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JERZY MATERNICKI

Rzeszów

HISTORYK W S U BIE „SPRAWY OJCZYSTEJ”.

KILKA UWAG O POGL DACH HENRYKA SCHMITTA1

Henryk Schmitt (1817–1883) uznawany jest przez historyków historiografii za

najwierniejszego wyznawc  pogl dów Joachima Lelewela2. O swoim mistrzu du-

chowym wypowiada  si  zawsze z „synowsk ” mi o ci  i najwy szym uznaniem.

W opublikowanym w 1859 r. Pogl dzie na rozwój ducha i kierunek dziejopisar-

stwa polskiego w wieku XIX, oceniaj c wysoko dorobek naukowy J. Lelewela, naj-

bardziej chwali  go za to, e „nie by  nigdy badaczem kosmopolit , anatomizuj -

cym zimno i oboj tnie przesz o  narodow ”3. Krytycznie natomiast wypowiada

si  historyk lwowski o tych badaczach, którzy w swych pracach, po wi conych

dziejom ojczystym, zachowywali postaw  zimnej oboj tno ci.

Idea em historyka dla H. Schmitta by  dziejopis wra liwy na sprawy narodu,

gor co prze ywaj cy jego dole i niedole. Bardzo ciekawe z tego punktu widzenia

s  opinie H. Schmitta o historykach, których spotka  on w 1862 r., jad c do Pary-

a. We Wroc awiu odby  d u sz  rozmow  z Augustem Mosbachem, którego w li-

cie do ony z 19 V 1862 r. oceni  bardzo surowo: „Cz owiek ten ma dziwne wyo-

bra enia i o przesz o ci naszej, i o dzisiejszych stosunkach. Jest wprawdzie

Polakiem, ale chcia by, aby my nie dra nili niczym przeciwników naszych, lecz

rozwijali si  tylko wewn trznie, a przestawali na tym, co nam przyznaj ”. Posta-

wa taka najwyra niej dra ni a H. Schmitta. Z dezaprobat  pisa  dalej, e ten „mól

ksi kowy, kwa ny i cierpki”, pozbawiony jest „ ycia i czucia wy szego”. Zaraz
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1 Fragment szerszego opracowania przygotowywanego obecnie do druku.
2 Por. A. Ar tymia k, Lwowianin Henryk Schmitt (spiskowiec, powstaniec, bibliotekarz, histo-

ryk, organizator szkolnictwa), J drzejów 1939; S. Kien iewic z, Schmitt Henryk Leonard… (1817–

–1883), spiskowiec, publicysta, historyk, w: PSB, t. 35, Kraków 1994, s. 559–563; W. Górczy -

sk i, Podr cznikowe zarysy dziejów Polski Henryka Schmitta, w: Wielokulturowe rodowisko histo-

ryczne Lwowa w XIX i XX w., red. J. Maternicki i L. Zaszkilniak, t. 2, Rzeszów 2004, s. 70–81; idem,

Prace monograficzne Henryka Schmitta, w: Wielokulturowe rodowisko historyczne…, t. 4, Lwów/

Rzeszów 2006, s. 122–145; idem, Henryk Schmitt (1817–1883), w: Z ota ksi ga historiografii lwow-

skiej XIX i XX w., red. J. Maternicki przy wspó pracy L. Zaszkilniaka, Rzeszów 2007, s. 81–100.
3 H. Schmi t t, Pogl d na rozwój, ducha i kierunek dziejopisarstwa polskiego w wieku XIX, Dz.

Lit., 1859, nr 52, s. 623.
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po tym historyk lwowski uczyni  wielce znamienne wyznanie: „Co mi tam z wie-

dzy, która nie t tni ca  pe ni  dla sprawy narodowej, co z literatów, którzy nie

pragn  y , dzia a  i umiera  dla sprawy ojczystej”4.

Zupe nie inaczej oceni  H. Schmitt poznanego w Poznaniu Kazimierza Jaro-

chowskiego, pozostaj cego wówczas w kr gu oddzia ywania my li lelewelowskiej.

Uj  on historyka lwowskiego nie tylko swoimi zaletami osobistymi, ale tak e po-

staw  obywatelsk . To „Cz owiek nader pracowity, szczery i otwarty, pe en wia-

domo ci, ale przy tym gor cy w uczuciach dla kraju”5.

