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W³asny raj
Towiañczycy – studium przypadku

Pary¿ w XIX wieku by³ stolic¹ ówczesnego œwiata, niczym soczewka skupiaj¹ca w sobie ca³e ludzkie uniwersum. Choæby podczas
wystaw œwiatowych mo¿na by³o doznaæ wra¿enia, ¿e stolica Francji pomieœci wszystkie l¹dy,
miasta i ludy. Czêœci¹ Pary¿a stawa³y siê wówczas kairskie targowiska, egzotyczne pa³ace,
a ulicami przechadzali siê orientalnie ubrani
ciemnoskórzy goœcie1 . Przybycie zagranicznych wêdrowców towarzyszy³o jednak¿e nie
tylko okolicznym wystawom. W XIX wieku
Pary¿ by³ mekk¹ dla wszelkiej maœci artystów
i emigrantów. Miasto sta³o siê scen¹, na której
wystêpowali bohaterowie niniejszej pracy,
towiañczycy, jednak¿e zanim skierujemy na
nich reflektory, przyjrzyjmy siê otoczeniu,
w jakim przyjdzie im wyst¹piæ.
Polskie powstanie narodowe przeciw
Rosji, które wybuch³o 29 listopada 1830 r.,
zakoñczy³o siê klêsk¹. W konsekwencji ponad
5 tysiêcy Polaków (inne Ÿród³a podaj¹ liczbê
nawet dwukrotnie wiêksz¹), g³ównie uczestników walk, zdecydowa³o siê na emigracjê, dziœ
nazywan¹ Wielk¹ Emigracj¹. By³ to ruch o pod³o¿u patriotycznym, wywo³any przez osoby,
które wcale nie zamierza³y pogodziæ siê z utrat¹ Polski. Wielu z emigrantów skierowa³o swe
kroki do Pary¿a, jednego z g³ównych oœrodków
emigracyjnych, nie po to jednak, by rozpoczynaæ tam nowe ¿ycie, ale by debatowaæ o przebiegu Powstania i z nadziej¹ oczekiwaæ
wskrzeszenia ojczyzny. W ielu z podró¿uj¹cych, ku ich zaskoczeniu, nie zosta³o wpuszczonych do stolicy Francji. Skierowano ich do
rozmieszczonych po ca³ym kraju depots –
specjalnych oœrodków dla uchodzców. W³adze
francuskie, obawiaj¹c siê o dobre stosunki
z Rosj¹, a jednoczeœnie wiedz¹c o planach
Polaków kontynuowania walki o ojczyznê, nie
1
2

chcia³y dopuœciæ do skonsolidowania si³
polskich. ¯ycie emigracyjne w Pary¿u wiod³a
jedynie czêœæ Polaków. Reszta mieszka³a
w rozsianych po ca³ej Francji oœrodkach.
Z punktu widzenia w³adz francuskich by³o to
najlepsze rozwi¹zanie, bowiem emigranci odizolowani od siebie nie stanowili realnego zagro¿enia. Tym samym Polacy nie tylko zostali
pozbawieni mo¿liwoœci wspólnego dzia³ania
i kontaktowania siê, ale równie¿ ich kondycja
psychiczna uleg³a pogorszeniu. Wiara w poczucie jednoœci i si³y by³a nadw¹tlona.
¯ycie na emigracji nie nale¿a³o do naj³atwiejszych. Alina Witkowska w ksi¹¿ce Czeœæ i
skandale. O emigracyjnym doœwiadczeniu Polaków opisuje codzienne zgryzoty, a œrodowisko bohaterów swej pracy okreœla jako
„kulturê samotnych mê¿czyzn”2 . To w³aœnie
samotnoœæ by³a ich wyró¿nikiem. Bez ojczyzny i bliskich, zepchniêci na margines przez
francuskie w³adze i spo³eczeñstwo ¿yli
w odosobnieniu.
W ka¿dym kraju emigranci, szczególnie
ci izoluj¹cy siê od tubylców i ograniczaj¹cy swe
kontakty jedynie do ludzi ze swego „plemienia”,
stanowi¹ cia³o obce. Gdziekolwiek siê znajduj¹, odcinaj¹ siê od otoczenia. Choæ przebywaj¹
setki, a czasem nawet tysi¹ce kilometrów od
kraju, ¿yj¹ sprawami opuszczonej ojczyzny.
Szukaj¹ kontaktu ze „swoimi”, wyczekuj¹ wieœci
z kraju. Jeœli znaj¹ jêzyk pañstwa, w którym
przebywaj¹, siêgaj¹ po gazety, ale i to g³ównie
w celu czytania wiadomoœci nap³ywaj¹cych
z kraju.
W przeciwieñstwie do cudzoziemców,
którzy na ziemie francuskie przybywali np.
w celu zdobycia wykszta³cenia czy zrobienia
kariery artystycznej, Polacy nie myœleli o rozpoczynaniu nowego ¿ycia. Ich ¿yciem by³o
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Polska. By³a to „Polska wyjêta”, nie istniej¹ca
wówczas na mapie, a jedynie w sercach
emigrantów. Jak pisa³ Stanis³aw Brzozowski
w Polskim Oberammergau,

