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W pismach Cypriana Norwida słowo „Opatrzność” pojawia się dość
często i nawet wchodząc w związki frazeologiczne z innymi słowami z reguły
zachowuje swoje podstawowe, religijne znaczenie. Do takich wyraŜeń naleŜą
między innymi: „BoŜa Opatrzność”, „Oko Opatrzności”, „Opatrzności
zamiary”, „nieustannie pracująca wola Opatrznego Boga naszego”1. Na ogół
w kontekstach tych wyraŜeń bardziej akcentowana jest wola, aniŜeli wiedza
Boga.
W literackich realizacjach tematu BoŜej Opatrzności, a często
w prostych, zdawałoby się przypadkowych przywołaniach, spotykamy takŜe
u Norwida oryginalne, by nie powiedzieć zaskakujące jej „nazwania”,
najczęściej o charakterze metaforycznym. Tak chciałoby się na przykład
odczytać zakończenie wiersza „Sieroctwo”:
Ludzkość w sieroctwie znikłaby głębokiem,
Gdyby glob nie był ramieniem piastunki,
Słońce?... jej okiem...2.
Wprawdzie owa, pisana z małej litery „piastunka”, nie moŜe tu być
traktowana jako synonim Opatrzności, ale tę ideę niewątpliwie przywołuje.
Wszak bez ziemskiego globu, usytuowanego w określonej konstelacji wobec
Słońca, Ŝycie ludzkie byłoby niemoŜliwe.
Z całą natomiast pewnością synonimami BoŜej Opatrzności są
u Norwida takie określenia, jak BoŜy-palec3, zrządzenie BoŜe4, ekonomii-niebieskiej
Zob. np. List do M. Trębickiej z 1854 r., VIII, 215; List do M. Trębickiej z 1846 r., VIII, 28,
O modlitwie, VI, 619; Listy o emigracji, VII, 22 i 27. Wszystkie teksty Cypriana Norwida pochodzą
z wydania: C. Norwid. Pisma wszystkie, Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi
opatrzył J. W. Gomulicki, T. 1-11, Warszawa 1971-1976. Odnosząc czytelnika do tych tekstów
podaje się tytuł, tom (cyframi rzymskimi) oraz stronę.
2 Sieroctwo, II, 43.
3 Klaskaniem mając obrzękłe prawice, II, 15.
4 Wtedy Ty, Matko, II, 73.
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plany1, woli BoŜej prawa2, czy – chyba najczęściej – Wola BoŜa lub Wola Pana Boga3.
Idea Opatrzności zawarta jest takŜe w pięknej metaforze d z i w n e j r ę k i B oŜ e j, / Co kwiat wywodzi z prochów lub w prochy powraca4.
Zgodnie z doktryną chrześcijańską idea BoŜej Opatrzności wiązana jest u
Cypriana Norwida najpierw z ideą stworzenia, ideą akcji pierwotnej (...) która jest
SŁOWEM stwarzającym5. W tym sensie na przykład obieg globu jest równieŜ
skutkiem aktu na początku aktów myśli BOśEJ.6 Postrzegany w tej perspektywie
Bóg Norwida, to Bóg niezmierzony, / Wszechistny, – jednak z obłoków wiszaru /
Patrzący na świat; Bóg, który morze „obszedł pierścieniem” i nie porzucił gór „na wagę
losu, / Lecz najpodlejszym bawi się stworzeniem”7.
Wspomniana wyŜej Norwidowa kategoria myśli BoŜej nawiązuje
prawdopodobnie do metafizycznych spekulacji ks. Piotra Semenenki, według
którego Idea BoŜa nie tylko jest przyczyną wszelkich bytów i gwarancją ich
trwałości, ale takŜe wyznacza ich cel, kierunek rozwoju oraz miarę pełnego
urzeczywistnienia8. Poetycką tego ilustracją moŜe być piękny fragment
z „Quidama”:
Pomiędzy świtem a nocą jest chwila,
Gdy hoŜe łuny z czarnymi krepami
Błądzą, aŜ bystry promień je przesila.
