczenia żywiołem chłopskim – deklaruje troskę o byt materialny 
tej klasy, a zamiast niechęci do mieszczańskiego fi listerstwa prezentuje skraj-
nie wrogi stosunek do „klas wyższych”, uważanych przezeń za pasożytnicze. 
Oczywiście, musimy wziąć poprawkę na silne lokalne uwarunkowanie poglądów 
poety; „kwestia włościańska” stanowiła istotnie jeden z najpoważniejszych prob-
lemów młodej państwowości rumuńskiej, a narodowe państwo biurokratyczne 
budowane przez liberałów umożliwiało dotąd nieznane drogi awansu społecz-
nego. Pozostaje jednak kwestią otwartą, czy doświadczenia rumuńskie w tym 
względzie były rzeczywiście tak wyjątkowe i nietypowe, jak to sugeruje poeta. 
W innym tekście z tego samego 1879 roku Eminescu uściśla własne rozumienie 
moralnych obowiązków państwa, dokonując niewielkiego, ale istotnego przesu-
nięcia akcentów: 

„Pojmuję ideę państwa jako instytucji występującej w obronie rzeczywistych zasług, legal-
nej własności [podkr. K.J.], jako instancji stojącej ponad skłonnościami danej generacji ludz-
kiej, jako elementu moralnego pojawiającego się obok ewentualnych tendencji niemoralnych 
tkwiących w społeczeństwie”102. 

W tym ujęciu państwo nie jest jedynie gwarantem stabilności opartej na re-
spekcie dla prawa własności, ale także instancją moralną, powołaną, by czuwać 
nad przestrzeganiem przez społeczeństwo zasad etycznych istotnych dla wspól-
noty, z których najważniejsza wydaje się zasada sprawiedliwej oceny pracy jako 
wyłącznego warunku awansu w społecznej hierarchii. Poeta wielokrotnie powra-
ca do kwestii „hierarchii wynikającej z zasług”, która wręcz warunkuje „długi 
żywot państwa”103. 

Wizja państwa, z jaką mamy do czynienia, to wizja „statyczna”. W odróżnie-
niu od Müllera, który widzi w państwie „jedną wielką żywą całość, pełną ener-
gii i nieustannego ruchu”104, rumuński romantyk dostrzega w państwie przede 
wszystkim stabilność; ruch pozostaje domeną i atrybutem społeczeństwa: 

101 Eminescu M., Infl uenţa austriacă, s. 42.
102 Eminescu M., Se închină omul totdauna şi-n tot locul? [w:] Opere …, vol. X, s. 358.
103 Eminescu M., [Ni se pare că vorbim] [w:] Opere…, vol. XIII, s. 172.
104 Müller A., op.cit., s. 501.
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„Jeśli więc społeczeństwo jest obszarem wiecznej zmiany, walki o przetrwanie i suprema-
cję (…), to państwo jest regulatorem tej walki; ono ma baczenie, by [walczące] siły, w rów-
nym stopniu przydatne, nie unicestwiły się wzajemnie. Społeczeństwo, to ruch, a państwo, to 
stabilność”105. 

Eminescu w istotny sposób różni się od Müllera, gdyż nie absolutyzuje pań-
stwa i niechętny jest, aczkolwiek nie stwierdza tego wprost, jego wszechwładzy. 
Formułowane oczekiwania względem obowiązków państwa w zakresie moral-
ności są ograniczone i ostrożne; bardziej niż entuzjastyczny wielbiciel etatyzmu 
– Müller – zdaje się im patronować sceptyczny Schopenhauer, który tę kwestię 
ujął następująco: 

„Państwo nie jest (…) bynajmniej skierowane przeciw egoizmowi, lecz tylko przeciw 
ujemnym skutkom egoizmu, które wynikają dla wszystkich nawzajem z dużej liczby egoistycz-
nych jednostek i szkodzą ich pomyślności; dla tej pomyślności powstało państwo”106. 

Wpływ Schopenhauera na poglądy estetyczne i fi lozofi czne Eminescu jest 
wyraźny107. To samo oddziaływanie na formułowane przez poetę oceny z zakresu 
fi lozofi i społecznej i politycznej wydaje się już dużo bardziej dyskretne i niejed-
noznaczne. Eminescu na pewno nie idzie w ślady swego niemieckiego mistrza 
wtedy, gdy z pasją broni podmiotowości narodu, który dla Schopenhauera był 
„czystą abstrakcją”108. Kiedy jednak powraca, a czyni to wielokrotnie, do kwestii 
niezasłużonych karier w państwie – zawdzięczanych przywilejom, a nie osobi-
stym zasługom – jest bardzo bliski poglądom na sprawę niemieckiego fi lozofa, 
które Garewicz tak streszcza: 

„Miejsce w hierarchii społecznej jest każdemu przyrodzone, lecz nie jest sprawą urodze-
nia. Państwo nie ma zatem ochraniać przywilejów stanowych ani kastowych, lecz dbać o to, 
by każdą czynność wykonywał człowiek po temu zdatny, zwłaszcza zaś, aby ważnych funkcji 
społecznych nie pełnili ludzie pozbawieni odpowiednich predyspozycji. Jest to dla Schopen-
hauera dodatkowy wzgląd, by wypowiedzieć się przeciw wszelkim przewrotom społecznym, 
stwarzają one bowiem szerokie pole działania dla ludzi «niepowołanych», którzy brak znajo-
mości rzeczy i odpowiednich zdolności do sprawowania władzy zastępują «demagogią»”109. 

Ten ostatni termin jest szczególnie bliski poecie – to słowo klucz wszędzie 
tam, gdzie podejmuje próbę opisania rzeczywistości społecznej pod rządami 
„czerwonych”. Krytyka istniejącego stanu rzeczy jest domeną, w której Emine-

105 Eminescu M., [Ni se pare…], s. 42.
106 Schopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, t. I, s. 523.
107 Klasycznym i chyba najbardziej wyczerpującym omówieniem tego tematu jest praca G. Căline-

scu, Opera lui Mihail Eminescu. Dla potrzeb niniejszego tekstu korzystaliśmy z jej wydania z 1970 roku.
108 „(…)W rodzie ludzkim realne są tylko jednostki i ich życiorysy, a narody i ich życie są tylko 

abstrakcją”; Schopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, t. II, s. 634.
109 Garewicz Jan, Schopenhauer, Warszawa 1988, s. 100.
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scu może wykazać zarówno zmysł obserwacji, jak i talent literacki. W tyradach 
przeciwko „rządom demagogii” poeta jest na przemian ironiczny i niezmiernie 
poważny, a jego sarkastyczny komentarz do lokalnych „scen rodzajowych” to-
warzyszy powtarzanym z namaszczeniem tezom konserwatyzmu europejskiego. 

Konserwatysta Schlegel określał czasy, jakie nastąpiły bezpośrednio po re-
wolucji francuskiej, jako „epokę frazesów” i „pustych formuł”, ale konstatował 
z ulgą, że po nieszczęściach „odgórnej rewolucji”, po okresie „dynamicznych 
zabaw myślowych i nieograniczonego poetyckiego oraz naukowego fantazjo-
wania” w postawie młodego pokolenia Niemców dała się zauważyć „wzniosła 
powaga i niespotykana surowość obyczajów”110. Pół wieku później konserwa-
tysta Eminescu stwierdza z gniewem i bez nadziei na zmianę stanu rzeczy, że 
za jego czasów młode pokolenie kształcone za granicą wraca do kraju „z naj-
dziwniejszymi ideami rodem z francuskich kawiarni albo z pism Saint-Simona” 
i wierzy, że „na świecie istnieć może prawda absolutna i to, co odpowiednie jest 
we Francji, nada się także i u nas”. Nie byłby jednak sobą Eminescu, gdyby nie 
dodał, że owi młodzieńcy to „synowie Greków i Bułgarów osiadłych w tym kraju 
[Rumunii]”111. 

Wielokrotnie powtarzana teza o zgubnym wpływie francuskich haseł rewolu-
cyjnych, zużyta i nieodkrywcza, służy jednak autorowi jako pretekst do rozważań 
natury ogólniejszej, dotyczących złudnej wiary w pojęcia konstruujące rzeczywi-
stość:

„Słowami [zwykłymi] pozostają wszelkie pojęcia abstrakcyjne, a im bardziej są abstrak-
cyjne, tym są głupsze. Od takiej to właśnie kultury gazetowej zaczęli nasi reformatorzy. Nie 
ma bowiem wątpliwości, że nauczyli się od obcych jedynie zręcznie mówić, elegancko ubierać 
i układać świat ze słów. Kulturę frazesu mogli sobie dobrze przyswoić z obcych gazet”112. 

Zasadniczą przyczynę aż nadto łatwego rozprzestrzenienia się idei zachod-
niego racjonalizmu w księstwach, a potem w Rumunii dostrzega Eminescu 
w nieobecności „ducha reakcyjnego” będącej prostą konsekwencją braku silnej 
arystokracji feudalnej. Na Zachodzie rewolucja spowodowała ferment ideowy 
w kręgach zachowawczych i sprowokowała radykalne wystąpienia żądające po-
wrotu do status quo ante; w Rumunii rewolucja społeczna zaprojektowana i prze-
prowadzona „odgórnie” nie wywołuje, ubolewa poeta, stosownej reakcji mało 
licznego i słabo zorganizowanego środowiska historycznej arystokracji. 

Eminescu konstatuje jedynie brak społecznego zainteresowania zahamowa-
niem procesu zmian, natomiast w kwestii punktu odniesienia dla rodzimej myśli 
reakcyjnej dokonuje swoistej ekwilibrystyki interpretacyjnej, przekonując o ist-

110 Schlegel F., Sygnatura epoki, s. 528.
111 Eminescu M., Icoane vechi şi icoane nouă [w:] Naţiunea…, s. 111.
112 Ibidem, s. 121.
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nieniu „dawnych form organizacji” i ubolewając, że nie zostały wykorzystane 
jako ramy dla „nowego ducha pracy i umiłowania prawdy”, ale nie tłumacząc 
nazbyt wiarygodnie, dlaczego środowisko reformatorskie miałoby być zaintere-
sowane kontynuacją „braku kultury i dawnego ducha bizantyjskiego”113. Argu-
ment o „niepatriotyczności” i obcości etnicznej tego środowiska przenosi dys-
kusję z poziomu fi lozofi cznego na poziom ideologiczny, czego autor zdaje się 
często nie dostrzegać, nakładając na siebie obie płaszczyzny bądź traktując je 
zamiennie. Dodajmy jednak dla sprawiedliwości, pamiętając, co Eminescu pisał 
na temat indywidualizmu i egoizmu jednostki114, które triumfują w nowych cza-
sach, że widziana z tej perspektywy argumentacja staje się bardziej wiarygodna 
i konsekwentna. 

Wśród chorób społecznych, wywołanych „nierozważnymi eksperymentami” 
na państwie, Eminescu dostrzega też to, co Schlegel określał jako „wir wściek-
lizny partyjnej”115. Poeta nie akceptuje polityki realizowanej za pośrednictwem 
partii politycznych i sprowadzonej do zaspokajania interesów partyjnych, któ-
rą określa jako politykierstwo (politicianism). Ewentualny zarzut stronniczości 
(jest przecież redaktorem gazety utożsamianej z partią konserwatywną) odrzuca, 
stwierdzając, że zarówno ideologia, jak i tradycyjny sposób uprawiania polityki 
środowiska konserwatywnego chroni je przed słabościami politykierstwa: 

„Terminy «konserwatywny» i «liberalny» mają u nas całkiem inne znaczenie; w obliczu 
racjonalistycznego frazesu, pustego, nieprecyzyjnego i pozbawionego smaku, którym posłu-
gują się tak zwani liberałowie, my reprezentujemy realizm wiary we wrodzoną naturę państwa 
i wymagamy, by wprowadzane formy [instytucjonalne] nie były formami bez treści, łupinami 
służącymi partiom do zabawy, ale by miały realną zawartość. Pragniemy zachować swobody 
i instytucje, rzetelnie i uczciwie realizując [ich powołanie], podczas gdy druga orientacja dys-
kredytuje je, nadużywając ich i sprowadzając do absurdu [ich istotę]”116. 

Eminescu jest przekonany, że ekspansywność i agresywny charakter ideolo-
gii liberalnej, a przede wszystkim jej programowe dążenie do nieprzemyślanej 
zmiany nieuchronnie czynią z niej przykład wynaturzonej praktyki politycznej, 
podczas gdy stanowisko konserwatywne, dążące do wykorzystania owoców 
doświadczenia obecnych w tradycji, jest z natury rzeczy wolne od tej słabości. 
Poeta opowiada się za klasycznie konserwatywną defi nicją polityki – jako sztu-
ki rządzenia nacechowanej pragmatyzmem i opartej na doświadczeniu – bliską 

113 Eminescu M., Studii asupra situaţiei [w:] Naţiunea…, s. 321.
114 Także i w tej kwestii za ideowego patrona poety, obok Schopenhauera, uważać można Schlegla, 

który wiele lat wcześniej pisał, iż „w (…) Europie wielkie zasady dawnego porządku i sprawiedliwości 
zostały naruszone przez doraźny egoizm (…)”. Schlegel F., Sygnatura epoki, s. 511.