wa czekali emigranci. Towiañski og³asza,
i¿ niewola jest skoñczona, a Polskê czeka niepodleg³oœæ. U¿ywa przy tym sugestywnych
sformu³owañ. Mówi: „wype³ni³y siê ju¿ czasy
i wybi³a godzina zlitowania siê bo¿ego, ¿e przybli¿y³o siê Królestwo Bo¿e. Jego s³owa spotykaj¹ siê z zainteresowaniem, gdy¿ dotykaj¹
dwóch spraw bliskich polskim emigrantom.
Kwestie religijna i patriotyczna ³¹cz¹ siê
w jednym porz¹dku. Nie doœæ, ¿e g³ównym
snem emigracji by³ powrót do ojczyzny, to
w œrodowisku emigracji by³o wiele jednostek
o rozbudzonych potrzebach religijnych. Ci czekali na kogoœ pokroju niespodziewanego proroka, dlatego zobaczyli w Towiañskim duchowego przewodnika.
Warto nadmieniæ, i¿ Towiañski nie by³
pierwszym, który g³osi³ wœród Polaków swoje
przes³anie. Jednym z owych proroków by³
niejaki Albrecht, który choæ mia³ – jak przyznawali ówczeœni emigranci – „istotnie pos³annictwo bo¿e”5, to „je swoim ¿ydowskim pochodzeniem skrzywi³”6. Odmiennie od pozosta³ych nie
zosta³o ono jednak zignorowane, gdy¿ – jak
twierdzi Alina W itkowska – dobra nowina
Towiañskiego trafi³a na odpowiedni moment
w ¿yciu Polaków7. Emigracja szuka³a kogoœ,
kto podniesie jej morale, bowiem od Powstania
Listopadowego minê³o ju¿ 10 lat! Poza tym
ewangelia Towiañskiego by³a na tyle enigmatyczna i poetycka, i¿ ci, do których by³a kierowana, mogli j¹ na swoje potrzeby dookreœlaæ
i interpretowaæ. Polacy znajdowali w niej nawet
to, czego nie g³osi³a i czemu Towiañski póŸniej
zaprzecza³.
Z kolei Stefan Witwicki, przez jakiœ czas
równie¿ pozostaj¹cy pod wp³ywem nauk
Mistrza, w 1844 r. pisa³:

[…] emigracja musia³a ocaliæ, ugruntowaæ
Polskê,
jako
w³asne
prze¿ycie
wewnêtrzne, jako w³asne przekonanie, akt
woli i wiary, i jednoczeœnie tak ocalon¹
Polskê w ¿yciu stworzyæ3.

Dopiero nastêpne pokolenie – ju¿ w innej sytuacji politycznej i spo³ecznej – pielgrzymowaæ
bêdzie do Pary¿a w celu odbycia studiów czy
zasmakowania w ¿yciu artystycznej bohemy.
Póki jeszcze tli³a siê w nich nadzieja na
odzyskanie Rzeczpospolitej, nienajlepsze warunki bytowania we Francji by³y do zaakceptowania. W koñcu pobyt na uchodŸctwie by³ –
jak siê wówczas wydawa³o – jedynie chwilowy.
Gdy ten „tymczasowy” pobyt zacz¹³ siê przed³u¿aæ, pojawia³o siê coraz wiêksze zw¹tpienie.
Pocieszenia w niedoli poszukiwano na ró¿ne
sposoby (lub nie szukano wcale; wielu zdecydowa³o siê na samobójstwo). Jedni znajdowali
otuchê w rozrywce i hazardzie, której oddawano siê w depots. Inni zagl¹dali w g³¹b siebie,
szukaj¹c ukojenia w religii i rozwoju wewnêtrznym, co umo¿liwia³y dzia³aj¹ce wówczas grupy
religijne.
Jedn¹ z grup byli „Bracia Zjednoczeni”.
Nale¿eli do nich m.in. Adam Mickiewicz, Ignacy
Domeyko, Stefan Witwicki i Bogdan Jañski.
Zjednoczenie w bractwie polega³o na „medytacji, refleksji, [przestrzeganiu] zasad wiary i ¿ycia religijnego, na uczestniczeniu w rytua³ach
koœcielnych oraz wspólnej lekturze Pisma
Œwiêtego”4.
Na pocz¹tku lat czterdziestych nadzieja na rych³y zryw patriotyczny blaknie. Znika
energia, z jak¹ kiedyœ dyskutowano o wskrzeszeniu ojczyzny. Wtedy to na scenê historii
wkracza Andrzej Towiañski. G³osz¹c œmia³o
dobr¹ nowinê zaszczepia now¹ nadziejê
w serca Polaków. Jego przes³anie zdaje siê
jakby „uszyte na miarê” – na takie w³aœnie s³o3

Mo¿na siê […] bardzo dziwiæ, a […] czyli¿
nie mo¿na tego poj¹æ, ¿e ludzie
przygnêbieni nieszczêœciem wygnania
i sieroctwa, stêsknieni pró¿ni¹ serca […]
wstrz¹sali siê, p³omieniem zapalili na
s³owa cz³owieka osobliwego [ …]8 .
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Jeszcze jednym powodem, dla którego
przes³anie Towiañskiego spotka³o siê z zainteresowaniem, by³a sama kultura, do jakiej
nale¿eli emigranci. Wiêkszoœæ z nich wyros³a
na lekturach romantycznych i przesi¹k³a
duchem epoki. Na „irracjonalne drgnienia duszy” i „rojenia pozaœwiatowe”9 , tajemnice,
objawienia – byli otwarci. Jak pisze Witkowska,
„objawiciel prawd Boga móg³ siê wydawaæ
jedn¹ z postaci metafizycznego dramatu romantycznego, która ze sceny literatury wkroczy³a
na scenê ¿ycia”10 . Objawiciel, o którym pisze
badaczka, by³ równie¿ Litwinem, czyli przedstawicielem kultury od zawsze kojarzonej ze
sk³onnoœci¹ do mistycyzmu i tajemniczoœci.
Tajemnicy kariery Towiañskiego doszukiwano siê m.in. w zniewalaj¹cym wp³ywie
osobowoœci i zdolnoœciach magnetyzerskich.
Jego zachowanie cechowa³a równie¿ sk³onnoœæ do autokreacji. Stara³ siê roztaczaæ wokó³
siebie aurê wyj¹tkowoœci. Nie ka¿dy móg³
dost¹piæ zaszczytu spotkania Mistrza, bowiem
przyjmowa³ on tylko wybranych na wyznaczonych przez siebie audiencjach. Jeœli ju¿ komuœ
uda³o siê uzyskaæ widzenie z Towiañskim,
czu³, ¿e spotyka go coœ wyj¹tkowego.
Choæ Towiañski porwa³ na pocz¹tku swej
dzia³alnoœci wiele serc, zdoby³ sobie jedynie
skromne grono wiernych uczniów. Liczebnoœæ
wynagradza³y mu wielkoœæ postaci. Do jego
zwolenników nale¿eli m.in. poeci: Adam
Mickiewicz i Juliusz S³owacki.
Czêœæ emigracji ods¹dza³a osobê Towiañskiego od czci i treœci. Na pytanie: „kim
jest Towiañski”, odpowiadano: „biczem bo¿ym,
kara zes³an¹ przez Boga”11. Pojawia³y siê równie¿ próby zdyskredytowania jego osoby przez
plotki mówi¹ce o tym, ¿e jest rosyjskim szpiegiem. Przodowa³a w tym „Pszonka”, satyryczne pisemko, które z biegiem czasu na swój
celownik weŸmie nie tylko Towiañskiego, ale
równie¿ jego wyznawców, choæby Mickiewicza,
wskazuj¹c na jego ¿ydowskie pochodzenie,
co mia³o podwa¿aæ jego status wieszcza.