Ostatnia gwiazda wtedy w niebo tonie,
A słońce rude swe wynosi skronie –
I periodyczna pamiątka s t w o r z e n i a
WciąŜ od Pańskiego kreśli się skinienia9.
Idea BoŜej Opatrzności pojmowanej jako siła stwórcza, czuwająca nad
poprawnym i harmonijnym funkcjonowaniem świata przyrody, nie była więc
Norwidowi obca. Warto jednak zauwaŜyć, Ŝe idea ta, tłumacząca przede
wszystkim fakt oraz sposób istnienia świata, bliska Absolutowi filozofów,
w pismach Norwida ustępuje stopniowo miejsca idei Boga wchodzącego
w ludzką historię, by nadać jej głębszy sens i zagwarantować realizację jej
podstawowego celu, jakim jest poddanie „ciała” prawom „ducha”:
– O! nie skończona jeszcze Dziejów praca,
Nie-przepalony jeszcze glob, Sumieniem!10
W tym fragmencie wiersza „Socjalizm” pisane wielką literą słowo
„Dzieje” oznacza historię uniwersalną realizowaną według zamysłów BoŜej
List do J. Kuczyńskiej z 1862 r., IX, 48.
List do A. Zaleskiego i T. Lenertowicza z 1877 r., X, 88.
3 Np. List do M. Trębickiej z 1846 r. , VIII, 31 n.
4 Spółcześni, II, 212.
5 Prototypy formy, VI, 300.
6 TamŜe, 302.
7 Psalm wigilii, I, 91.
8 P. Semenenko. Credo. Chrześcijańskie prawdy wiary, Kraków 1907, 179 n, 187-189 i 246.
9 Quidam, III, 89.
10 Socjalizm, II, 19.
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Opatrzności, ale nie ma to nic wspólnego z hegeliańską absolutyzacją historii,
która według niemieckiego filozofa wcale nie musi realizować celów
moralnych.
W pismach Cypriana Norwida Bóg – w perspektywie metafizycznej
pierwszy w hierarchii bytów, przed którym innego miłować nie moŜna – od strony
religijnego doświadczenia jest przede wszystkim Bogiem, który wywiódł z ziemi
egipskiej, z domu niewoli, a więc wszedł w historię Izraela i w powszechną
historię całej ludzkości. Jego Opatrzność wpisuje się takŜe w nasze osobiste
biografie, i to o wiele bardziej, niŜ jesteśmy w stanie to sobie uświadomić.
JuŜ młody, dwudziestopięcioletni Cyprian przekonuje w jednym ze
swoich listów zasmuconą biegiem wydarzeń przyjaciółkę Marię Trębicką, by
zbyt łatwo nie poddawała się nastrojom chwili, by tak automatycznie nie
odnosiła do siebie tego, co się w zewnętrznym świecie staje oraz prosi ją, by nie
formułowała sądów i nie podejmowała działań, które mogłyby się wprost
sprzeciwić Opatrzności zamiarom. (...) Jest bo Pan Bóg na niebie, nie tylko pokąd Weń
wierzymy, ale i w takich nawet chwilach, w których otoczy nas samotność wątpliwości
ostatnich. I wtedy jeszcze On za nami Aniołów dobrych posyłać umie1. Autor
zaznacza przy tym, Ŝe on sam to wszystko co mu Pan Bóg pozwolił i nakazał
doświadczyć przyjmuje ze spokojem i z dobrą wiarą, bo w ostatecznym
rozrachunku zło nie jest w stanie zwycięŜyć.