115 Ibidem, s. 531.
116 Eminescu M., Studii asupra situaţiei, s. 338.
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sposobowi myślenia Burke`a117. Wprowadza do niej jednak pojęcie „ludowego 
poczucia sprawiedliwości”, modyfi kując charakter uwag irlandzkiego fi lozofa: 

„Sztuka rządzenia jest umiejętnością dostosowania się do osobowości narodu, dostrzeże-
nia, w jakim stadium rozwoju się znajduje i sprawienia, by z jeszcze większą pewnością po-
ruszał się po drodze, na jaką wstąpił. (…). Ustawy (…) muszą oznaczać kodyfi kację obyczaju 
prawnego, a jeśli nie, to przynajmniej powinny być podyktowane rzeczywistymi potrzebami 
i z nich powinny się zrodzić jako konieczne zaspokojenie ludowego poczucia sprawiedliwości; 
nie [mogą to być] reformy wprowadzane potajemnie, przez nikogo nieoczekiwane albo rekla-
mowane jak nowy towar czy widowisko (…)”118. 

Cytowany fragment można traktować jako rozbudowany komentarz do Mon-
teskiuszowskiej dewizy, według której „rzeczą prawodawcy jest iść za duchem 
narodu”119. Poeta powołuje się zresztą wprost na „genialnego Monteskiusza”, 
znajdując u niego tezę o uprzednim wobec prawa istnieniu racji sprawiedliwych 
oraz niesprawiedliwych i na tym właśnie opierając swoją wiarę w przyrodzo-
ną „sprawiedliwość ludu”. Państwo ma sankcjonować istniejące realnie normy 
i przyzwyczajenia prawne (dbając jedynie o powstrzymanie „wojny wszystkich 
ze wszystkimi”), nie zaś narzucać abstrakcyjne zapisy służące zagwarantowaniu 
równie abstrakcyjnej zasady wolności indywidualnej i sprzecznej z naturą rów-
ności społecznej. 

„Państwo demagogiczne”, rządzone przez „klasę polityków, zawodowych pa-
triotów bez przeszłości i tradycji”, opiera się na złudnej wierze w możliwość kon-
strukcji woluntarystycznego modelu sprawiedliwego społeczeństwa, proponuje 
też niezbędne instrumentarium polityczne do osiągnięcia tego celu. Jakkolwiek 
za życia Eminescu powszechne prawo wyborcze pozostawało wciąż mało real-
nym postulatem120, to jako hasło polityczne widniało ono na sztandarach radykal-

117 „Nauka o rządzeniu jest praktyczna i ma służyć praktycznym celom, wymaga doświadczenia, i to 
większego niż to, jakie w toku całego życia może zyskać nawet najmądrzejsza i najbardziej spostrze-
gawcza osoba; dlatego właśnie z najwyższą ostrożnością powinien postępować każdy, kto decyduje się 
na rozebranie budowli, która przez wieki w zadowalającym choćby stopniu służyła wspólnym celom 
społeczeństwa, lub chce ją zbudować od nowa, nie mając przed oczyma modeli i wzorów o potwier-
dzonej użyteczności”. Burke Edward, Rozważania o rewolucji we Francji, Kraków 1994, s. 78–79. 

118 Eminescu M., [Ceea ce dă guvernului…] [w:] Naţiunea…, s. 576.
119 Monteskiusz, O duchu praw, s. 278.
120 Reforma wyborcza, przeprowadzona po zamachu stanu Alexandru Ioana Cuzy w 1864 r., posze-

rzała krąg osób posiadających prawo do udziału w wyborach, ale nie wprowadziła zasady powszechności; 
nie gwarantowała też równego i bezpośredniego charakteru wyborów. Konstytucja z 1866 r. przewidywa-
ła system wyborów kurialnych, a przynależność do jednej z czterech kurii (colegii electorale) uzależniała 
od pochodzenia i statusu majątkowego. Pierwsza kuria obejmowała przedstawicieli wielkiej własności 
ziemskiej, druga – średnio zamożnych właścicieli, trzecia – przemysłowców i kupców płacących podatki, 
a także osoby wykonujące wolne zawody, zaś czwarta – chłopów (posiadających dochód i płacących 
jakąkolwiek daninę na rzecz państwa). Trzy pierwsze dawały prawo wyboru bezpośredniego, w ostatniej 
wybory były dwustopniowe. Rozdział mandatów wykluczał zasadę równości i dawał zdecydowaną 
przewagę głosów w parlamencie przedstawicielom bogatego ziemiaństwa i burżuazji. W 1884 r. prawo 



Koncepcja państwa 211

nego odłamu obozu liberalnego. Eminescu, chociaż przy innych okazjach wystę-
puje jako rzecznik interesów warstwy najuboższej, opowiada się zdecydowanie 
przeciwko przyznaniu wszystkim członkom wspólnoty narodowej tych samych 
praw wyborczych, traktując podobny zamiar polityczny jako przejaw demagogii: 

„A skoro demagodzy, wywodzący się najczęściej spośród ludzi prostych, zamiast rozumu 
posiadają rozwinięty zmysł przebiegłości, ich rządy oznaczają triumf ludzkich nałogów, bru-
talności i nierozwagi. Jedynym zabezpieczeniem przed demagogią jest cenzus, czyli podział 
wyborców na kategorie w zależności od ich rangi ekonomicznej bądź intelektualnej [podkr. 
K.J.]. Dlatego jesteśmy przeciwko wyborom powszechnym, które znoszą zróżnicowanie kla-
sowe i sprawiają, że głos rozsądnego znaczy tyle samo, co głupca, a więc oznaczają wyzysk 
posiadającego przez tego, co nie ma nic, [wyzysk] człowieka wykształconego przez ignoranta, 
człowieka prawego przez niegodziwca”121. 

Eminescu wpisuje się tym samym w długą, sięgającą Platona i Arystotelesa, 
tradycję myślenia o demokracji jako systemie rządów sprawowanych przez masy 
kosztem mądrości i własności. W pierwszej chwili można odnieść wrażenie, że 
poecie najbliżej jest do Coleridge`a, dla którego demokracja oznaczała „rządy 
głupców i nikczemników, dążących do zakwestionowania istniejących relacji 
między stanami społecznymi i instytucjami politycznymi”122. 

Sprawa istotnie się komplikuje, gdy uwzględnimy fakt, iż Eminescu do-
puszcza merytokrację jako element organizacji społeczeństwa, występując tym 
samym przeciwko zasadzie stałej dystrybucji ról społecznych, wynikających 
z naturalnej nierówności między jednostkami. Jest to idea bliska wprawdzie Ma-
iorescu i środowisku młodorumuńskiemu, co usprawiedliwiać może jej obecność 
w publicystyce poety, ale nade wszystko to koncepcja o liberalnej proweniencji, 
co powinno ją dyskredytować w jego oczach. Eminescu, odnoszący się każdora-
zowo do rzeczywistości rumuńskiej, usiłuje przekonywać, że jego sposób rozu-
mienia merytokracji i ten, jaki proponuje w praktyce ugrupowanie „czerwonych”, 
fundamentalnie się różnią. Liberałom zarzuca niemoralną i społecznie szkodliwą 
dystrybucję przywilejów, podczas gdy sam opowiada się za „wolnością wynika-
jącą z pracy”. Ponieważ nie wierzy w substancjalny, wrodzony naturze człowieka 
charakter wolności, lecz pojmuje ją jako „ludzką zdobycz” – stopniowe uwalnia-
nie się człowieka spod „władzy natury i bliźnich”123 – w swoich rozważaniach 
posługuje się polityczną kategorią wolności jako uprawnienia. 

wyborcze zmodyfi kowano, zmniejszając liczbę kurii do trzech przez połączenie pierwszej i drugiej. 
Liberałowie zrealizują swoje programowe obietnice w tym względzie dopiero po I wojnie światowej. 
Zob. m.in. Barbu D., Politica pentru barbari, s. 59–84.

121 Eminescu M., [Credem că destul am vorbit…] [w:] Naţiunea…, s. 223.
122 Cytujemy za Szlachta B., Konserwatyzm [w:] Doktryny polityczne XIX i XX wieku, Chojnicka K., 

Kozub-Ciembroniewicz W. (red.), Kraków 2000, s. 132.
123 Eminescu M., [In discutarea proiectului de maiorat…] [w:] Opere, vol. X, s. 375.
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Do swobód obywatelskich nie przywiązuje szczególnej wagi, wykraczają one 
bowiem poza organiczny charakter państwa: 

„Nikt poza zgrają dziennikarzy ignorantów nie może twierdzić, że prawa wyborcze, zgro-
madzenia i parlamenty są fundamentem państwa. Niezależnie od ich obecności bądź nieobec-
ności państwo istnieć musi i poddane jest działaniu określonych praw natury, stałych, upartych 
i niezłomnych w swojej okrutnej konsekwencji”124. 

Miejsce człowieka w społeczeństwie określa wprawdzie przynależność do 
„klasy”, ale jego status – równoważny z przydatnością – powinien być wyznacza-
ny przez pracę i/lub wykształcenie. Eminescu sugeruje, że dawną arystokrację, 
dla której wielka własność ziemska była gwarantem „niezależności charakteru 
i [źródłem] najwyższej formy ludzkiej wolności”125, współcześnie powinna zastą-
pić „arystokracja intelektu”. Zakłada wręcz możliwość koegzystencji tych dwóch 
środowisk „arystokratycznych”, zapewniając o braku konfl iktu interesów między 
nimi i przekonując, że ich wspólnym wrogiem jest „arystokracja pieniądza”. Po-
wołując się na doświadczenia historii powszechnej, twierdzi, że optymalnym roz-
wiązaniem ustrojowym jest oligarchia pojmowana jako rządy „[ludzi] o prawym 
charakterze wspomaganych przez [innych] obdarzonych rozumem”126. Z defi ni-
cji wynikałoby, iż poeta stawia znak równości między oligarchią a arystokracją, 
modyfi kując tym samym ujęcie arystotelesowskie. W istocie jednak pozostaje 
wierny rozumowaniu Stagiryty, który określał jako najlepszy ustrój ten, „w któ-
rym rządzą najlepsi”127. Eminescu pojmuje, rzecz jasna, oligarchię jako sposób 
organizacji władzy i metodę sprawowania rządów, a nie jako ustrój konkurencyj-
ny wobec monarchii, której pozostaje wiernym zwolennikiem, o czym przyjdzie 
nam jeszcze mówić. 

Oligarchia w wersji Eminescu stanowi zaprzeczenie zarówno „rządów dema-
gogicznych” (demokracji), jak i despotyzmu. Jest projekcją idealnego ustroju, 
w którym władza sprawowana przez „najlepszych” gwarantuje: zachowanie rów-
nowagi pomiędzy, dyktowanymi egoizmem ludzkim, sprzecznymi interesami 
grup społecznych („harmonię interesów”), utrzymanie dominacji interesu wspól-
nego nad jednostkowym oraz powściągnięcie arywizmu, będącego – w opinii 
poety – konsekwencją liberalnej ideologii laissez-faire. Tak sformułowana wizja 
państwa jest równocześnie wyrazem sprzeciwu tradycjonalisty wobec wzrostu 
znaczenia burżuazji z jej nowym systemem wartości opartym na sile pieniądza. 

124 Eminescu M., Icoane vechi şi icoane nouă [w:] Naţiunea…, s. 99.
125 Eminescu M., Studii asupra situaţiei [w:] Naţiunea…, s. 321.
126 Eminescu M., [A discuta cu ignoranţa] [w:] Opere…, vol. XII, s. 149.
127 „Skoro przyjmujemy trzy właściwie ustroje, to najlepszy z nich musi być ten, przy którym 

najlepsi włodarzą. Bywa to tam, gdzie się znajdzie pewna jednostka górująca nad wszystkimi albo ród 
cały, albo i ogół, wybitnie wyróżniający się cnotą, tak że potrafi ą dla najlepszego urządzenia sobie życia 
jedni słuchać, drudzy zaś rządzić”. Arystoteles, Polityka, Księga III, rozdz. 12, 1287a.
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Postulowany przez Eminescu rodzaj merytokracji jest w istocie rzeczy propozy-
cją stworzenia nowej „arystokracji ducha”, która miałaby powstrzymać, grożące 
młodemu państwu rumuńskiemu, „rządy motłochu”. 

Przekonanie o wyższości ustroju społecznego opartego na elitarnym charak-
terze władzy pozwala poecie sformułować propozycję konkretną, tkwiącą korze-
niami w fi lozofi i polityki, ale posiadającą także instytucjonalne odniesienia. Jest 
to istotna zmiana w stosunku do dotychczasowej tradycji myślenia o państwie, 
par excellence romantycznej, przepojonej niechęcią do fenomenu polityczności 
– przyziemnego, amoralnego i destrukcyjnego. Kogălniceanu, z formalnej przy-
należności – liberalny reformator, z przekonań – umiarkowany konserwatysta, 
w istocie jest nieuleczalnym romantykiem, kiedy woła: 

„Połączmy się (…) wszyscy wokół jednego wielkiego celu, bez względu na stan, grupę, 
partię, a celem [tym] jest wydobycie naszego kraju z dzisiejszego chaosu, ciemnoty i demo-
ralizacji; wtedy dopiero mieć będziemy prawdziwą politykę, wtedy będziemy prawdziwymi 
mężami stanu!”128. 

Podobne przekonania ma całe pokolenie romantycznych rewolucjonistów 
z roku 1848, któremu jednak – pomimo odrazy do polityki – prawie w całości 
przyszło w tej polityce działać129. 