Sk¹d wzi¹³ siê Andrzej Towiañski, cz³owiek, który wywar³ tak du¿y wp³yw na polskie
œrodowisko emigracyjne we Francji? Przedstawmy pokrótce najwa¿niejsze wydarzenia
z biografii „Mistrza”, które poprzedzi³y jego
przybycie i ingerencjê w ¿ycie emigracyjne.
Andrzej Towiañski urodzi³ siê – tak jak
Mickiewicz – na Litwie. Jako datê swych urodzin podawa³ 1 stycznia 1799 r., choæ w dokumentach pojawiaj¹ siê inne dane12. Po studiach
w Wilnie rozpocz¹³ karierê urzêdnicz¹, jednak¿e wkrótce z niej zrezygnowa³, gdy¿ 11 maja
1828 r. zdarzy³o siê coœ, co zmieni³o jego ¿ycie.
Tego dnia w wileñskim koœciele dozna³ iluminacji. Zrozumia³, ¿e ma misjê do spe³nienia,
a sam jest prorokiem. Wówczas to Towiañski
mia³ zobaczyæ „po raz pierwszy w duchu ca³¹
Sprawê do zrobienia, której na ziemiê jest
zes³any”13 . Postanawia podzieliæ siê swym
objawieniem, gromadzi wokó³ siebie uczniów.
Tak w Pary¿u, jak i w Wilnie, by³ persona non
grata. W „Noworoczniku Demokratycznym”
mo¿na by³o znaleŸæ taki jego opis:
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znanym by³ […] jako egzaltowany mistyk,
propagator
dziwacznych
doktryn
o duchach, ich pochodzeniu, czyszczeniu
siê itp. Opowiada³ tak¿e doktrynê
wspólnoœci kobiet, przez co wstêp do wielu
domów mia³ sobie zamkniêty14.

Wierz¹c w wartoœæ swojego przes³ania,
postanowi³ wyruszyæ w drogê. Odwiedzi³
Petersburg, Karlowe Wary, Drezno, Pragê.
Podczas podró¿y nie tylko pozna³ Polaków, ale
równie¿ przestudiowa³ pisma Mickiewicza,
które stan¹ siê inspiracj¹ dla jego dzia³alnoœci
oraz kreowania wizerunku mistrza i proroka.
Œlady tej inspiracji bêdzie mo¿na odnaleŸæ
choæby w natchnionej Biesiadzie.
11 maja 1839 r. (w dziewi¹t¹ rocznicê
pierwszego objawienia) Towiañski dozna³
drugiej iluminacji. Tym razem treœci¹ objawienia
by³y wskazówki co do realizacji Sprawy Bo¿ej.
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Towiañskiemu na niebie ukaza³ siê bia³y krzy¿,
a nastêpnie „Matka najœwiêtsza […] z rêk¹
wyci¹gniêt¹ ku Francji”15 . W tym kierunku
pod¹¿y³. Po paru dniach w Pary¿u wyruszy³ pod
Waterloo na spotkanie z Janem Skrzyneckim,
polskim genera³em zauroczonym naukami
Towiañskiego. Spêdzili tam 17-dniowe rekolekcje, których rezultatem by³o napisanie Biesiady
z Janem Skrzyneckim.
Po tym zdarzeniu wróci³ do Pary¿a,
gdzie przyst¹pi³ do werbowania zwolenników.
W lipcu (nie ma zgody co do dok³adnej daty
spotkania) zapuka³ do drzwi Mickiewicza.
Co takiego mu powiedzia³, ¿e poeta od razu
zosta³ przekonany? Towiañski mówi³ m.in.
o tym, co polskiego emigranta wówczas obchodzi³o: o rych³ym koñcu tu³aczki i powrocie do
ojczyzny. Jednak¿e nie tylko tym go uwiód³.
Badacze wskazuj¹ na ca³y zespó³ czynników,
które wp³ynê³y na reakcjê poety. Jean-Charles
Gille, psycholog badaj¹cy ¿ycie i twórczoœæ
Mickiewicza ze stanowiska uprawianej przez
siebie dyscypliny naukowej, pisze w swej ksi¹¿ce o przyczynach tkwi¹cych w psychice poety16.
W 1840 r. by³ on cz³owiekiem ¿ywo interesuj¹cym siê teozofi¹ i prawdziwym romantykiem.
Jego dzie³a stanowi³y tego œwiadectwo.
Mickiewicz psychicznie zdawa³ siê byæ
gotowy na przyjœcie mesjasza. Po tym, co
us³ysza³ od Towiañskiego, doszed³ do wniosku,
¿e to w³aœnie on móg³ byæ mityczn¹ postaci¹,
„a imiê jego czterdzieœci i cztery” z III czêœci
Dziadów. Co go do tego doprowadzi³o? Byæ
mo¿e Towiañski wyczu³, co Mickiewicz chcia³
us³yszeæ. Badacze wskazuj¹ na niesamowit¹
przenikliwoœæ psychiczn¹, jak¹ charakteryzowa³ siê przysz³ymistrz poety. Ponoæ ka¿demu
umia³ powiedzieæ to, czego rozmówca oczekiwa³. Gille twierdzi, ¿e podczas spotkania
z Mickiewiczem Towiañski wyczu³ „kompleks
proroka”17 , tkwi¹cy w nim „idea³ mnicha
i ¿o³nierza” 18, a tak¿e „pragnienie osi¹gniêcia
œwiêtoœci”19. W œwietle tych przeczuæ powiadomi³ Mickiewicza (wierz¹cego w metempsychozê) o tym, i¿ w poprzednich wcieleniach poeta