Przy tej okazji Norwid dotyka istotnego dla rozwaŜań o naturze BoŜej
Opatrzności problemu relacji między Bogiem a istniejącym w świecie
i raniącym nas złem. Mam pojęcie o z ł o ś c i, Ŝe ta nie ma istnienia osobnego
i samodzielnej siły, Ŝe ta jest tylko brakiem d o b r a, jak cień jest brakiem światła, i nie
ma cieniu osobnego samodzielnie ciemnego – nie ma słońca-czarnego. Stąd teŜ we z ł e
nie wierzę, lecz wierzę mocno w d o b r ą w i a r ę. (...) Ta jedna moŜe to dopełnić,
czego wyrazić nie moŜemy dla braku słów, częstokroć – a moŜe prawie zawsze – tak
blado rzeczy malujących2. W tej wypowiedzi zawarta jest świadomość, Ŝe
tajemnica działania BoŜej Opatrzności jest w duŜym stopniu niepojmowalna
i niewyraŜalna co do środków działania, ale zupełnie jasna i klarowna co do
ostatecznych, z zasady dobrych celów. W ten sposób Cyprian Norwid wpisuje
się do grona tych myślicieli, którzy – podobnie jak H. de Lubac – postrzegają
chrześcijaństwo jako religię pesymizmu przezwycięŜonego.
W kolejnym liście do Marii Trębickiej poeta kontynuuje rozwaŜania na
ten temat:
Mam takŜe przekonanie, Ŝe jest tam Ktoś nad nami, co widzi wszystko i wie
wszystko – a tak moŜny, Ŝe nigdy Dobroci Jego nie zabraknie dla nas biednych
tu ludzi. (...) Wiele, wiele jest pociech – ale jak wiele trzeba pracy, aŜeby z
czasem przyjść do tego, Ŝe je uczujem pociechami? (...) Jestem bardzo
spokojny. A moŜe Pan Bóg nie odmówi wiary w Jego Opatrzność?3 Kilka lat
później podobnie pisze w liście do Michaliny Dziekońskiej: zaprawdę
piszę to z błogością taką, jakiej Ŝyczyłbym najpotęŜniejszym i najbogatszym

List do M. Trebickiej z 1846 r., VIII, 28 n.
TamŜe, 29.
3 TamŜe, VIII, 32.
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na świecie. Bo Bóg i Ojciec mój najdroŜszy nie zapomni nikogo na planecie –
więc bywa, Ŝe jestem tak szczęśliwy jak mało dziś1.
Tego rodzaju teksty mamy prawo odczytywać jako osobiste świadectwo
wiary Norwida w BoŜą Opatrzność. Wiara ta we wielu trudnych momentach
Ŝycia dawała mu duchowe wsparcie i dodawała sił w walce z przeciwnościami
losu, co oczywiście wcale nie oznacza, Ŝe w Ŝyciu pisarza nie było głębszych
załamań.
W pismach Norwida nieustannie przewija się głębokie przekonanie, Ŝe
Opatrzności BoŜej nie wystarczy się poddawać. Trzeba z nią współpracować.
Zadaniem człowieka, zwłaszcza chrześcijanina, jest to świadome i twórcze
włączenie się w realizację zamysłów BoŜej Opatrzności. Nieodzowną pomocą
w tym ma być nasza modlitwa i praca angaŜująca wszystkie naturalne
predyspozycje człowieka jako istoty wolnej i myślącej. W tym sensie nawet
„oryginalność” człowieka nie powinna wyłamywać się z ram określonych
zamysłem BoŜej Opatrzności. Tylko oryginalność dobrze pojęta, tylko twórczość
prawdziwa moŜe utrafić i postawić się czynną w planach BoŜych – to jest zwycięŜyć –
bo jedyny Pan, Mistrz nasz i Nauczyciel, jest twórczy wiecznie – pisał poeta w swojej
krótkiej rozprawce „O modlitwie”2.
ZauwaŜmy, Ŝe według uproszczonej, lansowanej zwłaszcza przez
deistów koncepcji Opatrzności, jej zadaniem jest przede wszystkim (albo nawet
wyłącznie) zachowanie świata w jego istnieniu. W rozumieniu Norwida
działanie BoŜej Opatrzności ujawnia się jeszcze bardziej w nieustannej
kreatywności, wiecznej „twórczości”, i to zarówno na planie kosmicznym, jak
i historycznym. RóŜnica polega jedynie na tym, Ŝe zrządzeniem BoŜej
Opatrzności w historii Bóg pracuje „przez człowieka”. W bardzo poetyckim
„Monologu” pojawia się nawet oryginalna myśl, Ŝe między innymi dla tej
„pracy” Bóg sam stał się człowiekiem:
A kto pracował tak na Miłość –
jako Ty, gdy raczyłeś stać się
człowiekiem dla tej pracy?