Eminescu nie jest politykiem, ale usiłuje być ideologiem, może więc dlate-
go nie wierzy w skuteczność patriotycznych nawoływań do wspólnego działania 
elit, akceptuje podziały polityczne, walczy z radykalnym skrzydłem dawnych 
rewolucjonistów i forsuje projekt ustrojowy, który wydaje się nie do zaakcep-
towania przez środowisko reformatorskie deklarujące sprzeciw wobec rządów 
oligarchicznych. 

W rzeczywistości koncepcja ustrojowej oligarchii, za którą opowiada się poe-
ta, aczkolwiek dopuszcza elementy merytokracji, pozostaje przede wszystkim 
romantycznym projektem władzy paternalistycznej sprawowanej nie tyle w imie-
niu, ile dla (dobra) ludu. Liberałowie, różniący się od Eminescu wyobrażeniem 
narodu jako wytworu woli politycznej, też nie realizują niczego innego poza tym 
właśnie projektem. Współczesny badacz ma więc rację, kiedy stwierdza, iż 

„…nowa elita modernizacyjna zagwarantuje kontynuację sposobu rządzenia paternalistycz-
nego i autorytarnego, który zdaje się charakteryzować, jako zasada ogólna, drogi rozwoju 
wszystkich krajów należących do tradycji kulturowej postbizantyjskiej i prawosławnej”130. 

A dalej, opisując dziewiętnastowieczną modernizację z punktu widzenia teorii 
polityki, konstatuje: 

128 Kogălniceanu M., Tainele inimii [w:] Profesie de credinţă, s. 101.
129 Zob. na ten temat, Roman A., op.cit., zwłaszcza rozdz. Politique ou culture.
130 Barbu D., Bizanţ contra Bizanţ, s. 254 .
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„…elita rumuńska ukształtowana w I połowie XIX wieku pojęła nowoczesność jako władzę 
nad słowem. Praktyka sprawowania władzy pozostaje domeną zachowań, gestów i postaw, 
w których żyje wciąż dawny porządek. Racjonalne zarządzanie sferą polityczności, a w kon-
sekwencji projektowanie przyszłości nie mieszczą się w programie rumuńskiej modernizacji. 
Nowoczesność nie jest przeżywana jako kultura doświadczenia (…), ale jako kultura dyskursu, 
w którym teraźniejszość osadzona jest na [fundamencie] Historii i poddana promieniowaniu 
europejskiego modelu demokracji”131. 

Konserwatywny projekt autorstwa Eminescu i praktyka liberalnych rządów 
różnią się w istocie niewiele. Główna płaszczyzna sporu zdaje się dotyczyć kry-
teriów awansu i selekcji w ramach merytokracji, nie zaś istoty „rządów sprawo-
wanych przez najlepszych”. Tyle tylko, że ów spór jest przejawem wspomnianej 
„kultury dyskursu”, jest konfrontacją haseł i licytacją słusznych skądinąd postu-
latów („władza w ręce ludzi uczciwych i mądrych”), a nie politycznym konfl ik-
tem w czystej postaci. Przejście od romantycznej odrazy do polityki, widzianej 
jako „partyjna wścieklizna”, ku sztuce rządzenia państwem okazuje się równie 
trudne, jak powołanie do życia państwa i „założenie narodu”. Romantyczna ge-
nealogia pokolenia reformatorów wpływa na spowolnienie tego procesu w takim 
samym stopniu, jak przywołana przez D. Barbu tradycja postbizantyjska. 

Ideowi oponenci Eminescu – radykalne skrzydło liberałów (a wraz z nimi całe 
to ugrupowanie) – akceptują jednak, przynajmniej deklaratywnie, politykę jako 
grę, w której liczy się skuteczność, a formy są równie ważne jak ich treść. On sam 
konsekwentnie odmawia uznania równoważności form i niezmiennie deklaruje 
wiarę w nadrzędność esencji nad egzystencją; nie czyni tego jednak w publicy-
styce, zarezerwowanej dla słownych pojedynków z „czerwonymi”, ale w prozie 
poetyckiej: 

„Doktryny pozytywne – religijne, fi lozofi czne, prawne bądź państwowe – są jedynie wy-
rafi nowanymi uzewnętrznieniami rozumu, tego adwokata diabła zmuszanego przez wolę, 
by je wszystkie uzasadniać. Adwokat ów jest popychany do tego, by wszystko przedstawiać 
w jaskrawym świetle, a ponieważ egzystencja sama w sobie jest nędzna, musi ją przyozdabiać 
kwiatami i pozorami głębi myślowej, mamiąc w szkole i w Kościele wchodzących dopiero na 
scenę młokosów co do wartości realnego życia. Dla pracowników państwa honor, dla żołnierzy 
chwała, dla książąt świetność, dla uczonych sława, dla prostaczków niebo – i w taki oto sposób 
jedno pokolenie oszukuje następne za pośrednictwem tego dziedziczonego adwokata diabła, 
tego niewolnika zmuszanego do matactw i sofi zmatów, który tutaj zawodzi jak klecha, tam 
nadyma się jak profesor, gdzie indziej peroruje jak adwokat albo udaje nędzę żebraczą. Widzę, 
że jesteśmy cieniami pozbawionymi woli, automatami, które muszą czynić to, co czynią; żeby 
zaś nie znudzić się posiadaną zabawką, mamy do dyspozycji garść rozumu, który stara się nas 
przekonać, że naprawdę robimy to, co chcemy, że możemy coś zrobić albo nie… Oto, czego 
uczę się w szkole od moich nauczycieli – pszczół. To się nazywa samooszukiwanie, w którym 
niezliczona ilość prawdopodobieństw mylona jest z koniecznością. Wewnętrzne życie historii 

131 Ibidem, s. 264.
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jest [kierowane] instynktem, podczas gdy zewnętrzna egzystencja: królowie, kapłani, mędrcy 
są fasadą i ulotnością, i tak jak pod jedwabną szatą nie rozpoznasz prawdziwego stanu trupa, 
tak i te kłamiące stroje nie powiedzą ci, czym jest prawdziwa historia”132. 

Cytowany fragment można odczytać jako wyznanie wiary antyheglisty, wier-
nego ucznia Schopenhauera133. Jeśli traktować dzieło Eminescu – zarówno w jego 
warstwie publicystycznej, jak i literackiej – jako pewną ideową całość, wówczas 
rozważania poety o naturze państwa i najwłaściwszej formie rządów ujawniają 
dosyć nieoczekiwane oblicze. Antropologiczny pesymizm, naturalny dla konser-
watysty, pod wpływem poglądów Schopenhauera (walka wszystkich jednostek 
jako główne i nieuchronne źródło ludzkiego cierpienia) przybiera formę skrajną. 
Eminescu zdaje się nie wierzyć w istnienie ustroju optymalnego, który byłby 
w stanie skutecznie poskromić ludzki egoizm. Przeciwstawia się liberalnym (de-
klarowanym) zamiarom upodmiotowienia ludu nie tyle z racji niedostosowania 
form tego procesu do rumuńskiej specyfi ki (jak twierdzi Maiorescu i większość 
środowiska Junimei), ile z fi lozofi cznej niewiary w sens takiego przedsięwzięcia 
w jakimkolwiek środowisku wspólnotowym. Poeta odreagowuje dokonującą się 
zmianę, sięgając po wzorzec ustrojowy sprawdzony w dziejach; nie proponuje 
niczego nowego, ponieważ nowość jest dla niego złudzeniem, grą pozorów. Żar-
liwość polemik, zaangażowanie i płomienny styl publicystyki zdają się wpraw-
dzie przeczyć postawie sceptyka przekonanego o nędzy historii, ale to musimy 
już złożyć na karb proteuszowej natury romantycznego poety.

132 Eminescu M., Cezara [w:] Opere, vol. VII, s. 158.
133 W swojej polemice z heglistami na temat postrzegania historii w jej zewnętrznych formach, 

Schopenhauer używa argumentów, które odnajdziemy następnie u Eminescu: „Nikt z tych, którzy tak 
konstruują dzieje świata lub, jak mówią, historię, nie zrozumiał podstawowej prawdy wszelkiej fi lo-
zofi i, a mianowicie, że za każdych czasów jest to samo, że wszelkie stawanie się i wszelkie narodziny 
są pozorem, że trwałe są tylko idee, a czas jest idealny. (…) Należy zatem dążyć do zrozumienia, co 
j e s t obecne, co i s t n i e j e naprawdę, dzisiaj i zawsze, tj. poznawać i d e e (w sensie platońskim). 
Ci głupcy sądzą natomiast, że coś dopiero się stanie, nadejdzie. Dlatego w fi lozofi i swej przyznają na-
czelne miejsce historii i budują ją wedle założonego planu świata, zgodnie z którym wszystko zmierza 
w najlepszym kierunku, fi naliter osiągnie swój cel i nastąpi błogostan. Zgodnie z tym traktują świat 
jako w pełni realny [podkr. K.J.], a jego cel upatrują w marnym szczęściu doczesnym, a przecież rzecz 
to próżna, złudna, przemijająca i żałosna, choćby ludzie nie wiem jak o nie dbali i los im sprzyjał, zaś 
ani konstytucje i prawodawstwa, ani maszyny parowe i telegrafy nigdy nie stworzą czegoś istotnie 
lepszego”. Schopenhauer A., Świat jako wola…, t. II, s. 635.
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3. Idea monarchii i władcy 

„Suwerenność i moc stanowienia prawa muszą pochodzić od wszystkich narodów jako 
takich, zaś władza wykonawcza powinna zostać sprowadzona do roli maszyny pozbawionej 
własnej woli w wielkim mechanizmie państwowym. Jedynym władcą powinny być tutaj same 
narody, a przekazanie suwerenności w inne ręce jest zbrodnią przeciwko tymże narodom”134. 

Gdyby odczytać powyższy fragment dosłownie, wówczas należałoby uznać 
Eminescu za bezkompromisowego zwolennika demokracji. Cytat pochodzi 
z jednego z wcześniejszych jego artykułów (1870), poświęconego – rzecz nie 
bez znaczenia – sytuacji Rumunów siedmiogrodzkich pod rządami Habsburgów. 
Źródłem władzy jest po herderowsku rozumiany naród, a sprawiedliwy system 
polityczny oznacza równe prawa dla wszystkich nacji, twierdzi dwudziestolet-
ni Eminescu. Tym, co popycha go do odebrania instytucji monarchii atrybutów 
suwerenności historycznej i przekazania ich w ręce świeżo upodmiotowionego 
przez niemieckich romantyków narodu etnicznego, jest niewątpliwie węgierska 
dominacja w Siedmiogrodzie i polityka dworu wiedeńskiego wobec rumuńskiej 
większości. 

W późniejszych latach poeta wielokrotnie pisał będzie o państwie jako su-
werennym podmiocie utożsamianym z monarchą i rozprawiał o zaletach abso-
lutyzmu z jego poddaństwem państwowym; na razie jednak kreśli nieco naiwny 
portret idealnego władcy, który powinien być nie tyle uosobieniem państwa, ile 
reprezentantem poszczególnych nacji i bezstronnym gwarantem ich praw („Sala 
tronowa jest, musi być otwarta tak zarówno dla narodów, jak i dla jednostek, zaś 
serce suwerena musi być prawe i [do nikogo] nieuprzedzone”135). Nie sposób 
oprzeć się wrażeniu, że ta deklaracja wiary w monarchę sprawiedliwego w po-
łączeniu z nieukrywaną niechęcią do Węgrów jest w istocie rzeczy postulatem 
adresowanym do cesarza, a także, pośrednio, powtarzaną za siedmiogrodzkimi 
Rumunami deklaracją lojalności wobec dworu wiedeńskiego. Z czasem Emine-
scu odejdzie od rozważań wokół instytucji monarszego tronu jako „uosobienia 
każdego z narodów, które spoglądają nań z dumą”136, a zajmie się analizą natury 
i form władzy. Wówczas okaże się, że „sprawowanie władzy przez naród” wcale 
nie musi oznaczać „władzy ludu”, którą Eminescu traktuje konsekwentnie jako 
utopię (o czym już była mowa). W swojej niechęci do demokracji pozostaje wy-
jątkowo konsekwentny. 

Organiczna wizja państwa (na wzór pszczelego roju), tak bliska poecie, czyni 
instytucję monarchii niezbędną i niezastąpioną. Próżno jednak szukać sformu-

134 Eminescu M., Să facem un congres [w:] Naţiunea română…, s. 14.
135 Ibidem, s. 15.
136 Eminescu M., Ecuilibrul [w:] Naţiunea română…, s. 27.
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łowań, które jednoznacznie wskazywałyby, za jaką formą władzy królewskiej 
pisarz się opowiada. W wielokrotnie już przywoływanym tekście o wpływach 
austriackich w księstwach naddunajskich Eminescu docenia zalety monarchii ab-
solutnej i dopatruje się w jej braku głównej przyczyny słabości obydwu księstw: 

„Podczas gdy w sąsiednich krajach panował dobroczynny absolutyzm, który oswajał naro-
dy z systematyczną pracą, u nas książę miał związane ręce, nieustannie obawiając się skarg do 
Wysokiej Porty i obalenia [swojej władzy]”137. 

Przy tej okazji formułuje też zaskakujące twierdzenie, jakoby księstwa mia-
ły „odziedziczyć niestabilność” po Rzeczpospolitej szlacheckiej z jej zasadami 
wolnej elekcji i liberum veto, odpowiedzialnymi za „zgniłą organizację państwa”. 
Polskim wzorcem ustrojowym posługuje się, sugerując jego wpływ na polityczną 
organizację księstw już od początku ich istnienia, tj. od panowania pierwszych 
Muszatynów w Mołdawii i Basarabów na Wołoszczyźnie w II połowie XIV wieku. 