by³ m.in. zakonnikiem, prorokiem ¿yj¹cym przed
Chrystusem, a tak¿e… Dziewic¹ Orleañsk¹.
Jakby tego by³o jeszcze ma³o, opowiedzia³ poecie o wielu wydarzeniach z jego ¿ycia,
o których nie powinien wiedzieæ. Mickiewicza
uderzy³ fakt, ¿e ten „prosty, litewski szlachcic,
który mnie nigdy nie zna³ i nie widzia³, przychodzi i powiada mi”20 o wielu wydarzeniach z ¿ycia,
o których nie powinien wiedzieæ. W tym wypadku najprawdopodobniej nie mamy do czynienia
z kolejnymi zdolnoœciami „litewskiego szlachcica”, ale z faktem, ¿e Towiañski podczas pobytu
w DreŸnie pozna³ przyjació³ Mickiewicza, a tak¿e wnikliwie przestudiowa³ jego twórczoœæ.
To spotkanie rozpoczyna nowy etap
w ¿yciu poety. Gdy Towiañski zapuka³ do drzwi
swojego przysz³ego ucznia, Mickiewicz by³ ju¿
cenionym poet¹, uznawanym przez wielu za
wieszcza. Jednak¿e choæ inni cenili jego poezjê bardzo wysoko, on sam z biegiem czasu zacz¹³ w¹tpiæ w jej moc. Pocz¹³ stawiaæ sztuce
coraz surowsze wymagania. Swoja rolê wieszcza równie¿ przewartoœciowa³ – przez odnajdywanie w sobie proroka, polskiego mesjasza. Towiañski mia³ byæ tym, kto potwierdzi jego wielkoœæ i kto wska¿e mu drogê do dalszego rozwoju. To spotkanie bêdzie prze³omem w ¿yciu
Mickiewicza. Przypieczêtuje odejœcie od S³owa
ku wierze w Czyn. Mickiewicz, choæ nie zosta³o
mu to nigdy przez nikogo, a tym bardziej przez
swego mistrza zabronione – przestanie pisaæ.
Jego aktywnoœæ skupi siê na kultywowaniu
¿ycia wewn¹trz sekty. Poza ni¹ bêdzie wyg³aszaæ prelekcje w College de France, które zamieni w mównicê, z której propagowaæ bêdzie
towianizm i nawo³ywaæ do Czynu.
Równie¿ inni poeci, jak Juliusz S³owacki
i Seweryn Goszczyñski nie pozostawali obojêtni na urok Towiañskiego. Podoba³a im siê zapewne realnoœæ towianizmu, mo¿liwoœæ wcielenia jego idei w ¿ycie, a tak¿e obietnice, jakie
sk³ada³: mo¿liwoœci przemiany cz³owieka
i œwiata. Spójrzmy choæby zadanie, jakie
stawia poezji Juliusz S³owacki w wierszu
Testament mój:
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Jednak zostanie po mnie ta si³a fatalna,
Co mnie ¿ywemu na nic... tylko czo³o zdobi;
Lecz po œmierci was bêdzie gniot³a
niewidzialna,
A¿ was, zjadacze chleba - w anio³ów
przerobi21 .

Nieskutecznoœci poezji w wype³nieniu powierzonej jej misji towarzyszy³o rozgoryczenie.
Poezja, w oczach jej twórców, okazywa³a siê
nie byæ wszechmocna. Poeci odczuwali
potrzebê czynu – cz³owiek pe³niej móg³ siê
w nim wyraziæ, by³ skuteczniejszy od s³ów.
Czym by³o Ko³o Sprawy Bo¿ej, owe
dziecko Towiañskiego zwanego w nim „Mistrzem”, do którego przysta³ m.in. Adam Mickiewicz i Seweryn Goszczyñski? Wed³ug Aliny
Witkowskiej by³ to „mistyczny ruch religijnomoralny maj¹cy na celu chrzeœcijañsk¹
odnowê cz³owieka i œwiata”22. Jednak czêœciej
zamiast rozbudowanej definicji badaczka u¿ywa okreœlenia „sekta” (u¿ywa³o siê go zreszt¹
tak¿e w czasach Mickiewicza). Pojêcie to w
odbiorze spo³ecznym ma wydŸwiêk negatywny: sekta to grupa kontrolowana, manipulowana
i kierowana przez guru, który wykorzystuje
cz³onków ruchu, oczywiœcie w³¹czonych do
niego perswazj¹ i przemoc¹. Takiemu wyobra¿eniu towarzyszy za³o¿enie, ¿e cz³owiek jest
bezwoln¹ istot¹, któr¹ mo¿na poddaæ „praniu
mózgu”. Jednak¿e w pracach naukowych
pojêcie sekty pojawia siê jako nie wartoœciuj¹ce
i w taki sam sposób u¿ywam go w swojej pracy.
W swej ksi¹¿ce o wspó³czeœnie dzia³aj¹cych
ruchach religijnych Marta Zimniak-Ha³ajko
cytuje rozbudowan¹ definicjê pojêcia sekty
w ujêciu troeltschowsko-weberowskim23 . Myœlê, ¿e warto jej siê przyjrzeæ, aby uchwyciæ
podstawowe cechy, wyró¿niaj¹ce równie¿
grupê, o której traktuje niniejsza praca:
1. Sekta jest niewielk¹, ekskluzywn¹
(w podwójnym znaczeniu: zamkniêt¹
i dostêpn¹ wybranym) grup¹ religijn¹,
której
cz³onków
³¹cz¹
osobiste,
bezpoœrednie wiêzi. W jej obrêbie mog¹
siê tworzyæ mniejsze grupy.
21