Co byłeś smutny aŜ do śmierci,
a miłujący zawsze?
Co nie miałeś gdzie głowy
świętej złoŜyć, Królu
świata całego
Zdradzony przez Naturę
i przez Boga samego
opuszczony,
a nie obalon przecieŜ Bóg.
On zwycięstwem miłości!
Gregoriani Fernandez,
Chrystus biczowany
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List do M. Dziekońskiej z 1852 r., VIII, 179.
O modlitwie, VI, 426.

Poetycko wykreowany obraz Boga „opuszczonego” przez świat natury,
a jednocześnie nad tą naturą panującego i od niej niezaleŜnego, Boga
pracującego miłością na Miłość, zdecydowanie odbiega od klasycznych ujęć
tego tematu.
Właśnie dlatego, Ŝe Bóg działa w historii przez człowieka, religijny akt
powierzenia swego losu wyrokom BoŜej Opatrzności nie moŜe być aktem
kapitulacji, rezygnacji z prób rozwiązywania trudnych problemów ludzkimi
rękami.
W jednym z listów do Joanny Kuczyńskiej pisał: Myślę, Ŝe w takich
połoŜeniach trzeba wszystko oddać w ręce Wszechprzytomnego Pana i Boga naszego –
ale, aby w s z y s t k o - o d d a ć, trzeba wszystko wziąć w rękę i mieć w ręku, i wszystko
oddać... to jest: nie trzeba nic zaniedbać – i w tym nieraz się mylą dzisiejsi
Chrześcijanie, myśląc, Ŝe „CISNĄĆ I RZUCIĆ”- jest to „oddać”[...]1 .
W niektórych tekstach Norwida ideę Opatrzności przywołuje
(i pośrednio charakteryzuje) słowo Ideał. Tak jest na przykład we wierszu
„W pracowni Guyskiego”:
„Bo zaprawdę ci powiem: Ŝe narodów losy,
I koleje ludzkości, i świat, i niebiosy,
I słońce, i gwiazd chóry, i rdzeń minerału,
I duch!...
... i wszystko – bierze Ŝywot z Ideału2.
Ta obecność kategorii estetycznych w Norwidowej refleksji nad BoŜą
Opatrznością wydaje się być interesująca i jest z pewnością oryginalna. A przy
tym logiczna. Bóg nie tylko zadbał o to, by świat powstał i by trwał, ale takŜe o
to, by był coraz piękniejszy. To, co BoŜa Opatrzność zaczyna, to równieŜ
dopełnia – takŜe w aspekcie piękna. W tym sensie tak często pojawiające się w
tekstach poety (pisane prawie zawsze z wielkiej litery) „Dopełnienie” moŜe być
traktowane jako jeden z istotnych celów działania BoŜej Opatrzności, działania,
w które angaŜuje się cała Trójca Święta:
„O Ty! – co jesteś Miłości-profilem,
Któremu na imię D o p e ł n i e n i e;
[...]
O! Ty – co się w Dziejach zowiesz E r ą,
Gdzie zaś ani historii zenit jest,
Zowiesz się razem: D u c h e m i L i t e r ą,
I „consummatum est”...
O! Ty – Doskonałe-wypełnienie,
Jakikolwiek jest Twój, i gdzie?... znak...
[...]
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List do J. Kuczyńskiej z 1867 r., IX, 282.
W pracowni Guyskiego, II, 194.

Zawsze – zemści się na tobie: BRAK!...
– Piętnem globu tego – niedostatek:
Dopełnienie?... go boli!...
On – r o z p o c z y n a ć wciąŜ woli
I woli wyrzucać wciąŜ przed się – zadatek!1.