Teza Eminescu, jakkolwiek intrygująca intelektualnie, jest uogólnieniem nie-
popartym dowodami; nie sposób bowiem uznać za takie samo wyliczanie kolej-
nych hospodarów mołdawskich i wołoskich z komentarzem o krótkotrwałości 
ich panowania oraz dramatycznych okolicznościach, w jakich często rozstawali 
się z władzą. Poeta pomija milczeniem (trudno ocenić, w jakim stopniu świado-
mie, gdyż to wymagałoby wiedzy o jego kompetencji z zakresu historii Polski) 
fakty nieprzystające do formułowanej hipotezy138. Ale też i nie o argumenty na-
ukowe tutaj chodzi. Polski przykład służyć ma jedynie za ilustrację twierdzenia, 
że wolna elekcja, „nadużywanie swobód indywidualnych” i system przywilejów 
kastowych są politycznie zgubne. Po raz kolejny Eminescu broni stanowiska, 
że dla zapewnienia społecznej harmonii i stabilności najwłaściwsza jest władza 
dziedziczna o nieograniczonych prerogatywach. 

Przesłanki rozumowania autora są racjonalne i pragmatyczne. Oceniając moł-
dawsko-wołoską historię z perspektywy potrzeb i dylematów współczesnego pań-

137 Eminescu M., Infl uenţa austriacă… [w:] Naţiunea română…, s. 48.
138 Ignoruje, między innymi, okoliczność, że zasada liberum veto – praktykowana w Rzeczpospo-

litej od 1652 roku – nie mogła wpływać na obyczaje polityczne księstw naddunajskich przez pierwsze 
dwieście lat ich istnienia, a przywileje szlacheckie mające formę pisemnych gwarancji respektowanych 
na ogół przez kolejnych monarchów czyniły polski ustrój polityczny względnie stabilnym i przewidy-
walnym, czego brakowało, jak sam przyznaje, Mołdawii i Wołoszczyźnie; nie bierze też pod uwagę, iż 
„złota wolność szlachecka” nie czyniła większej szkody potędze militarnej i ekonomicznej ani, tym bar-
dziej, rozwojowi kulturalnemu Rzeczpospolitej aż do początków XVII wieku. Kwestionując wyłącznie 
negatywny charakter polskich wpływów, możemy w zamian spekulować, i to nie bezpodstawnie, czy 
obowiązywanie jagiellońskiej zasady neminem captivabimus nisi iure victum (1425) także w księstwach 
naddunajskich nie ograniczyłoby liczby mordów popełnianych na bojarach z rozkazu hospodara, a także 
ilości spisków organizowanych często w odwecie przeciwko władcy. Można też sobie wyobrazić księ-
stwa bardziej stabilne, bo współrządzone przez bojarów niezdanych wyłącznie na kaprys sprawującego 
władzę, gdyby także i tutaj obowiązywała zasada nihil novi (1505). 



Mihail Eminescu – tradycjonalizm niekonsekwentny218

stwa rumuńskiego, stawia diagnozę, iż niestabilność i ograniczenia władzy były 
przyczyną słabości dawnych księstw oraz formułuje postulat umocnienia ustroju 
monarchicznego przy utrzymaniu tradycyjnie hierarchicznej struktury społecz-
nej, zgodnie z logiką myślenia konserwatywnego. Rozważania wokół szcze-
gółowych rozwiązań ustrojowych, jakie przynosi monarchia w swych różnych 
wariantach (patrymonialna, stanowa, absolutna, konstytucyjna), pozbawione są 
już tej samej pragmatycznej logiki. Podziw dla absolutyzmu i krytyka egoizmu 
rodzimej arystokracji, prowadzącego do walk o władzę, obecne w cytowanym 
tekście, nie przeszkadzają poecie przy wielu innych okazjach widzieć w dawnym 
bojarstwie „jedyną zdrową warstwę społeczną”, doceniać jej cnotliwość i swoisty 
patriotyzm, a także deklarować sympatię dla społeczeństwa stanowego. Autor 
zdaje się nie dostrzegać sprzeczności między tradycyjnym poddaństwem feudal-
nym, opartym na zależności chłopa od właściciela ziemskiego, a wprowadzonym 
przez absolutyzm poddaństwem, „rozumianym jako równość wszystkich podda-
nych przed władcą”139, będącym uosobieniem suwerennej władzy państwowej. 
Podobnie też ignoruje fakt zastąpienia przez absolutyzm arystokracji rodowej 
z jej historycznymi roszczeniami do wpływania na sprawy państwowe przez za-
wodowych urzędników – administrację podległą wyłącznie monarsze, co istotnie 
osłabiało tradycyjną hierarchię społeczną140, do której przecież wielokrotnie de-
klarował swoje przywiązanie. 

Być może jednak Eminescu wcale nie ma ambicji stworzenia projektu ustrojo-
wego konkurencyjnego wobec liberalnej wizji państwa? Konsekwentny jedynie 
w swojej niechęci do indywidualizmu jako ideologii nowego porządku, z tradycji 
historycznej wybiera pojedyncze elementy „ładu prawdziwego”, niekoniecznie 
tworzące spójną całość, ale dające się wykorzystać jako argumenty w polemi-
ce z ugrupowaniem „czerwonych”. Jako zwolennik tradycjonalizmu, próbujący 
dowieść wyższości organizacji wspólnotowej nad społeczną, przekonany o orga-
nicznej naturze państwa, która wyklucza jakikolwiek eksperyment zagrażający 
historycznie uprawomocnionym hierarchiom, równocześnie przyznaje, iż „by-
łaby daremna wszelka próba wskrzeszenia dawnych klas”. Uzasadnienie owej 
niemożności jest jednak co najmniej przewrotne: 

„Inne okoliczności dały początek dawnemu bojarstwu, okoliczności, które nigdy na świecie 
nie zdarzają się dwa razy. Gdyby Rumunia [dzisiejsza] przeżywała swój wielki czas, wówczas 
miałaby także nową arystokrację; jednak przy braku rzeczywiście wielkiej, decydującej epoki 
trudno oczekiwać wskrzeszenia klasy arystokratycznej”141. 

139 Trzciński K., op.cit., rozdz. Poddaństwo państwowe a obywatelstwo państwowe, s. 105.
140 Ibidem, s. 102.
141 Eminescu M., [Nu ştim de unde şi până unde…] [w:] Naţiunea română…, s. 220.
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Refl eksję tę formułuje Eminescu niejako na marginesie swojej polemiki z li-
berałami dążącymi do nowelizacji konstytucji z 1866 roku w kierunku poszerze-
nia prawa wyborczego. Poeta deklaruje się tutaj nie jako reakcjonista (o co jest 
oskarżany przez oponentów), ale zwolennik swoiście pojętego konserwatyzmu 
status quo142, który każe mu akceptować konstytucję tylko dlatego, że radykali-
zacja jej zapisów uczyni ją gorszą (w mniemaniu autora) od dotychczas obowią-
zującej: 

„Konserwatyzm reprezentowany przez nasz organ oznacza zatem jedynie wolę utrzymania 
aktualnej Konstytucji tale quale (…) i zapobieżenia dalszej jej ewolucji, na przykład w kierun-
ku powszechnego prawa wyborczego, republiki, ostracyzmu, despotyzmu tłumu”143. 

W późniejszym tekście z tego samego 1879 roku Eminescu tłumaczy swoją 
ideologiczną „giętkość” w sposób następujący:

„Duch reakcji europejskiej jest zasadniczo niezmienny, nie idzie na żadne ustępstwa 
w kwestiach wewnętrznego rozwoju społeczeństwa; my, przeciwnie, jesteśmy gotowi na każde 
ustępstwo, które nie koliduje z racją bytu państwa narodowego, które nie oznacza marnotraw-
stwa żywotnych sił, które wydaje się nam wskazane dla normalnego rozwoju narodu”144. 

Przy wszystkich pozorach ideologicznego nieprzejednania, wręcz obsesyj-
nej niechęci do jakichkolwiek przejawów zmiany, poeta broni się przed etykietą 
doktrynera. Trudno wprawdzie rozsądzić, które z tez prezentowanych na łamach 
„Czasu” przez jego redaktora były wymuszone przez ofi cjalną linię polityczną 
środowiska konserwatywnego, na ogół bardziej pragmatycznego i wstrzemięź-
liwego, a które wynikały z jego własnych przekonań, niemniej jednak składane 
deklaracje brzmią jednoznacznie: 

„Opowiadamy się za dynastią i Konstytucją w ich obecnym kształcie, a ponieważ Konsty-
tucja jest liberalna, to i my też jesteśmy liberałami”145. 

Niejako dla potwierdzenia wiarygodności swoich słów poeta stosuje charakte-
rystyczną pisownię z majuskułą zarezerwowaną dla ustawy zasadniczej, według 
ideologii liberalnej – najwyższego źródła prawa, i bez tego przywileju dla słowa 
„dynastia”. Po konserwatyście, za jakiego się uważa, można byłoby się spodzie-
wać odwrotnego zabiegu. Eminescu stwierdza tym samym, że istnieją dla niego 
dwie przestrzenie dyskursu: doraźnie polityczna, naznaczona pragmatyzmem 

142 Sięgamy tutaj po termin używany przez R. Skarżyńskiego ze świadomością, iż poglądy rumuń-
skiego pisarza nie odpowiadają w pełni założeniom tego typu konserwatyzmu, w którym autor dostrzega 
„wariant dojrzałej fi lozofi i politycznej”. Skarżyński R., Konserwatyzm, s. 25.

143 Eminescu M., [Nu ştim de unde şi până unde…], s. 220.
144 Eminescu M., [Esprimată în termenii cei mai generali…] [w:] Naţiunea română…, s. 304.
145 Eminescu M., [Nu ştim de unde şi până unde…], s. 220. 
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i zmuszająca do kompromisów, oraz ideowa – będąca schronieniem dla wartości 
pierwszych i podstawowych, traktowanych jako punkt odniesienia, ale podlega-
jących materializacji jedynie w minimalnym zakresie. Takie stanowisko pozwala 
mu tęsknić za okresem monarchii stanowej, podziwiać absolutyzm i równocześ-
nie akceptować bez zastrzeżeń porządek monarchiczno-konstytucyjny. 

Monarchia w ujęciu autora nie ma w istocie rzeczy wymiaru ustrojowego. Jest 
raczej poetycką wizją pozbawioną wyraźnych konturów czasowych i konkret-
nych odniesień historycznych, w której ważniejsza od politycznego szczegółu 
jest aura melancholijnej tajemniczości; jest projekcją zdominowaną przez po-
stać Władcy w jego licznych wcieleniach: Monarchy, Pasterza, Kapłana, Herosa, 
Geniusza. W tym miejscu dotykamy istotnej kwestii związku łączącego roman-
tyczną wrażliwość z konserwatywnymi przekonaniami autora, a pośrednio także 
– sposobu, w jaki dziedzictwo ideowe niemieckich romantyków (np. Novalisa) 
zostaje spożytkowane przy konstruowaniu jego własnego Weltanschauung. 

Jeśli zastosować Weberowską taksonomię panowania z jej podziałem na ra-
cjonalne, tradycjonalne i charyzmatyczne uprawomocnienie władzy146, wówczas 
przyjdzie nam stwierdzić, że Eminescu publicysta najczęściej powołuje się na 
tradycyjny typ zwierzchności opartej na „powszedniej wierze w świętość obo-
wiązujących od zawsze tradycji i prawomocność obdarzonych przez nią autory-
tetem osób”147. Idealizacja przeszłości z jej instytucjami i wzorcami osobowymi, 
o czym mówiliśmy wcześniej, nie jest równoznaczna z postulatem przywrócenia 
dawnego porządku, jest natomiast próbą określenia systemu aksjonormatywne-
go, zdolnego stać się stabilnym punktem odniesienia w pozbawionym ładu mo-
ralnego okresie transformacji: 

„Dlaczegóż to nie mielibyśmy wspominać z rozrzewnieniem przeszłości? Z pewnością, 
dawni Władcy, których zbrojne ramię sięgało po Dunaj i Dniestr, nazywani „tarczą chrześci-
jaństwa” przez Kościół i wieki średnie, nie przynoszą wstydu dzisiejszym pokoleniom (…). 
Jednak między żalem za minionymi czasami niezawisłości a niewykonalnym pragnieniem 
przywrócenia do życia przeszłości różnica jest wielka. (…) Jedynym celem, jaki przyświeca 
każdemu z nas, nie jest restytucja minionego porządku, ale osiągnięcie takiego stanu rzeczy, 
w którym [liczą się] uczciwość i powaga”148. 

Eminescu jest nad wyraz konsekwentny w swoim podziwie dla idei monarchii 
w jej archaicznym, oligarchicznym wydaniu (z władcą, którego status określa 
jako primus inter pares). Skoro zaś istotę tak wyobrażonej struktury państwowej 
determinował swoisty solidaryzm rządzących i rządzonych, bojarstwa i chłop-
stwa, nie może zaskakiwać, że idealny władca przybiera postać cesarza-chłopa, 

146 Weber M., op.cit., s. 160–192.
147 Ibidem, s. 160.
148 „Timpul” z 9 grudnia 1882 r. [w:] Opere complete, vol. XIII, s. 237.
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który „wieczorną porą wychodzi na przyzbę, by pogwarzyć z poddanymi”149. 
Chłopski król uosabia tradycję, symbolizuje swojskość, jest gwarantem spra-
wiedliwego, zrozumiałego, bo respektującego wrażliwość poddanych, ładu. 