Mishellanea w Internecie nr 3 (7) / 2008
2. Sekta przeciwstawia siê ziemskiemu
porz¹dkowi,
czemu
towarzysz¹
oczekiwania eschatologiczne i program
polepszenia standardu ¿ycia.
3. Sekta korzysta selektywnie z idei
chrzeœcijañskich (czêsto k³adzie nacisk
na Ewangeliê) i, nawi¹zuj¹c do idei
Koœcio³a pierwotnego, uwa¿a, ¿e
wspó³czesny Koœció³ b³¹dzi, podobnie jak
wszyscy ludzie pozostaj¹cy poza sekt¹.
4. Myœlenie cz³onków sekty cechuje
schematyzm, radykalizm i bezkompromisowoœæ. Przeciwstawiaj¹c siê ostro
przekonaniom mas, nara¿aj¹ siê oni na
wrogoœæ i przeœladowania.
5. Decyzja o wst¹pieniu do sekty jest
zawsze dobrowolna i œwiadoma. W ten
sposób adepci realizuj¹ sw¹ wolnoœæ.
Inicjacja nastêpuje po osi¹gniêciu
odpowiedniej wiedzy i dojrza³oœci.
Ogromn¹ wagê przywi¹zuje siê do
osobistej refleksji [...].
7. Aktywnoœæ cz³onków sekty dotyczy
g³ównie kultywowanego stylu ¿ycia. Nacisk
k³adzie siê na etyczn¹ i moraln¹ doskona³oœæ osób, nie ich liczbê.
8. Religijnoœæ sekty mo¿na nazwaæ
intensywn¹ i mo¿na przeciwstawiæ ekstensywnej religijnoœci Koœcio³a powszechnego [...].
10. W sekcie nie istnieje wyspecjalizowana
warstwa duchownych, charyzmê posiada
ka¿dy cz³onek sekty24.

Cytuj¹c tê d³ug¹ definicjê, wskazaliœmy na
podstawowe cechy Ko³a Sprawy Bo¿ej. Jej
rdzeñ zdaje siê prawie idealnie przystawaæ do
wy¿ej przedstawionego modelu sekty. Jak
ka¿de ujêcie teoretyczne, d¹¿y ono do jak
najwierniejszego odzwierciedlenia stanu
rzeczywistego, ale zdaje sobie sprawê, i¿ jest
to niewykonalne. Nie wszystkie cechy idealnej
sekty charakteryzuj¹ Ko³o, choæby podpunkt
mówi¹cy o tym, i¿ sekta nie usi³uje wywieraæ
wp³ywu na pañstwo. Z t¹ tez¹ nie zgodzi³by siê
równie¿ francuski badacz Roger Caillois.
W tekœcie O duchu sekt pisze, i¿ marzeniem,

J. S³owacki, Testament mój, Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej, http://univ.gda.pl/~literat/jswiersz/036.htm.
A. Witkowska, dz. cyt., s. 8.
23
M. Zimniak-Ha³ajko, Nowe ruchy religijne , Gdañsk 2003, s. 12.
24
Tam¿e, s. 12-13.
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do którego urzeczywistnienia d¹¿y sekta jest
zdobycie w³adzy w pañstwie lub wp³yniêcie na
jej zmianê25. Polityczno-mesjanistyczne przes³anie g³osi³ choæby Mickiewicz. W broszurach
politycznych pisa³, i¿ nadchodzi czas, by
Francja zrzuci³a tyraniê i pozwoli³a Polakom
daæ siê przebudziæ26.
Zanim przejdê do dalszej czêœci pracy,
w której przedstawiê konkretne praktyki towiañczyków, chcia³abym jeszcze na chwilê zatrzymaæ siê przy opisie „ducha sekty” poczynionym
przez Caillois. Badacz ten stara siê wnikn¹æ
w powody, dla których ruchy religijne tego pokroju ciesz¹ siê powodzeniem. Wed³ug niego
jest ono spowodowane tym, i¿ „ludzi nu¿y otaczaj¹ca ich letnioœæ, pragn¹ wyjœæ przed oczekuj¹cym ich szarym losem”27. Idea przynale¿enia do elitarnego ruchu trafia przede wszystkim
do jednostek niezadowolonych z rzeczywistoœci, w jakiej ¿yj¹. Caillois okreœla ich jako ludzi
z „sercami nienasyconymi”28 . Nienasyconymi
czym? Wartoœciami, ³adem, sensem ¿ycia?
A mo¿e tak¿e wyj¹tkowoœci¹ – w koñcu przynale¿eniu do ma³ej, ekskluzywnej grupy towarzyszy pycha z odciêcia siê od mas?
Aktywnoœæ cz³onków Ko³a Sprawy Bo¿ej dotyczy³a g³ównie kultywowania ¿ycia wewn¹trz sekty. ¯ycie to by³o zrytualizowane, sk³ada³o siê z obrzêdów o rozbudowanej oprawie
ceremonialnej, którym towarzyszy³y specjalne
gesty i formu³y s³owne. Siêgano równie¿ po uœwiêcone przedmioty, podstawowe rekwizyty
w ¿yciu ka¿dego cz³onka bractwa: nale¿a³y do
nich przede wszystkim wizerunki przedstawiaj¹ce Towiañskiego, czasem te¿ Napoleona.
Wszystko to wyra¿aæ mia³o duchow¹ istotê d¹¿eñ zbiorowoœci. Wa¿na równie¿ by³a odpowiednia tytulatura – do sekty nale¿eli „bracia”
i „siostry” (i tak siê do siebie zwracano), Towiañski zaœ nazywany by³ Mistrzem. Stosunki
miêdzy cz³onkami grupy by³y silniejsze od
wiêzów ma³¿eñskich i rodzinnych. Ujawnia³o
siê to równie¿ w jêzyku, bowiem m¹¿ do ¿ony
musia³ równie¿ zwracaæ siê per „siostro”29 .