Bóg Norwida, to Deus Creans et Elevans. Świat, który bierze swój Ŝywot z
„Ideału” jest nie tylko przez Boga stworzony, ale takŜe nieustannie stwarzany,
doprowadzany do swojej ostatecznej pełni.
Przekonany o tym, Ŝe BoŜa Opatrzność czuwa nad kaŜdym
człowiekiem, Norwid wskazuje na wspólnotowy aspekt tej troski, ciągle
akcentując wolność i aktywność (a więc i współodpowiedzialność) samego
człowieka: Nie napisałbym nigdy: <<wszystko, co mnie dotyczy, Bóg dziwnie
prowadzi>>, ale: wszystko, c o i m n i e dotyczy etc.2. Słowa Bóg dziwnie prowadzi
chyba najtrafniej wyraŜają Norwidowe rozumienie idei BoŜej Opatrzności.
Dziwnie – znaczy tu: respektując w tajemniczy sposób wolną wolę ludzkiej
osoby.
Stosunkowo często pojawiają się w pismach Norwida refleksje
dotyczące roli BoŜej Opatrzności w dziejach narodu. Poeta uwaŜał, Ŝe
analizując swoją trudną sytuację polityczną Polacy powinni odkrywać w cieniu
spraw generowanych parciem sił zewnętrznych, od nich niezaleŜnych (czyli
politycznie nieuniknionych), prześwit tych spraw i obszarów, które nie znalazły
się jeszcze poza zakresem moŜliwości konstruktywnego działania w ramach
planów BoŜej Opatrzności.
Ręka, która przyciska obszar kraju naszego, nie rozrosła nigdy tak szeroko, ani
rozrość nie moŜe kiedykolwiek, by pokryła cieniem niejawności wszystkie Polski
oblicze.
Zawsze będzie k l i n między palcami ręki onej, którym się słońca blask
przeciśnie.
Tym sposobem uczy nas Opatrzność uszanowania woli dobrej i dorabiania się
na małym. Taki kraju jest obraz3.
Jednocześnie poeta ostrzega, by wszystkiego, co dzieje się w polityce
i historii (a więc zaleŜy od woli i działania ludzi) nie przypisywać zrządzeniom
BoŜej Opatrzności: Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno – ani dla
uświęcenia traktatów wiedeńskich, ani dla uświęcenia jakichkolwiek, choćby im
przeciwnych4.
W pismach Cypriana Norwida działanie BoŜej Opatrzności ujawnia się,
zarówno w świecie przyrody, jak i w ludzkiej historii, choć w róŜny sposób. Są
tu oczywiście pewne podobieństwa: i w jednym i w drugim przypadku
działanie to wyraŜa się w daleko idącym uporządkowaniu, dynamizmie
pchającym całą rzeczywistość ku jakiemuś dopełnieniu oraz (nie zawsze i nie
przez wszystkich dostrzegana) celowość, podporządkowana kategoriom
prawdy, dobra i piękna.
Fortepian Szopena, II, 145 n.
List do M. Kleczkowskiego z 1860 r., VIII, 435.
3 Listy o emigracji, VII, 22.
4 TamŜe, 21.
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Celowość ta jednak realizuje się inaczej w świecie przyrody, i inaczej
w ludzkich dziejach. ZauwaŜając zawartą w obu tych przypadkach harmonię
oraz uwzględniając wymiar estetyczny tego zagadnienia, Norwid mówił
o dwóch rodzajach pieśni skomponowanej przez tego samego Boskiego
Kompozytora: pieśni natury i pieśni historii.
W świecie natury to co jest, jest wyznacznikiem tego, co być powinno.
Z woli BoŜej Opatrzności prawa natury są powszechne, niezmienne i
konieczne. Dlatego trzeba je szanować i się z nimi liczyć nawet w działaniach
stymulowanych inwencją i wolą człowieka.