George Călinescu, jeden z najbardziej kompetentnych egzegetów twórczości 
romantyka, nie dowierza deklaracjom poety, niedążącego jakoby do „regresji po-
litycznej”, i konstatuje jego zauroczenie „zdrowym barbarzyństwem”150 państwa 
patriarchalnego. Ze swojej strony dodamy, że tworzona przez poetę wizja monar-
chii realizującej w praktyce „zasadę konserwacji”151 nie stanowi żadnej ideowej 
alternatywy dla modernizacji naśladowczej, jedynego projektu realizowanego 
w tamtym czasie. Eminescu bliższy jest mrocznemu poetyckiemu wizjonerstwu 
aniżeli precyzyjnie formułowanej refl eksji politycznej; konserwatyzm reaktywny 
jest dla niego jedynie maską. 

Większość hospodarów przywoływanych z mołdawsko-wołoskiej historii jest 
nosicielami cech, które Eminescu przypisuje władcy idealnemu, herosowi. Cho-
ciaż nie wiemy, czy czytał Bohaterów Carlyle`a, w wielu kwestiach jest angiel-
skiemu autorowi bliski i z pewnością mógłby za nim powtórzyć, że „wszystkim 
ludzkim działaniom potrzebny jest król”152. Znamienna jest jednak różnica w de-
fi niowaniu istoty monarchiczności. O ile dla Carlyle`a władca jest uosobieniem 
„wszelkiej godności doczesnej lub duchowej (…), wszelkiego kapłaństwa i apo-
stolstwa”, które „wciela się weń, aby nami rządzić, aby nam dostarczyć nauki 
stałej i praktycznej”153, o tyle dla Eminescu liczy się przede wszystkim „całkowi-
ta odpowiedzialność za narodową suwerenność” dawnych książąt oraz „bolesny 
ciężar duchowy, który ci dobrzy chrześcijanie i patrioci nosili w związku z peł-
nioną ziemską misją”154. W odniesieniu do rzeczywistości średniowiecznej poeta 
rumuński stosuje zatem dziewiętnastowieczne środkowoeuropejskie kategorie 
patriotyzmu i „narodowej suwerenności”, raz jeszcze dowodząc swojego świa-
domie intencjonalnego odczytywania historii. Daje znać o sobie biografi a poety 
– późnego romantyka, dla którego fenomen rewolucji (jako doświadczenie, a nie 
intelektualna projekcja z końca XVIII wieku) jest obiektem niechęci i sprzeciwu; 
przedmiotem nabożeństwa dlań staje się natomiast idea państwa narodowego opar-
tego na tradycyjnym podziale ról społecznych (władca i poddani). Przy wszyst-
kich swoich zaletach twórcy wybitnego i oryginalnego, autora tekstów ponadcza-
sowych, co tak chętnie podkreślają kolejne pokolenia krytyków, jest Eminescu 
wytworem swojego czasu. To tłumaczy światopoglądową ambiwalencję, która 
w poezji daje pierwszeństwo wzorcom osobowościowym silnie zindywidualizo-

149 Eminescu M., Călin Nebunul [w:] Opere complete, vol. VI, s. 24.
150 Călinescu G., Opera lui Mihail Eminescu, s. 174.
151 Ibidem, s. 177.
152 Carlyle Thomas., Bohaterowie, Kraków 2006, s. 209.
153 Ibidem, s. 179.
154 Eminescu M., Era un obicei înainte… [w:] Naţiunea română…, s. 472.
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wanym, bohaterom nieprzystosowanym i zbuntowanym, zaś w publicystyce każe 
poecie opowiadać się zdecydowanie po stronie tradycyjnego etosu wspólnoto-
wego, wykluczającego indywidualizm i autonomię jednostki. Postać monarchy 
jako uosobienie wyjątkowych cnót wodza, przewodnika i kapłana osłabia ten 
antagonizm, pełni rolę łącznika między dwiema wizjami świata, wydawałoby się 
nie do pogodzenia, nadaje im koherencję. 

Uwaga poety skoncentrowana jest na postaciach władców z tzw. narodo-
wego okresu rządów hospodarskich, czyli sprzed epoki fanariockiej. Można to 
odczytać jako zmodyfi kowany wariant preromantycznego i wczesnoromantycz-
nego zwrotu ku przeszłości starożytnej, a następnie średniowiecznej, związa-
nego z kryzysem idei postępu; w interpretacji Eminescu ów zwrot traci swój 
uniwersalistyczny wymiar, a nabiera cech partykularnych jako odpowiedź na 
oczekiwania wąsko pojmowanej ideologii „interesu narodowego”. Korzenie tej 
fascynacji przeszłością tkwią jednak w zjawisku ogólnym, któremu J. le Goff 
dał następującą zwięzłą charakterystykę: „duch starożytny był przywiązany do 
bohaterów, arcydzieł, wielkich czynów, podczas gdy duch modernistyczny karmi 
się codziennością, masowością, powszechnością”155. Poglądy Eminescu wpisują 
się niemal idealnie w ramy treściowe „ducha starożytnego [dawnego]”, zwłasz-
cza wtedy, gdy rekonstruuje on dzieje średniowiecznych księstw naddunajskich, 
zaludniając je postaciami heroicznych władców prowadzących zwycięskie bitwy 
z agresywnymi sąsiadami, a w czasach pokoju dbających o spokój i harmonię 
życia swoich poddanych. Mircza Stary z Listu trzeciego, broniący „trosk i nie-
szczęść swego ludu”, symbolizuje może najlepiej heroiczny okres historii; poeta 
obdarza go przymiotami, wśród których nie brakuje prostoty, odwagi, „skromno-
ści” i „urody”. 

Wyidealizowany portret władcy wołoskiego służy nie tyle eksponowaniu za-
let i cnót książąt średniowiecznych dla nich samych, ile ukazaniu moralnej i ma-
terialnej nędzy czasów współczesnych. Powrót do przeszłości odbywa się pod 
znakiem poszukiwania alternatywy dla słabości dziewiętnastowiecznego, pore-
wolucyjnego świata, ogarniętego obsesją postępu i nowego typu równości po-
między ludźmi, całkiem wbrew naturze156. Pisząc w przededniu koronacji Karola 
Hohenzollerna na króla Rumunii w 1881 roku komentarz do tego wydarzenia, 
Eminescu stawia własną diagnozę odnośnie do charakteru nowoczesności i nie 
ukrywa swojej niechęci do jej przejawów: 

„Dzisiaj narody odzyskały suwerenność, a demos z jego rozmaitością klas i grup interesów 
decyduje o życiu publicznym; władca jest raczej rodzajem regulatora mechanizmu państwowe-
go niż najwyższą instancją kontroli. Demos jest często jednak suwerenem kapryśnym, niedo-
świadczonym, łatwowiernym; jego codzienne zajęcia i zanurzenie w wiecznej teraźniejszości, 

155 Le Goff Jaques, Historia i pamięć, Warszawa 2007, s. 84. 
156 Por. m.in. Stanomir Ioan, Eminescu: tradiţia ca profeţie politică, Timişoara 2008, s. 65–93.
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brak refl eksji nad przeszłością i przyszłością, łatwość, z jaką można odwrócić jego uwagę za 
pomocą festynów, ryzykownych przedsięwzięć, zręcznych forteli, czynią go często niezdolnym 
do głębszego zastanowienia się nad sprawami publicznymi, czynią go łasym na patetyczne 
zdania i głuchym na prawdę. Jego zmysły wciąż poją się w zadziwieniu ozdobną stroną życia 
publicznego, dobrze więc, jeśli surowe spojrzenie oczu, które odróżniają najdoskonalszą grę 
pozorów od sztuki rzeczywiście odgrywanej, zwróci jego uwagę na tę ostatnią”157. 

Rozważania, chociaż pozornie odnoszące się do zjawiska o charakterze po-
wszechnym, ponadnarodowym, w istocie rzeczy są adresowane do społeczeń-
stwa rumuńskiego i jego dotyczą. Wizji paternalistycznej władzy królewskiej od-
powiada równie paternalistyczny stosunek do narodowej wspólnoty, traktowanej 
jako istota niedojrzała, naiwna i niegodna zaufania. Niechętny demokratycznym 
mechanizmom szerszego udziału członków społeczeństwa w procesie sprawo-
wania władzy, Eminescu zauważa również, niejako mimochodem, brak przygo-
towania rumuńskiego żywiołu narodowego do radykalnie pojmowanej politycz-
nej nowoczesności. 

I. Stanomir dostrzega w poglądach Eminescu na istotę zwierzchności królew-
skiej ślady bizantyńskiej fi lozofi i władzy opartej na religijnym przekazie formu-
łującym oczekiwania względem idealnego władcy chrześcijańskiego, dla którego 
podstawowymi wartościami miały być duma, prawość i chrześcijańskie miłosier-
dzie, a zasadniczym celem sprawowanych rządów – troska o „dobro wspólne”. 
Proponowana ścieżka interpretacyjna jest intrygująca, nawet jeśli autor sam trak-
tuje ją jedynie jako „przydatną hipotezę roboczą”158. Oto bowiem poeta w isto-
cie rzeczy areligijny (przy założeniu tradycyjnego pojmowania religijności), 
skupiony prawie wyłącznie na historycznych i społecznych funkcjach instytucji 
kościelnej jako czynnika integrującego naród, zgodnie z ogólnym nastawieniem 
manifestowanym przez środowisko Junimei, miałby proponować jako alternaty-
wę dla znienawidzonej przez siebie demokracji – wizję władzy doczesnej rodem 
z tradycji wschodniego chrześcijaństwa. Hipoteza wydaje się więcej niż wiary-
godna, zwłaszcza jeśli uwzględnić skłonność Eminescu do czerpania z różnych 
źródeł inspiracji ideowej przy formułowaniu własnych koncepcji – zarówno fi lo-
zofi cznych, jak i politycznych – i ich swoistą polisemantyczność. Poszukiwanie 
w historii narodowej wzorców dla współczesnego mu społeczeństwa w sposób 

157 Eminescu M., Era un obicei înainte…, s. 472. Być może nie od rzeczy będzie zwrócić uwagę, że 
przemyślenia Eminescu łudząco przypominają dużo późniejsze rozważania K. Jaspersa, który dokonując 
dystynkcji między ludem i masami, tak je scharakteryzuje: „Lud dzieli się na warstwy, jest świadomy 
samego siebie w trybie życia, mentalności i tradycji. Lud jest czymś substancjalnym i jakościowym, 
ma wspólnotową atmosferę; jednostka z łona ludu ma osobowy charakter także za sprawą siły ludu, 
w której ma oparcie. Masy natomiast nie znają podziałów, są nieświadome siebie samych, jednolite 
i ilościowe, bez specyfi cznego pokroju i tradycji, w niczym nie zakorzenione i puste. Są obiektem 
propagandy i sugestii, wyzbyte odpowiedzialności, żyją na najniższym poziomie świadomości [podkr. 
K.J.]”, Jaspers Karl, O źródle i celu historii, Kęty 2006, s. 130.

158 Stanomir I., op.cit., s. 85.



Mihail Eminescu – tradycjonalizm niekonsekwentny224

nieunikniony zaprowadziło poetę do średniowiecznego modelu władzy hospo-
darskiej. Niemniej jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że to, czym posługuje się 
Eminescu jako punktem odniesienia, nie jest rekonstrukcją jakiejkolwiek rze-
czywistości historycznej, ale raczej projekcją idealnego Władcy i idealnego po-
rządku społecznego. Jak bowiem zauważa D. Barbu w swych rozważaniach nad 
pojmowaniem czasu w księstwach naddunajskich przełomu XVII i XVIII wieku, 
„dobro wspólne” było ówcześnie specyfi cznie interpretowane: 

„…«korzyść dla ojczyzny» miała brać górę nad pojedynczymi interesami, swobodami i przy-
wilejami o średniowiecznej proweniencji, a dobrobyt ojczyzny oznaczał w praktyce korzyść 
księcia, dając w rezultacie, zgodnie z logiką podwójnego majestatu, «pożytek dla władzy i kra-
ju». Nie trzeba dodawać, że przestrzeń publiczna była synonimem przestrzeni kontrolowanej 
przez władcę. Idea «wspólnego pożytku» stanowiła nie tyle owoc myśli rumuńskiej w epoce 
kryzysu świadomości, czy też przejaw budzącego się ducha obywatelskiego elit, ile spożytko-
wanie fragmentu politycznej ideologii bizantyjskiej, wydobytej z erudycyjnych lektur histo-
rycznych i interpretacji cesarskiego prawodawstwa”159. 