Wiele elementów wspó³tworz¹cych
¿ycie grupy zapo¿yczono z ¿ycia ceremonialnego Koœcio³a, jednak¿e w praktykach
towiañczyków uleg³y one intensyfikacji. Towianizm mia³ byæ czymœ wy¿szym od Koœcio³a.
W oczach bractwa Koœció³ jawi³ siê jako instytucja pozbawiona ¿ywego ducha, towianizm
zaœ – w opozycji do niego – stanowiæ mia³ przyczó³ek prawdziwej religijnoœci i ¿ywej wiary.
Do obrz¹dku towianistycznego nale¿a³o
odprawianie chrztów, œlubów, spowiedzi i komunii inspirowanych zmodyfikowanymi ceremoniami koœcielnymi. Bractwo nosi³o siê te¿
z zamiarem wybudowania kaplicy. Wierni mieli
siê tam modliæ i uczestniczyæ w obrzêdach
wyrwanych z r¹k „kap³anów niegodnych”30 .
W kaplicy znajdowa³yby siê œwiêtoœci, przedmioty usakralizowane przez Mistrza. Najcenniejsze by³y te zwi¹zane z Mistrzem – kule spod
Waterloo, dagerotypy Towiañskiego oraz wizerunki Napoleona – ale by³y one tylko czêœci¹
zbioru towianistycznych relikwii... Francuski
cesarz równie¿ stanowi³ wa¿n¹ postaæ w ¿yciu
sekty, gdy¿, jak wierzono, zapowiada³ przyjœcie
Mistrza. Na scenie historii pojawiæ siê mia³ na
skraju jednej i pocz¹tku drugiej epoki, zaœ sam
dokonaæ mia³ rzeczy wielkich.
Wszystko, co zosta³o zaczerpniête
przez Towiañskiego z chrzeœcijañstwa, nie by³o
z t¹ religi¹ to¿same. Wydawa³o siê jakby przesuniête. Przywodzi to na myœl opowieœci rabinów o tym, ¿e wystarczy odrobinê przesun¹æ
fili¿ankê, aby nadszed³ Mesjasz31 . W tym
delikatnym manipulowaniu przez Towiañskiego
ideami Koœcio³a widzê w³aœnie „przesuwanie
fili¿anki”, którego rezultatem ma byæ przemiana
œwiata i cz³owieka. Koœció³ wedle towiañczyków nie mia³ takiej mocy. By³ nieskuteczny,
gdy¿ to dopiero Ko³o Sprawy Bo¿ej potrafi³o
tchn¹æ prawdziwego ducha w praktyki pozbawione pierwotnego, religijnego znaczenia. Ten
nowy Koœció³ ustanowiony przez adeptów Towiañskiego by³ w ich mniemaniu prawowiernym
dziedzicem chrzeœcijañskiej przesz³oœci. Jak

R. Caillois, O duchu sekt [w:] ¯ywio³ i ³ad, Warszawa 1973.
K. Rutkowski, dz. cyt., s. 96.
27
R. Caillois, dz. cyt., s. 222.
28 Tam¿e.
29
Dok³adny opis praktyk i tytulatury wewn¹trz sekty zob. A. Witkowska, dz.cyt., rodzia³ IV pt. „Sekta”, ss. 84-119.
30 A. Witkowska, dz. cyt., s. 165.
31
Wspomina o tym Krzysztof Rutkowski w swojej ostatniej ksi¹¿ce. Zob. K. Rutkowski, Ostatni pasa¿. Przepowieœæ
o byciu byle-jakim, Gdañsk 2006.
25
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powiada³ Mickiewicz: „My nie jesteœmy ga³êzi¹
Koœcio³a, ale z pnia jego w górê t¹¿ sam¹
rdzeni¹ roœniemy… My nie jesteœmy zatok¹ ani
odnog¹, ale œrodkowym nurtem ¿ycia Koœcio³a
[…]. Mistrz […] chce go dope³niæ i trzecie piêtro
Koœcio³a wznosi”32.
Najwiêkszy wp³yw na dobór praktyk religijnych mia³ Mickiewicz. To on nalega³ na w³¹czenie obrzêdowoœci przypisanej Koœcio³owi
w porz¹dek ceremonii i symbolikê religijn¹. To
on uwa¿a³, ¿e akty duchowe nie stanowi¹ w³asnoœci Koœcio³a, a wiêc mog¹ byæ odprawiane
równie¿ w œwieckim koœciele ducha. I tak w Kole odbywa³y siê nie tylko komunie i spowiedŸ,
ale równie¿ udzielano œlubów i sakramentu
chrztu.
Zamiast z r¹k ksiêdza, przyjmowano
komuniê od Towiañskiego. Mickiewicz w liœcie
do Mistrza donosi³, ¿e