To, co dzieje się w znanym nam świecie natury wskazuje na wysoki
stopień uporządkowania. Natura ma swój – odznaczający się cyklicznością –
rytm (który wyznaczają pory roku), ma okresy większej lub mniejszej
aktywności, ma zdolność do samoochrony i w działaniu swoim jest z reguły
niezawodna i efektywna. Norwid nazwał ją wieków Martą, Panią wszechsłuŜącą,
pracującą duŜo i wytrwale, ale robiącą w zasadzie tylko to, co zrobione być
musi i co nie wymaga twórczej inwencji. Paradoksalnie to, co jest jej zaletą:
perfekcyjność i daleko idąca przewidywalność, jest jednocześnie jej słabością.
Poszczególne elementy pieśni natury funkcjonują wprawdzie niezawodnie, ale
śpiewać one muszą. Ci, którzy wsłuchują się wyłącznie w pieśń natury, nie mają
wątpliwości, Ŝe ma ona swojego Boskiego Kompozytora, ale pozostają tylko
deistami.

Nieco inaczej ma się rzecz z pieśnią
historii, nawiązująca zapewne do
Augustynowej idei dziejów
pojmowanych jako pulcherrimum
carmen. WaŜne jest to, Ŝe dla
Norwida historia nie jest wcale
mniej realna niŜ przyroda. Dla
niego „historyczny” znaczy
faktyczny, rzeczywisty,
doświadczalny, realnie się
dziejący, związany z Ŝyciem, z
biegiem wydarzeń. Analogicznie
do przyrody dzieje mają swój
„tok”, „rytm” swoje „tory i
ekwacje”. Historia ma swój
„początek, dzieje i cel”, „wielkich
zdarzeń czeka”, a więc obejmuje
całą czasowo-przestrzenną
rzeczywistość poddaną
działalności człowieka.

Maria Wollenberg-Kluza, Płomień w niebo
rzucę ofiarny (fragment z Norwida)

Norwid dostrzegał labirynty historii i odczuwał na sobie siły fatum
dziejowego oraz miał świadomość, Ŝe są pewne głębokie i historyczne tajemnice,
które się dopiero po wiekach wyjaśniają1. A jednak cały czas pisał o logice dziejów,
rządzie biegu historii i róŜnie pojmowanych historycznych prawach2 leŜących
u podstaw kompozycji pieśni dziejów.
Ów ład dostrzegalny nawet w zamęcie dziejów podkreślają misternie
rysowane przez Norwida paraboliczne obrazy: księgi dziejów (pozwalającej
odczytywać tekst wydarzeń), przemyślana konstrukcja gmachu dziejów, czy
zwłaszcza parabola teatru dziejów, pozwalająca zajrzeć za ich kulisy, by mieć
wgląd w Boski scenariusz historii uniwersalnej i dostrzec w spektaklu granym
na scenie świata reŜyserską rękę Boga oraz doszukać się w wydarzeniach
historii powszechnej waŜnych wątków historii świętej, historii zbawienia.
Wszystko to prowadziło poetę do przekonania, Ŝe takŜe nad ładem
i porządkiem pieśni historii czuwa BoŜa Opatrzność, Ŝe:
[...] dzieje pozornie są z a m ę t,
Gdy w gruncie są: s i ł a i ł a d n o ś ć szeroka! –
AŜ oto, Ŝe dzieje są jako testament,
Którego cherubin dogląda z wysoka3.
Z faktu, Ŝe nad ostatecznym biegiem dziejów czuwa Bóg nie wynika, Ŝe
nie ma na nie wpływu człowiek. Przedwieczny wszędzie jest – dlaczegóŜ nie miałby
być w historii? OwóŜ jest On w historii p r z e z c z ł o w i e k a, tak jak w historii
kaŜdego człowieka jest p r z e z s i e b i e, przez B o g a - c z ł o w i e k a – przez
Chrystusa4. W odróŜnieniu od pieśni natury – pieśń historii nie podlega jednak
deterministycznym uwarunkowaniom. Ona wybrzmiewa głosem aktywności
wolnego człowieka.