Wydaje się, iż jeszcze trudniej byłoby doszukać się śladów społecznej fi lozofi i 
„dobra wspólnego” w wiekach wcześniejszych, i to niezależnie, czy podzielimy 
opinię historyków mówiących o „feudalnym” charakterze księstw już od wczesnej 
fazy ich istnienia, czy też skłonimy się ku tezie o istnieniu dawnej warstwy wol-
nych chłopów i ograniczonym zasięgu władzy elity szlacheckiej160. Ani piramida 
zależności i zobowiązań, ani dominujący problem swobód (zwłaszcza ekonomicz-
nych) bądź ich braku nie sprzyjały bowiem utrwaleniu się powszechnej świado-
mości „interesu wspólnego” czy bezinteresownych zachowań społecznych. Rzecz 
jasna, idealizacja „chrześcijańskiego i patriotycznego” Władcy, którego Eminescu 
czyni nosicielem cnót ponadprzeciętnych i obdarza świadomością niedostępną 
zwykłemu śmiertelnikowi, sprawia, że „korzyść dla ojczyzny” i „korzyść księcia” 
przestają mieć charakter nieuchronnie antagonistyczny; świadomy swych obo-
wiązków względem poddanych, władca nie omieszka zadbać o realizację potrzeb 
i oczekiwań rządzonych. Tyle że w tym miejscu pojawia się kwestia rozziewu 
istniejącego w mołdawsko-wołoskiej rzeczywistości historycznej pomiędzy walo-
rami moralnymi rekomendowanymi dla panującego w piśmiennictwie religijnym 
a praktycznymi konsekwencjami szczególnego pojmowania kategorii etycznych 
dobra i zła oraz winy i kary przez Kościół prawosławny dawnych wieków. 

Raz jeszcze odwołajmy się do refl eksji D. Barbu: 

„Społeczeństwo chrześcijańskie tradycyjno-agrarnego typu, w którym brakuje z reguły 
świadomości grzechu osobistego, które zdaje się ignorować wszelki wymóg społeczny doty-
czący pokuty oraz indywidualnej odpowiedzialności za popełnione zło i zlekceważone dobro, 

159 Barbu D., Bizanţ contra Bizanţ, s. 110.
160 Por. m.in. Chirot D., op.cit., s. 39–51.
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które wyobraża sobie, że pomiędzy Rajem i Piekłem może istnieć strefa ciągłości i przejścio-
wości, korytarz swobodnego krążenia dusz, otóż, takie społeczeństwo nie jest gotowe uznać 
heroicznych cnót jednego ze swoich członków i umieścić go wśród świętych. (…) Tam zaś, 
gdzie nie istnieje publiczne potępienie zła, dobro rzadko jest rozpoznawane i przekształcane 
w społeczną wartość”161. 

Uwaga Barbu dotyczy wprawdzie braku zainteresowania dawnych wspól-
not prawosławnych propagowaniem osobowych wzorów świętości, ale wydaje 
się, że można ową postawę rozszerzyć także na stosunek do tronu, pozbawiony 
szczególnych oczekiwań odnośnie do chrześcijańskiej cnotliwości panującego. 
Respekt dla zwierzchności hospodarskiej wcale więc nie musiał oznaczać do-
strzeżenia moralnych predyspozycji chrześcijańskiego władcy, a wiązał się ra-
czej z oddziaływaniem zewnętrznych atrybutów władzy, takich jak siła, ceremo-
niał, rytuały etc. 

Przywołane przez Stanomira kategorie „solidaryzmu, harmonii i chrześci-
jańskiego miłosierdzia”162, obecne w tekstach kościelnych o wydźwięku teolo-
giczno-dydaktycznym, są dla Eminescu najwyraźniej bliskie i zbyt cenne jako 
elementy budowanej ideologii społecznej, by mógł z nich zrezygnować w imię 
historiografi cznego krytycyzmu. Siedemnastowieczne teksty religijne o powin-
nościach rządzącego, nawet w połączeniu z retoryką polityczną nawiązującą do 
nauki Kościoła prawosławnego epoki Konstantyna Brâncoveanu, nie mogą być 
jednak traktowane jako bezpośrednie i nierodzące kontrowersji źródło inspiracji 
dla poety. Jego organiczna wizja państwa, w którym świadome działanie ludzkie 
jest zastąpione przez automatyzm odruchów zgodnych z „prawami natury”, nie 
może w pełni współgrać z bizantyjską wizją władcy-cesarza, który „ma podwój-
ne zobowiązania: jako strażnik wiary i jako świadek miłosierdzia Boga dla czło-
wieka”, ani tym bardziej z wizją państwa ściśle współpracującego z Kościołem 
„w zachowaniu wiary i w budowie społeczeństwa opartego na chrześcijańskiej 
miłości i humanitaryzmie”163. 

Należałoby natomiast, by nie zlekceważyć innych potencjalnych źródeł inspi-
racji, wspomnieć o fi lozofach dwunastowiecznej szkoły Chartres i Janie z Salis-
bury, którzy przypisywali ludzkiemu tworzeniu cechę imitacji natury. Założenia 
owej wersji teorii organicznej, według Jana Baszkiewicza, były następujące: 

„Idea państwa-organizmu przekonać ma ludzi, że rządzący i rządzeni stanowią naturalną 
wspólnotę; że zasadę mechanizmu politycznego stanowi harmonia, naturalny ład, współpraca 

 Brâncoveanu Constantin – hospodar wołoski panujący w latach 1688–1714. Przez część history-
ków rumuńskich uważany za zręcznego polityka, dyplomatę i jednego z najwybitniejszych władców. 
Wyróżnił się jako mecenas kultury i Kościoła, fundator licznych budowli sakralnych.

161 Barbu D., op.cit., s. 238–239.
162 Stanomir I., op.cit., s. 87.
163 Meyendorff John, Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, Kraków 2007, s. 203.
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klas i warstw. Przecież wszystkie członki niezbędne są do działania całości; konfl ikty społeczne 
są patologią, procesem chorobowym, mogącym spowodować śmierć całej wspólnoty. Ponadto 
ciało funkcjonuje na zasadzie hierarchii: ma ono członki z natury rzeczy najważniejsze i ma 
członki podporządkowane. To, co wyższe uruchamia i kontroluje to, co niższe”164. 

Poglądy Eminescu wyrażane wielokrotnie na łamach „Czasu” są zadziwiająco 
bliskie tej koncepcji, aczkolwiek – co już nie raz podkreślaliśmy – ustalenie wia-
rygodnych źródeł inspiracji jest w jego przypadku niezwykle trudne. 

Podobnie rzecz się ma z określeniem charakteru wizji stosunków społecz-
nych przezeń proponowanej165. Preferencje ustrojowe redaktora konserwatywnej 
gazety oscylują pomiędzy monarchią stanową z nieuchronnym rozproszeniem 
suwerenności i umacniającą się pozycją cechów rzemieślniczych i gildii kupiec-
kich a absolutyzmem z niekwestionowaną pozycją monarchy, uosabiającego in-
teres państwa jako dobra najwyższego. Próbuje on również pogodzić mgliście 
pojmowaną tradycję będącą nośnikiem dla reguł zapisanych w prawie natury, 
z chrześcijańską aksjologią, wypraną jednak z refl eksji nad fundamentalnym dla 
chrystianizmu twierdzeniem o świecie jako dziele Boga, „stworzonym wedle 
Jego odwiecznego pomysłu”166. Końcowym wynikiem tych zabiegów jest wizja 
wspólnoty quasi-pierwotnej, patriarchalnej, rządzonej przez reguły solidaryzmu 
jej członków, instynktownie respektujących zasady hierarchii i dobra wspólnego, 
na której czele stoi władca łączący w sobie prostotę i geniusz, świadomość naro-
dowego interesu i chrześcijańską troskę o poddanych. 

Próba odczytania tak nakreślonej wizji jako stricte ideologicznej z góry ska-
zana jest na niepowodzenie, brakuje jej charakteru całościowego, a nade wszyst-
ko – wyidealizowanego obrazu przyszłości167. Eminescu nie sięga po historyczne 
wzorce, by tworzyć z nich realną alternatywę dla czasów sobie współczesnych, 
ale po to, by melancholijnie konstatować degradację teraźniejszości; antropolo-
giczny pesymizm przejęty od Schopenhauera każe mu wątpić w możliwość zmia-
ny społecznej opartej na reformach instytucjonalnych, podczas gdy wymagałaby 
ona udoskonalenia natury ludzkiej. Charakterystyczna jest, cytowana już, dekla-
racja niewiary poety w przełomowy charakter zmian ówcześnie zachodzących: 
Rumunia nie przeżywa „wielkiego czasu” i nie ma szans na „nową arystokrację”, 
a przecież jedynie elita i wywodzące się z niej wybitne jednostki mogą zapewnić 
rzeczywistą i trwałą zmianę. Nie sposób nie skojarzyć takiej postawy z przekona-
niem Carlyle`a, iż „nie tylko sam bohater jest niezbędny, ale i świat godny jego, 
który nie byłby światem lokajów, inaczej bowiem na próżno prawie bohater do 

164 Baszkiewicz Jan, Myśl polityczna wieków średnich, Poznań 2009, s. 56.
165 Wolimy używać nieostrego semantycznie, ale bezpieczniejszego terminu „wizja”, Eminescu nie 

tworzy bowiem spójnej i konsekwentnej teorii.
166 Por. m.in. Stawrowski Zbigniew, Prawo naturalne a ład polityczny, Kraków–Warszawa 2006 

(rozdział dot. myśli św. Tomasza z Akwinu). 
167 Por. Śpiewak Paweł, Ideologie i obywatele, Warszawa 1991.
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niego przychodzi!”168. Tyle tylko, że szkocki myśliciel wierzył, że czas godny 
bohatera nadejdzie, podczas gdy Eminescu w chwili, obiektywnie rzecz biorąc, 
wyjątkowej (konstytuowanie się rumuńskiej państwowości) takiej wiary zdaje 
się nie posiadać. To, co mu przeszkadza uwierzyć, jest rysujące się zagrożenie 
tradycyjnego porządku przez demokrację – system polityczny burzący dotych-
czasowe hierarchie, odbierający jednostkom wybitnym monopol na prestiż spo-
łeczny i wpływy, dopuszczający do głosu przeciętność i niskie instynkty. 

Odczytywanie twórczości Eminescu – zarówno tej literackiej, jak i publicy-
stycznej – przez pryzmat motywów utopijnych ma już ugruntowaną tradycję, 
zapoczątkowaną jeszcze przez G. Călinescu. Skrupulatne wyliczenie odnośnych 
toposów przez S. Antohiego uświadamia nam, jak sugestywna i niekwestio-
nowana pozostaje ta linia interpretacyjna169. Powstaje jednak pytanie, w jakim 
stopniu utopijne projekcje poety jako odbicie pewnej hierarchii wartości są owo-
cem determinacji w poszukiwaniu wiarygodnej alternatywy dla rzeczywistości 
zdegradowanej przez zmianę, a w jakim stanowią wyraz bezradności wobec 
nieuchronnych narodzin nowoczesnego społeczeństwa-molocha z jego nowym 
bożkiem – demokracją? W tekstach publicystycznych Eminescu wiele wskazuje 
na to, że autor nie ma złudzeń co do nieuchronnego biegu rzeczy; proces zmian 
zainicjowany przez nową elitę, określaną nieco na wyrost liberalną, nie zostanie 
zatrzymany, a „zwyrodnienie świata” (by użyć terminu J. Jedlickiego) będzie 
postępowało. Można odnieść wrażenie, że im głośniejszy jest głos protestu poety, 
im bardziej nieprzejednany staje się ton wobec pomysłodawców modernizacji 
naśladowczej, tym słabsze jest jego przekonanie, iż ktokolwiek uwzględni argu-
menty konserwatywne. 

Idylliczny obraz średniowiecznej rzeczywistości nie jest w stanie zrównowa-
żyć sugestywności mrocznych wizji poetyckich ani malowanego w tych samych 
barwach obrazu społeczeństwa rumuńskiego tamtej doby obecnego w publicy-
styce. Deklaracje wiary w niewykorzystany potencjał tkwiący w wiejskim ludzie, 
utożsamianym w sposób mechaniczny z narodem, nie wystarczają; Eminescu 
wie, że społeczeństwu potrzebna jest ideowa, a nie tylko biurokratyczno-poli-
tyczna elita, tej zaś nie widać. Słychać więc głos rozpaczy pisarza, który swoje 
zachowawcze poglądy kształtuje w reakcji na coraz realniejszą perspektywę rzą-
dów sprawowanych przez „motłoch”.

168 Carlyle Th., op.cit., s. 197.
169 „Doktryna [Eminescu] (niezwykle koherentna, chociaż nieroszcząca sobie pretensji do miana 

systemu) wciąż nosi ślady myśli utopijnej (…). Poddana powierzchownej nawet systematyzacji, idea 
ta obejmuje kilka tematów ważnych i bardzo oczywistych: motyw wyspy, tęsknota za Rajem, Złotym 
Wiekiem i przeszłością własnego narodu (utopia regresywna), państwo funkcjonujące wedle prawa 
natury, teoria fi zjokratyzmu i związana z nią umowa społeczna, patologie społeczne, postęp, instytucje 
(ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa), wychowanie narodu, itd.”. Antohi S., op.cit., s. 122.
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Protest Eminescu przeciwko dziewiętnastowiecznej nowoczesności, odbierają-
cej społeczeństwu charakter wspólnoty, a Poecie – status herosa i proroka, był 
gestem w swoim radykalizmie odosobnionym, a krótki okres aktywności dzien-
nikarskiej i przedwczesna śmierć pisarza nadały oddziaływaniu jego idei trady-
cjonalistycznych charakter epizodyczny. Trwały żywot okaże się mieć natomiast 
przywoływany przez nas wielokrotnie model dyskursu politycznego opartego na 
absolutyzacji pierwiastka narodowego, którego współtwórcą był niewątpliwie 
Eminescu. 