a który pozywa siedzieæ”34 . SpowiedŸ obejmowa³a ¿ycie prywatne, jak i dzia³alnoœæ w Kole
Sprawy Bo¿ej, gdy¿ cz³owiek wyznaj¹cy towianizm nie mia³ prawa do prywatnoœci – jego
¿ycie stanowi³o jednoœæ w pe³ni wystawion¹ na
widok publiczny. Nie wydawa³o siê to ¿adnym
wyrzeczeniem dla „braci” i „sióstr”, którzy szli
w wyzbyciu siê siebie nawet dalej – „zapisuj¹c
siê w poddañstwo”. Czynili to ustnie lub pisemnie przez zrzeczenie siê praw do siebie i przekazanie swojej osoby na w³asnoœæ Mistrza.
Towiañczycy mieli sk³onnoœæ do teatralizowania swoich zachowañ. Podczas ceremonii
– choæby „œlubowania z Ko³em” – pozwalali
sobie na niebywa³¹ emocjonalnoœæ i wyrazistoœæ w gestach. Uczestnictwo stawa³o siê wystêpem. Obrzêdy by³y nie tylko wyrazem religijnoœci, ale równie¿ emocjonalnego zaanga¿owania.
Erving Goffman, autor Cz³owieka
w teatrze ¿ycia, w którym sytuacje spo³eczne
opisuje przy u¿yciu metafory spektaklu teatralnego, a ludzi nazywa aktorami lub wykonawcami, dzieli ich na dwa typy: zaanga¿owanych
i zdystansowanych35 . W przypadku cz³onka
sekty zdaje siê, ¿e czêœciej mamy do czynienia z wykonawc¹ typu zaanga¿owanego wci¹gniêtym bez reszty w akcjê sceniczn¹. Wykonawca tego typu „[…] mo¿e byæ w pe³ni przekonany, ¿e zainscenizowana iluzja rzeczywistoœci
jest sam¹ rzeczywistoœci¹. Publicznoœæ najczêœciej odbiera widowisko w ten sam sposób
i tylko socjolog lub malkontent mog¹ w¹tpiæ
w «realnoœæ» tego, co jest przedstawione”36.
W repertuarze gestów, ruchów, czynnoœci, s³owem: œrodków, jakie cz³onkowie sekty
wykorzystywali, znajdowa³y siê p³acz, zawodzenie, œciskanie i ca³owanie po rêkach, ob³apianie nóg i „okazywanie mi³oœæ w zrytualizowany sposób”37 . Zachowania te charakteryzowa³ widoczny nadmiar, przerysowanie. Ka¿dy
gest przejawia³ siê w swojej wyrazistszej,
uteatralizowanej formie. Wszystko to mia³o
s³u¿yæ jak najg³êbszemu wyra¿eniu siebie;
stanowi³o próbê przedstawienia przez cia³o

[…] w przesz³y poniedzia³ek o 11-ej
wieczorem modli³em siê i duchem
przenios³em siê w koœció³ ST-Louis, aby
tam duchem przyj¹æ komuniê, i poczu³em
nagle i mocno, i¿ j¹ mam d u c h e m
d u c h a z r¹k twoich przyj¹æ. Co
w duchu dope³ni³em33.

Jak widaæ z powy¿szego opisu, przyjmowanie
sakramentów w Kole ró¿ni³o siê od tego, w jaki
sposób praktykowano je w Koœciele. Towiañczycy nie potrzebowali nawet byæ w tym samym miejscu, wystarczy³a si³a umys³u
i duchowe zjednoczenie. SpowiedŸ w Kole
przyjmowa³a dwie formy: indywidualn¹ i zbiorow¹. Pierwsza z nich zbli¿ona by³a w formie do
tej praktykowanej w Koœciele, z t¹ ró¿nic¹,
¿e spowiednikiem by³ „brat” lub „siostra” (tak
jak w wy¿ej przedstawionym modelu sekty, nie
by³o u towiañczyków wyspecjalizowanej warstwy duchownej). SpowiedŸ przybieraæ mog³a
równie¿ formê publicznego procesu. Stawa³a
siê spektaklem. Wówczas „bracia” przybierali
role odpowiadaj¹ce osobom bior¹cym udzia³
w przes³uchaniu. „Pozwany powinien staæ,

A. Sikora, dz. cyt., s. 89.
Cyt. za: A. Witkowska, dz. cyt., s. 95.
34
Tam¿e, s. 90.
35 E. Goffman, Cz³owiek w teatrze ¿ycia codziennego , Warszawa 2001, s. 47.
36
Tam¿e, s. 47.
37 A. Witkowska, dz. cyt., s. 103.
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tego, jakie namiêtnoœci targaj¹ dusz¹, jakimi
uczuciami jest ona przepojona. To, co czynione
by³o przez duszê, przedstawiaæ mia³o cia³o.
Relacje cz³onków Ko³a obfituj¹ w opisy pe³ne
egzaltacji i przejawiania uczuciowoœci. Czytaj¹c je ma siê wra¿enie, ¿e towiañczycy nie
robili nic innego poza ca³owaniem po rêkach,
zraszaniem obficie ³zami i wyra¿aniem
wszelkich uczuæ od mi³oœci po pokorê poprzez
nadmiern¹ wylewnoœæ gestów i póz.
Teatralnoœæ zachowañ towiañczyków
przejawia³a siê jeszcze choæby poprzez
widzenia. Zakomunikowanie braciom, ¿e mia³o
siê widzenie, zwraca³o uwagê ca³ej spo³ecznoœci na dan¹ osobê. Stawa³a siê ona g³ównym
aktorem, a treœæ jej widzenia wzbudza³o zainteresowanie grupy. W tych ma³ych spektaklach
rola publicznoœci by³a nie do przecenienia – bez
niej protagonista nie mia³by dla kogo przedstawiaæ swych widzeñ, i zapewne wówczas nie
ujawnia³yby siê one tak czêsto (nieczêsto
by³yby te¿ konfabulowane).
Wa¿ne by³o wra¿enie, jakie wywiera³o
siê na grupie, tote¿ podczas relacjonowania
widzenia nie zapominano o odpowiedniej
gestykulacji, modulowaniu g³osu, stwarzaniu
atmosfery. Treœci widzeñ traktowane by³y
zawsze z odpowiedni¹ powag¹, dlatego
zainteresowani mogli manipulowaæ grup¹ przez
modyfikowanie lub wymyœlanie w ca³oœci tego,
co im siê przywidzia³o. Najwy¿ej cenione by³y
widzenia, w których pojawia³ siê Mistrz lub
Napoleon – i to ich s³owa mia³y najwiêkszy
wp³yw na decyzje sekty. Dziêki odpowiednio
spreparowanemu przekazowi mo¿na by³o
zyskaæ wy¿sze miejsce w hierarchii.
Widzenia nale¿a³y do kategorii tzw .
„darów”. Dary by³y to „szczególne moce duchowe […] pojawiaj¹ce siê w znacz¹cych b¹dŸ
proroczych snach, widzeniach, w zdolnoœci
przewidywania wydarzeñ, w niezwyk³ej sile
oddzia³ywania na innych ludzi”38. Czasem
dodawano równie¿ moc czynienia cudów.
Choæ z zewn¹trz zachowanie sekty
mo¿e wydawaæ siê sztuczne i przesadzone, to
– moim zdaniem – uzasadnione ono by³o