I właśnie uchwycenie specyficznej relacji między planami oraz
działaniem BoŜej Opatrzności a działalnością wolnego człowieka napotykało
swego czasu na największe kłopoty wśród interpretatorów pism Cypriana
Norwida. Pisałem juŜ o tym obszernie w mojej ksiąŜce Chrześcijańska
interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida. Niektóre z zawartych tam
spostrzeŜeń i konstatacji muszę tu przypomnieć. Na przykład wyjęta
z Norwidowego kontekstu wypowiedzi myśl, Ŝe Bóg jest obecny w historii
przez człowieka miałaby według wspomnianych komentatorów (zwłaszcza
A. Lisieckiej, S. Świontka i M. Piechla) świadczyć o oddalaniu się poety od
chrześcijańskiej koncepcji Boga interweniującego w ludzką historię. Lisiecka na
przykład sugerowała, Ŝe w Norwidowej metaforze planów Opatrzności kryje się
proheglowski determinizm, przybierający formę „opatrznościowego, religijnego
kamuflaŜu”, który u Norwida – podobnie jak u Fouriera – pod słowami taka jest
wola Boga miałby ukrywać twierdzenie takie jest prawo naturalne5.
Tajemnica lorda Singelworth, VI, 151.
Mój psalm, II, 252; Listy o emigracji, VII, 28 przyp.; List do K. Ruprechta z 1863 r., X, 111.
3 śydowie polscy, I, 340.
4 Listy o emigracji, VII, 28.
5
A. Lisiecka. Romantyczna „filozofia przyszłości” Cypriana Norwida, w: Nowe studia
o Norwidzie, Wyd. zbior. Warszawa 1861, 199 i 212. Zob. teŜ, 217-228.
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Rozumowanie autorki jest następujące: jeŜeli Norwid pisze
o Opatrzności, a nie reprezentuje nurtu okazjonalistyczno-prowidencjalistycznego (jak de Maistre czy Burke), to jest deterministą (jak Hegel, Fourier
i Saint-Simon), a plany Opatrzności to metafora podporządkowana semantycznie
kategorii dziejowej konieczności, czy wprost – jej religijny „kamuflaŜ”.
W świetle przeprowadzonych przeze mnie dotąd badań tezy tej nie da
się utrzymać. Przede wszystkim trzeba zauwaŜyć, Ŝe u Norwida plany
Opatrzności są kategorią teologiczną zaczerpniętą z Biblii, mającą swoje ustalone
znaczenie i dlatego pierwotną. To raczej prawa historyczne są jednym (nie
jedynym) przejawem działania Opatrzności, by nie powiedzieć jej metaforą.
Słowem – Norwidowe rozumienie planów Opatrzności jest znacznie szersze,
aniŜeli kategoria historycznej konieczności.
Przypomnijmy, Ŝe w tradycyjnym chrześcijańskim rozumieniu
Opatrzność jest szczególnym przymiotem Boga, angaŜującym Jego umysł, wolę
i działanie zewnętrzne. Pojmowana w ten sposób odnosi się nie tylko do
związanych koniecznością praw stworzenia, ale takŜe do całej historii wolnych
ludzi. Nie wyklucza więc nadzwyczajnych ingerencji Boga w dzieje, a nawet
taką ewentualność z góry zakłada. Działanie Boga w historii, jako wolne
i rozumne, jest z natury rzeczy celowe, związane z konkretnym planem.
Paradoksalnie plan ten wiąŜe najpierw samego Boga, który w swoim
odwiecznym zamyśle postanowił umiłować człowieka do końca. Plan ten wiąŜe
równieŜ wolego człowieka, ale nie na zasadzie historycznej konieczności, lecz
zbawczego wezwania, moralnej powinności, z czego wynika szczególna
odpowiedzialność człowieka za prawidłowy przebieg historycznych procesów
i ich ostateczny pozytywny rezultat. W istocie bowiem cały plan Boga
sprowadza się do tego, by umoŜliwić człowiekowi zbawienie, nie odbierając
mu jego wolności1. I właśnie w ten sposób relację między działaniem człowieka
i planami BoŜej Opatrzności pojmował Norwid.

da Fori Melozzo, Grający Anioł
Zob. A. Dunajski, Chrześcijańska interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida, Lublin 1985,
160-164.
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