Od początku rumuńskiej nowoczesności wątek narodowy staje się swoistym 
alibi dla klasy politycznej, która miast administrować rzeczywistością społeczną 
wynikłą ze zmiany bądź forsować alternatywę prawno-instytucjonalną dla tejże 
zmiany koncentruje się na zagadnieniach związanych z suwerennością narodo-
wą, zwłaszcza w jej zewnętrznym, międzynarodowym wymiarze. U ówczesnych 
liberałów Daniel Barbu dostrzega skłonność do uznawania narodu za „intuicyjny 
i naturalny substytut obywatelstwa”1 i traktuje to jako rezultat strukturalnej sła-
bości rumuńskiego myślenia o polityce. My jesteśmy skłonni upatrywać w takim 
stanowisku raczej przyczyny owej słabości, która niewątpliwie daje się zauważyć 
w wieku XIX, a następnie towarzyszy historii społeczeństwa rumuńskiego przez 
cały wiek XX, paradoksalnie, również w latach komunizmu, poza krótkim epizo-
dem „internacjonalistycznym” lat pięćdziesiątych.

Uważamy też, że imperatyw utrzymania zdobytej suwerenności narodowej 
staje się głównym elementem dyskursu publicznego obydwu formacji politycz-
nych – zarówno liberalnej, jak i konserwatywnej. Prowadzi to niekiedy do zatar-
cia różnic ideologicznych, a jeszcze częściej staje się pretekstem do spowalniania 
procesu modernizacji politycznej, która rzekomo mogłaby osłabić skuteczność 
działań państwa narodowego i zagrozić jego spójności. Konserwatyści, dopie-
ro od roku 1880 zorganizowani w partię polityczną, z oczywistych względów 
doktrynalnych nie są zainteresowani rozszerzeniem praw politycznych na ogół 
społeczeństwa. Postulat Maiorescu, podzielany przez większość członków koła 
literackiego Junimea, by hierarchię społeczną konstruować na podstawie indy-
widualnych zasług, a korzystanie z praw politycznych uzależnić od zdobytego 
wykształcenia, zostaje zaakceptowany przez środowisko konserwatywne. Ponie-

1 Barbu D., Politica pentru barbari, s. 76.
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waż saintsimonowska teza o „arystokracji talentu” jest w praktyce akceptowana 
także przez liberałów, w konsekwencji dawne podziały hierarchiczne z okresu 
przednowoczesnego zostają zastąpione przez mechanizm dominacji wąskiej elity 
kulturalno-politycznej (oligarchii parlamentarnej), która uznaje kwestię moder-
nizacji za swoją wyłączną domenę.

Pojawia się więc pytanie o wartości ideowe, jakie reprezentuje i których broni 
Partia Konserwatywna. W porównaniu z wczesnym okresem działalności środo-
wiska Junimei, partia zdaje się mniej wyrazista ideologicznie. Nie reprezentuje 
już ona wyłącznie środowiska właścicieli ziemskich, skupiając w swoich szere-
gach coraz liczniejszych przedstawicieli wolnych zawodów z warstwy średniej, 
nie broni też wystarczająco konsekwentnie wartości charakterystycznych dla 
wspólnoty tradycyjnej z obawy przed oskarżeniami o reakcyjność. W tej sytua-
cji jedynym w miarę stabilnym elementem profi lu ideologicznego ugrupowania 
pozostaną sympatie proniemieckie. W warunkach podyktowanych przez zwycię-
stwo Ententy w I wojnie światowej i jego następstwa dla Europy Środkowej, ta 
środowiskowa germanofi lia równać się będzie politycznemu unicestwieniu.

Koncepcja „form pozbawionych treści” sformułowana przez Maiorescu, bę-
dąca koncepcją par excellence kulturalną, z trudem mogła stać się doktryną ugru-
powania politycznego. Krytyka modernizacji naśladowczej – czysto reaktywna, 
mająca wyłącznie dyskursywny wymiar – okaże się koncepcją bez większych 
konsekwencji dla polityki. Sam Maiorescu, którego aktywność intelektualna od 
połowy lat osiemdziesiątych znacznie osłabnie, pozostanie człowiekiem kultury 
zagubionym w świecie polityki. Nie zmienia tej oceny fakt sprawowania przezeń 
funkcji premiera w latach 1912–1913; nominacja ta będzie bowiem bardziej re-
zultatem wewnętrznych przetasowań w partii aniżeli wyrazem uznania dla przed-
stawionego programu rządzenia. Zaryzykujemy wręcz stwierdzenie, że jest ona 
dowodem na kryzys tożsamości i przywództwa w ugrupowaniu konserwatystów. 
Maiorescu ma swoje miejsce w historii jako wybitny mówca i wyjątkowo nie-
skuteczny polityk.

Ostatnie dziesięciolecia XIX wieku ujawnią bardziej niż kiedykolwiek wcześ-
niej słabość doktrynalną obydwu środowisk: konserwatywnego i liberalnego. Im 
dalej jesteśmy od pionierskiego okresu tworzenia pierwszych struktur państwo-
wych, tym bardziej tracą na znaczeniu środowiskowe uzależnienia i uwarunko-
wania działalności politycznej. Konserwatyści przestają być wyłącznie emanacją 
środowiska wielkobojarskiego, zaś ambicje liberałów wykraczają poza reprezen-
towanie drobnych bojarów i warstwy kupieckiej; jedni i drudzy zabiegają o status 
partii narodowych i liczniejszy elektorat2. Na porządku dziennym staje więc kwe-

2 To przekonanie każe nam uznać zaproponowaną przez A. Rogera metodologię badania rumuń-
skiej dziewiętnastowiecznej rzeczywistości politycznej wyłącznie przez pryzmat rywalizacji wielkiego 
i drobnego bojarstwa za niewystarczającą dla pełnego opisu tej rzeczywistości. Doszukiwanie się 
w ekonomicznym podłożu tej rywalizacji podstaw nacjonalizmu rumuńskiego, jakkolwiek koncepcyj-
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stia zaproponowania wizji rozwoju społeczeństwa wykraczającej poza koniecz-
ność bieżącego administrowania oraz realizacji taktyki politycznej pozwalającej 
na utrzymanie się u władzy.

Należący do kolejnego pokolenia intelektualistów deklarujących przywiązanie 
do ideologii zachowawczej, Constantin Rădulescu-Motru (1868–1957), dokona 
całkiem trafnej konfrontacji rzeczywistości politycznej końca XIX wieku i wy-
zwań stojących przed ugrupowaniami partyjnymi. Ten fi lozof, psycholog, pisarz 
i działacz społeczny uzna za konieczne „troszczyć się o doktrynę nie tylko w po-
wiązaniu z praktyką rządzenia”, gdyż, jak napisze, jedynie „przekonania doktry-
nalne mogą tworzyć perspektywę dla konfrontacji politycznej” oraz przyciągnąć 
do partii „wybitne umysły”3. Istotnym novum interpretacyjnym, jakie proponuje 
w swojej analizie, jest uwzględnienie w rozważaniach orientacji „rewolucyjno-
-demokratycznej”, reprezentowanej początkowo w ramach formacji liberalnej 
przez C.A. Rosettiego, ale potem zmarginalizowanej i wypchniętej poza głów-
ny nurt życia politycznego. Defi nicja profi lu ideowego tej orientacji sugerowana 
przez Rădulescu-Motru każe przypuszczać, że utożsamiał ją ze światopoglądem 
socjalistycznym4. Brak partii demokratycznej jako przeciwnika ideologicznego 
uzna on za przyczynę relatywnie późnego nadania konserwatyzmowi form orga-
nizacyjnych opartych na „jasno określonej doktrynie”, sugerując równocześnie 
nie bez sarkazmu, że liberalizm polityczny w wydaniu miejscowym nie stanowi 
dostatecznie wyrazistej alternatywy dla poglądów zachowawczych5. 

Oceny Rădulescu-Motru brzmią niezwykle nowocześnie i przekonująco. 
Teza, według której oportunizm liberałów Brătianu „uratował instytucje państwa 

nie interesujące, jest zabiegiem nieuchronnie redukcjonistycznym. Zob. Roger A., Les fondements du 
nationalisme roumain (1791–1921). 

3 Rădulescu-Motru Constantin, Rolul doctrinei în politică. Doctrina liberală şi cea conservatoare 
[w:] Hurezeanu Damian, Sbârnă Gheorghe (red.), Partide şi curente politice în România. 1821–1918, 
Bucureşti 2000, s. 244.

4 „(…) doktryna demokratyczna jest tą doktryną, która steruje instynktami robotnika zniewolonego 
przez wykonywaną pracę, a złaknionego nade wszystko lepszego życia materialnego”. Ibidem, s. 192.

5 „Polityka liberalna jest (…) najwłaściwsza dla okresów przejściowych. Obiecuje ona szczęście 
wszystkim bez wyjątku, nie określając wszakże natury tego szczęścia. Dlatego jej obietnice mają 
z reguły ujęcie negatywne. Liberał pragnie wolności w rozumieniu pośrednim, to znaczy nie chce 
zniewolenia, podobnie z równością i braterstwem, które zastąpić mu mają dawną oligarchię. Opowiada 
się za wolnością poglądów w kwestii nauczania i wiary religijnej, nie chce bowiem brać na siebie od-
powiedzialności za dokonywany wybór; dla tego samego powodu jest za całkowitą swobodą w walce 
ekonomicznej klas społecznych. Trudniej jest dowiedzieć się, czego liberał pragnie w sposób pozytywny 
i na jakich elementach społecznych pragnie się oprzeć! Nie ma nic przeciwko tradycji konserwatywnej, 
do pewnego punktu, dopóki tradycja ta nie nadweręża jego popularności wśród robotników; zgadza 
się z aspiracjami klasy pracującej, ale też jedynie do chwili, gdy te nie grożą osłabieniem instytucji 
państwa. Jest gorącym nacjonalistą, zwolennikiem dynastii i obrońcą kultury, nawet klasycyzmu, do-
póty jednak, dopóki szaty, w jakie się stroi, podobają się tłumom. Przy innych okazjach i z tym samym 
entuzjazmem będzie socjalistą, internacjonalistą, republikaninem i bezwarunkowym zwolennikiem 
szkolnictwa zawodowego”. Ibidem.
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od katastrofy, jaką mogły przynieść niefortunne eksperymenty”, jest wyrażoną 
à rebours jedną z najwcześniej sformułowanych opinii o niepowodzeniu projek-
tu modernizacyjnego fi rmowanego przez niegdysiejszych admiratorów Miche-
leta i zwolenników rewolucji. Trafne są też uwagi o wyjątkowej elastyczności 
ideologicznej tego ugrupowania, prowadzące do diagnozy – krytycznej w rozu-
mieniu autora, chociaż niejednoznacznej z punktu widzenia koncepcji polityki 
jako działania skutecznego, zgodnie z którą liberalizm jest jedynie „taktyką poli-
tyczną i metodą na korzystanie ze sposobności, a nie przejawem woli dokonania 
czegoś”6. Idąc w ślady Eminescu i Maiorescu, Rădulescu-Motru ocenia, iż „zmia-
ny, jakie zaszły przez niecałe ćwierć wieku, wniosły do życia narodu anormalną 
dewiację (sic!), której nie sposób inaczej określić jak zatrata osobowości (…)”7. 

Rădulescu-Motru będzie tyleż sugestywny w diagnozie słabości rywala poli-
tycznego, co kategoryczny w określeniu „powinności” Partii Konserwatywnej. 
Za najważniejsze jej zadanie uzna „kształcenie świadomości społecznej, mocno 
osłabionej zatarciem konturów dawnej osobowości”8. Społeczeństwo rumuń-
skie miałoby cierpieć, zdaniem Rădulescu-Motru, na wewnętrzne rozprzężenie, 
wyrażające się brakiem zainteresowania dla własnej przeszłości i równoczesną 
niezdrową fascynacją zmianami zachodzącymi w świecie. Skoro Rumuni utra-
cili jakoby swój wcześniejszy patriotyzm, wrażliwość i entuzjazm dla sprawy 
narodowej, pozbyli się też strachu przed zagrożeniami dla suwerennego bytu, 
partia konserwatywna powinna podjąć kampanię ratowania społecznej świado-
mości przed tą swoistą dystrofi ą, dbając o „taką edukację opinii publicznej, która 
pozwoli jej zrozumieć jasno teraźniejszość dzięki solidnej znajomości historii”9. 
Upowszechnienie owej „jak najgłębszej wiedzy o przeszłości”, niepomijającej 
kwestii kontrowersyjnych i przykrych („odziedziczonych słabości”), miałoby 
służyć „przygotowaniu opinii publicznej do walki”. Walka bowiem, jak uzna 
Rădulescu-Motru, „jeszcze się nie zakończyła dla narodu rumuńskiego, ona tak 
naprawdę zaczyna się dopiero teraz”10. Tak pomyślane dzieło „edukacji opinii 
publicznej” miałoby ostatecznie doprowadzić do ukształtowania „świadomości 
istnienia ponadczasowych interesów całego narodu rumuńskiego”, a tym samym 
do zapewnienia narodowi „nowej, moralnej niezawisłości”11.