celem, do którego mia³o prowadziæ. Ekspresywnoœæ s³u¿y³a wyra¿aniu autentycznoœci
prze¿yæ. By³a œwiadectwem poszukiwania
nowego jêzyka, zdolnego do komunikowania
treœci swych uczuæ i doœwiadczeñ. Egzaltacja
i zaanga¿owanie cia³a w prze¿ycia duchowe
mia³y pomóc w wyra¿eniu ich jeszcze mocniej.
Jêzyk w tradycyjnym rozumieniu okaza³
siê niewystarczaj¹cy. Towiañczycy, oprócz
prób stworzenia innego systemu znaków w postaci uteatralnionej formy gestów i zachowañ,
podjêli siê stworzenia nowego jêzyka. By³ on
form¹
wtajemniczenia,
„wewnêtrzn¹”,
towianistyczn¹ odmian¹ polszczyzny, na któr¹
sk³ada³y siê neologizmy oraz s³owa o zmienionym i (podobnie jak bywa³o w wypadku praktyk)
przesuniêtym znaczeniu. Choæby okreœlenie
cia³a „pochw¹” czy mówienie o „szczeblowaniu”, „czuciu w sobie odpowiedniego tonu” lub
„parciu ducha na cia³o”39 . U¿ywanie niezrozumia³ego, niepokoj¹cego jêzyka powodowa³o
nieporozumienia i trudnoœci w kontaktach
z ludŸmi spoza sekty, co prowadzi³o do wyobcowania towiañczyków i podsycania wrogoœci
wobec nich.
Ze wzglêdu na podejœcie do spraw erotyki i mi³oœci sekty mo¿na podzieliæ równie¿ na
dwie grupy, z których jedna zak³ada ascezê,
odst¹pienie od ziemskich uciech, druga zaœ
erotykê traktuje jako œrodek ku transcendencji,
a seksualnoœci przypisuje istotn¹ rolê w ¿yciu
grupy. Ko³o Sprawy Bo¿ej zaliczam do kategorii drugiej, choæ próby badania tej kwestii
napotykaj¹ na powa¿ne trudnoœci. Wielu pracowa³o nad wymazaniem z historii sekty szczegó³ów dotycz¹cych stosunków panuj¹cych
pomiêdzy „braæmi” i „siostrami”. Prym wiedli
tzw. br¹zownicy. Tadeusz Boy-¯eleñski okreœli³
tym mianem badaczy umiejêtnie pomijaj¹cych
w swych pracach kwestie, które mog³yby rzuciæ
cieñ na opisywan¹ postaæ lub wzbudziæ w¹tpliwoœci co do jej postawy moralnej. W wypadku
Mickiewicza br¹zownicy rozpoczêli dzia³alnoœæ
bardzo wczeœnie. Pierwszym z nich by³ syn pisarza, który niszczy³ niepokoj¹ce œwiadectwa
o swym ojcu.

38

„Kolekcjonerem snów” by³ choæby Seweryn Goszczyñski, który w swym Dzienniku Sprawy Bo¿ej prowadzi³
notatki na temat swoich snów. Pisa³ w nim m.in. o swych spotkaniach z Napoleonem i Mistrzem. A. Witkowska, dz.
cyt., s. 106.
39
A. Witkowska, dz. cyt., s. 117-119.
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Pozostaje nam wiêc wiedza niepewna,
szcz¹tkowa, która pozwala jedynie domyœlaæ
siê, czym by³o owo „parcie ducha na cia³o”,
czêsto realizowane z „siostr¹” lub „bratem”.
Dowodem na odbiegaj¹ce od normy stosunki
panuj¹ce w sekcie mog¹ byæ nieœlubne dzieci
Mickiewicza i Xawery Deybel, jego duchowej
siostry40 . Towiañczykom zapewne nieobce by³y
s³owa popularnego w XIX. wieku francuskiego
utopisty, Charlesa Fouriera, mówi¹ce o tym, ¿e
„cz³owiek, bêd¹cy jednoœci¹ cia³a i duszy, nie
powinien zwalczaæ swoich namiêtnoœci”41 .
Przynale¿enie do sekty nios³o dla
swych cz³onków ró¿ne korzyœci – g³ównie
natury egzystencjalnej. Dziêki pos³annictwu
Towiañskiego znów mo¿na by³o uwierzyæ w
zbli¿aj¹ce siê odkupienie ojczyzny. Abstrahuj¹c od nadziei na œwietlan¹ przysz³oœæ,
mo¿liwe, ¿e wa¿niejsze by³o to, co towianizm
oferowa³ doraŸnie. Kultywowanie ¿ycia wew-

n¹trz grupy pozwala³o zapomnieæ o rzeczywistym, trudnym ¿yciu emigranta polskiego,
który na ziemiach francuskich by³ kimœ obcym.
Przynale¿noœæ do grupy niwelowa³a poczucie
wyobcowania.
Uteatralizowane ¿ycie towiañczyków
zastêpowa³o to realne, w którym Polska by³a
wci¹¿ nieurzeczywistnionym marzeniem.
Bliskie zwi¹zki ³¹cz¹ce podobnie myœl¹cych
braci i siostry cementowa³y poczucie,
i¿ religijne praktyki maj¹ sens. W mniemaniu
towiañczyków zmienia³y one ich samych
i œwiat otaczaj¹cy, a tak¿e przygotowywa³y
wszystkich na powrót Polski. Jednoczeœnie
œrodowisko sekty jawi³o siê jako schronienie
przed „Sodom¹”, jak Zygmunt Krasiñski
i Juliusz S³owacki okreœlali Pary¿ w swych
wierszach. Ko³o Sprawy Bo¿ej by³o ich rajem
oswojonym. Rajem, który stworzyli sami
i w³asnymi si³ami.
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K. Rutkowski, dz. cyt., s. 78
Cyt. za: M. Zimniak-Ha³ajko, dz. cyt., s. 191.