Twórca koncepcji „personalizmu energetycznego”, zaprezentowanej w wy-
danym w roku 1927 tomie pod tym samym tytułem, Rădulescu-Motru będzie 
ewoluował od rozważań czysto fi lozofi cznych, zdominowanych przez ujęcie de-
terministyczne w kierunku swoiście rozumianej teologii politycznej, gdzie osią 

6 Rădulescu-Motru, op.cit., s. 192.
7 Ibidem, s. 195.
8 Ibidem, s. 196.
9 Ibidem.

10 Ibidem.
11 Ibidem, s.197.
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rozważań stanie się religijnie rozumiana więź narodowa12. W jednym ze swoich 
wcześniejszych (rok 1904) szkiców, Cultura română şi politicianismul [Kultu-
ra rumuńska i politykierstwo], rozważa jeszcze dziewiętnastowieczne kategorie 
„barbarzyństwa” i kultury ( z jej wariantami: kultury „połowicznej” i „pseudo-
kultury”), wpisując się tym samym w nurt refl eksji zapoczątkowanej przez Maio-
rescu. Z czasem skupia się na krytyce porządku demokratycznego, a doświadcze-
nie I wojny światowej skłania go do uznania, że „budząca się Europa zaczyna od 
rewizji mistycznych koncepcji postępu i demokracji”13. Równocześnie sugeruje 
historyczną konieczność nowego sojuszu społecznego inteligencji i chłopstwa: 

„Kiedy stworzy się także i u nas więź pomiędzy pracownikami umysłowymi i pracowni-
kami rolnymi, rumuńska partia konserwatywna uzyska teren, gdzie rzeczywiście będzie mogła 
prowadzić propagandę i osiągnąć sukces. Więź ta, za przykładem konserwatystów Europy Za-
chodniej, zostanie ustanowiona na podstawie wspólnych interesów, których te dwie kategorie 
producentów (sic!) bronić będą przed kapitalizmem bankowym”14. 

Ostatecznie, Rădulescu-Motru, już w latach trzydziestych XX wieku, opowie 
się za utworzeniem narodowego państwa chłopskiego, stanowiącego alternatywę 
dla dotychczasowego porządku politycznego: 

„Duch dawnej Europy uczynił Państwo (sic!) rumuńskie demokratycznym i burżuazyjnym, 
czyniąc je wrogiem narodowych tradycji. (…) W zgodzie z nowym duchem Europy Państwo 
rumuńskie powinno oprzeć się na prawdziwym fundamencie, jakim jest populacja chłopska. 
W odróżnieniu od innych państw będzie ono, w swoich zasadniczych właściwościach, Pań-
stwem chłopskim”15.

Poglądy Rădulescu-Motru stanowią interesujący przykład ewolucji postawy 
zachowawczej w kierunku nacjonalizmu integralnego. Patronuje tej ewolucji 
Eminescu, do którego autor odwołuje się nad wyraz często, demonstrując przy 
tym nabożny wręcz respekt dla myśli poety (w początkach XX wieku jest to już 
normą), nawet jeśli niepozbawiony akcentów polemicznych16. Interesujące jest 
już to, że głoszone tezy są wyważone, brakuje w nich bezkrytycznej idealizacji 
przeszłości narodowej i akcentów ksenofobicznych, co stawia je w wyraźnej opo-

12 Odnośnie do różnych znaczeń terminu „teologia polityczna”, zwłaszcza w wersji „teologii poli-
tyki” albo inaczej „teologii cywilnej”, zob. Scattola M., Teologia polityczna, Warszawa 2011.

13 Rădulescu-Motru C., Concepţia conservatoare şi progresul, odczyt w Institutul Social Român, 
17.12.1922 r., cytujemy za Stanomir I., Vlad L. (red.), A fi  conservator, Bucureşti 2002, s. 193.

14 Ibidem, s.192.
15 Rădulescu-Motru C., Ideologia statului român, odczyt w Societatea română de fi losofi e, Bucureşti 

1934; cytujemy za Stanomir I., Vlad L., op.cit., s. 111.
16 Zob. Rădulescu-Motru Constantin, Naţionalismul. Cum se înţelege. Cum trebuie să se înţeleagă 

[w:] Etnicul românesc. Naţionalismul, Bucureşti 1996; cytowane wydanie jest współczesnym wznowie-
niem tekstu pod tym samym tytułem opublikowanego przez autora w 1909 r. w „Noua Revistă Română”.
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zycji do tendencji reprezentowanej przez Alexandru C. Cuzę i Nicolae Iorgę. 
Ci najwybitniejsi przedstawiciele zrodzonego na przełomie wieków nowoczes-
nego nacjonalizmu rumuńskiego mają w osobie Rădulescu-Motru nieprzejed-
nanego adwersarza, który zarzuca im koniunkturalizm, antysemicką demagogię 
oraz brak „krytycznego”, czyli naukowego stosunku do kwestii narodowej. 

Przekonaniu Cuzy i Iorgi, iż najważniejszą z przyczyn problemów społeczno-
-ekonomicznych państwa rumuńskiego jest obecność Żydów i brak kontroli go-
spodarki narodowej sprawowanej przez etnicznych Rumunów, Rădulescu-Motru 
przeciwstawia przejętą od Eminescu tezę o uzależnieniu awansu cywilizacyjne-
go od etyki pracy; innymi słowy, wrogami dobrobytu rumuńskiego nie są Ży-
dzi, Grecy ani Bułgarzy, ale „lenistwo, kłamstwo, nieodporność na pokusy”17. 
Prowadzona w pierwszej dekadzie XX wieku polemika dotyczy również statusu 
ideologii nacjonalistycznej i próbuje dać odpowiedź na pytanie, czy nacjonalizm 
jest/powinien być doktryną polityczną czy wyznaniem wiary w naród. Żadnemu 
z polemistów nie udaje się odpowiedzieć jednoznacznie i przekonująco na to 
pytanie; Rădulescu-Motru podkreśla jednak z naciskiem racjonalny wymiar tego 
konceptu ideowego i dopuszcza niesprzeczność relacji pomiędzy światopoglą-
dem konserwatywnym i przekonaniami nacjonalistycznymi18.

Dla autora pracy Etnicul românesc [Rumuński żywioł etniczny] nowoczesny 
nacjonalizm nie daje się pogodzić z tradycjonalizmem skłonnym do idealiza-
cji niezmiennego jakoby charakteru „autochtonicznego”. Przyczyną niechęci 
do takiego sposobu myślenia jest wyrażone przezeń przekonanie, iż „w naszych 
czasach walki i podboju, [określenie] «wciąż tacy sami» oznacza: wciąż pozos-
tający w tyle”19. Logiczną konsekwencją staje się zatem wezwanie, by „naród 
[rumuński], o ile jest mu pisane odegrać jakąś rolę na Wschodzie Europy, był 

 Cuza Alexandru C. (1857–1947), profesor ekonomii politycznej, publicysta, polityk. Jego poglądy 
stanowiły połączenie tzw. nacjonalizmu chrześcijańskiego i antysemityzmu. W 1910 r. zakłada wraz 
z N. Iorgą Partię Nacjonalistyczno-Demokratyczną, a w 1923 r. Ligę Obrony Narodowo-Chrześcijańskiej, 
z której w 1927 r. wyodrębni się Legion Archanioła Michała Corneliu Zelei-Codreanu, późniejszego 
przywódcy Żelaznej Gwardii.

 Iorga Nicolae (1871–1940), historyk, publicysta, polityk. Zwolennik doktryny nacjonalistycznej, 
przeciwnik reformy rolnej i powszechnej ordynacji wyborczej; w kulturze popierał tendencje tradycjo-
nalistyczne i chłopomańskie. W latach 1903–1910 kierował czasopismem kulturalnym „Sămănătorul” 
[„Siewca”], głównym organem orientacji ludomańskiej, a w latach 1906–1940 – dziennikiem „Neamul 
românesc” [„Naród rumuński”]. Premier rządu w latach 1931–1932 (tzw. rząd „zgody narodowej” albo 
fachowców). Zamordowany przez bojówkę Żelaznej Gwardii, której radykalizmu nie akceptował.

17 Ibidem, s. 168. Rădulescu-Motru dokonuje w tym miejscu takiej interpretacji poglądów Eminescu, 
która uwalnia poetę od podejrzeń o ksenofobię. Zabieg nie przekonuje, gdyż jest od początku podpo-
rządkowany założeniu, że operujący inwektywą emocjonalny styl publicystyki (ale także niektórych 
utworów poetyckich) dziewiętnastowiecznego klasyka literatury w niczym nie narusza racjonalnego 
i obiektywnego charakteru jego analiz.

18 Ibidem, s. 141–143.
19 Ibidem, s. 182.
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gotów do walki i podboju, tak jak to robią inne narody (...)”20. Słowa Rădulescu-
-Motru nie okażą się zwykłą retoryką; niewiele lat później (1913) w Bukareszcie 
zostanie podpisany traktat kończący drugą wojnę bałkańską21, w której Rumunia 
wzięła udział i z której wychodziła ze wzmocnionym prestiżem międzynarodo-
wym (ale także z iluzjami co do własnych możliwości militarnych); szefem rządu 
był wówczas konserwatysta Maiorescu.

Stwierdzenie konieczności otwarcia Partii Konserwatywnej na środowisko 
chłopskie jest równocześnie diagnozą słabości tej partii, która w opinii Rădulescu-
-Motru przegrała organizacyjnie rywalizację z liberałami22. Oznacza to pośrednie 
uznanie faktu, iż proces modernizacji dokonuje się w wersji narzuconej przez 
liberałów, której środowiska zachowawcze nie były w stanie przeciwstawić wia-
rygodnej alternatywy. Autor formułuje swoją diagnozę w przededniu faktycznej 
likwidacji Partii Konserwatywnej23, jego nawoływanie do uznania wagi doktryny 
w działaniu politycznym jest więc spóźnione o dobre kilkadziesiąt lat. Powstały 
w reakcji na aktywność środowiska liberalnego ruch zachowawczy manifestował 
od początku swoisty relatywizm doktrynalny (w niczym nie ustępując w tym 
względzie swoim oponentom) i nigdy nie zdołał przekonać społeczeństwa, że 
jest zwolennikiem „oparcia instytucji rodziny, własności i władzy państwowej na 
chrześcijańskiej praktyce moralnej”24.

Sam Rădulescu-Motru, krytykujący w połowie lat trzydziestych XX wieku 
rumuńskie państwo burżuazyjne za niezdolność do realizacji „narodowej woli 
chłopskiej”, będzie najwyraźniej świadomie ignorował sprzeczność pomiędzy 
własną koncepcją „państwa rządzonego przez przedstawicieli chłopskich”25 a kon-
serwatywną doktryną harmonii społecznej opartej na respekcie dla hierarchii. Ra-
dykalizacji poglądów tego autora w kierunku idei swoistego ludowładztwa nie 
da się tłumaczyć jedynie „ówczesnym kontekstem politycznym” oraz fascynacją 

20 Ibidem, s. 184.
21 Zob. m.in. Dymarski Mirosław, Konfl ikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw 

narodowych w XIX wieku i na początku XX wieku, rozdz. IV, Wrocław 2010.
22 Rădulescu-Motru C., Concepţia conseravtoare şi progresul, s.190.
23 Po I wojnie światowej frakcje konserwatywne powstałe w wyniku kolejnych podziałów w partii 

dokonają fuzji z nowopowstałymi ugrupowaniami, najczęściej o orientacji nacjonalistycznej. W 1922 r. 
Partia Demokratyczna (do 1919 r. Demokratyczna Partia Konserwatywna [Partidul Conservator Demo-
crat]) Take Ionescu przystępuje do siedmiogrodzkiej Rumuńskiej Partii Narodowej [Partidul Naţional 
Român] (I. Maniu, Al. Vaida-Voievod i in.), zaś w 1925 r. Postępowa Partia Konserwatywna[Partidul 
Conservator Progresist] Al. Marghilomana zostaje wchłonięta przez Partię Narodu [Partidul Poporu-
lui] Al. Averescu. Oznacza to defi nitywny koniec zorganizowanej działalności politycznej środowiska 
konserwatywnego. Por. m.in., Bulei I., Conservatori şi conservatorism în România.

24 Rădulescu-Motru C.,Concepţia conservatoare şi progresul, s. 260. Rădulescu-Motru powołuje się 
na te pryncypia ideologiczne jako powszechnie uznane za własne przez „wszystkie partie konserwatyw-
ne”, nie zdobywa się jednak na ocenę sposobu stosowania tych zasad przez rumuńskich konserwatystów.

25 Rădulescu-Motru C., Ideologia statului român, s. 110.



236 Zamiast zakończenia

„włoskim faszyzmem”, „niemieckim rasizmem” i „rosyjskim sowietyzmem”26. 
Ewolucja światopoglądu, zarówno w jego przypadku, jak i innych konserwaty-
stów, oznaczająca rzeczywistą erozję doktryny zachowawczej, rozpoczęła się na 
długo przed dekadą lat trzydziestych i odpowiada za degrengoladę Partii Konser-
watywnej w tej samej mierze, co germanofi lstwo jej przywódców i sympatyków 
oraz osłabiające ją wydarzenia polityczne: wprowadzenie powszechnej ordynacji 
wyborczej w roku 1918 i reforma rolna z 1921 roku.

Modernizacja rumuńska, zapoczątkowana w XIX wieku w sferze kulturalnej 
i obyczajowej, w tych głównie obszarach będzie kontynuowana. Kolejne fazy 
modernizacji, w których nie bierze już udziału polityczna reprezentacja konser-
watystów, będą bardziej następstwem raz uruchomionych mechanizmów spo-
łecznych i ekonomicznych aniżeli urzeczywistnieniem świadomych aspiracji 
i potrzeb cywilizacyjnych, których artykulacja wymagałaby upodmiotowienia 
społeczeństwa. Modernizacja, trwale zawłaszczona przez nowe elity traktujące 
społeczeństwo w sposób niezmiennie patriarchalny, długo jeszcze pozostanie 
projektem niedokończonym.

26 Georgiu Grigore, Istoria culturii române moderne, Bucureşti 2002, s. 275.
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