Cytowane tu listy H. Schmitta do ony ze wzgl du na ich prywatny charakter

ods aniaj  w pe ni osobowo  ich autora i jego wiat warto ci. W 1846 r. w jed-

nym z listów do przysz ej ony wyznawa , e naród jest dla niego wszystkim. Pisa

wówczas (2 grudnia): „moj  Polsk  wi cej kocham, jak matka pierworodne dzie-

ci , jak kochanek swoj  oblubienic ”6.

arliwej postawie patriotycznej da  wyraz, anga uj c si  w dzia alno  spiskow

i powsta cz  (za co zosta  w 1846 r. skazany na kar  mierci), jak te  oddaj c swoje

pióro – publicysty i historyka – na us ugi sprawy narodowej. Borykaj c si  z k o-

potami materialnymi, niejednokrotnie skar y  si  na brak wsparcia ze strony wspó -

rodaków, zw aszcza galicyjskiej arystokracji. Z gorycz  pisa  o braku wdzi czno-

ci dla „biednego literata co dnie i noce w ród najrzadszych ksi g si  sma y, by

dla yj cych i przysz ych pokole  wielkie i pot ne prawdy wyszukiwa , co si

zrzeka prawie wszystkich wygód i przyjemno ci ycia, by drugim s u y ”7. Uwa-

a  si  za „cz owieka politycznego”, który „ma zawsze przemawia  do rodaków

i [w]skazywa  im, co czyni  nale y”8. Kiedy w 1862 r. historyk pozna ski Józef

ukaszewicz zapyta  go, czy nie ma zamiaru uda  si  na emigracj , stanowczo od-

par , e „obowi zkiem ka dego [jest – J.M.] s u y  ojczy nie w w asnej zagrodzie”9.

H. Schmitt by  typowym historykiem praktykiem, czyni  wprawdzie czasami uwa-

gi o charakterze historiozoficznym, ale ma o interesowa  si  problemami metodolo-

gicznymi historii. Wypowiada  si  na ich temat rzadko i raczej w sposób do  ogól-

ny. Tak te  by o w przypadku jego refleksji na temat spo ecznej funkcji historii i jej

zwi zków z yciem narodu. Dotkn  tego zagadnienia ju  w pocz tkach swej dzia-

alno ci naukowej, publikuj c w 1853 r. artyku  Zadanie dziejopisarstwa10.

Wed ug H. Schmitta warto  dydaktyczna historii zale y od jej jako ci. Nie ka da

historia „uczy”. Walor ten przys uguje tylko tej historii, która wnika w ducha cza-

4 Henryka Schmitta listy do ony, oprac. S. Kieniewicz, Wroc aw / Warszawa / Kraków 1961,

s. 330.
5 Ibidem, s. 332.
6 Ibidem, s. 21. W innym li cie, z 21 II 1847 r., stwierdza : „Dopóki Polski nie b dzie, póty mój

czas, moje my li, moje czucia, moje ycie bezwarunkowo do niej nale ”. Ibidem, s. 44.
7 Ibidem, s. 176. List z 1 IV 1849 r.
8 Ibidem, s. 362. List z 5 VI 1862 r.
9 Ibidem, s. 342. List z 28 V 1862 r.
10 Dz. Lit. (Lwów), 1853, nr 6 z 12 lutego, s. 41–42. Przedruk w: M.H. Se r e j sk i, Historycy

o historii. Od Adama Naruszewicza do Stanis awa K trzy skiego 1775–1918, Warszawa 1963,

s. 120–124.
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su i narodu, analizuje to, co si  sta o, ods ania ukryte „nici” przesz o ci. Wi kszo

dzie  historycznych ma jednak charakter kronikarski i dlatego, zdaniem historyka

lwowskiego, „historia tak ma o nas uczy”11.

Historia spe nia podwójne „zadanie”: z jednej strony zaspokaja ciekawo  lu-

dzi, z drugiej – i do tego historyk przywi zywa  zasadnicze znaczenie – rozszerza

„ciasne kó ko w asnych do wiadcze  nauk  na do wiadczeniu wieków opart ”

i w ten sposób pozwala usun  „w ka dym danym przypadku w tpliwo ci, jak so-

bie post pi ”12.

Dziejopis, zdaniem H. Schmitta, powinien koncentrowa  si  na sprawach zasad-

niczych, „odkrywa  ducha czasu i narodu”. Historia w a ciwie rozumiana „naj-

wy sz  w sobie mie ci nauk  w obrazowaniu ducha, jaki si  objawi  w biegu wie-

ków na wielkiej przestrzeni wiata lub w narodzie”13.

Wyprowadzaj c z tego wnioski dla edukacji historycznej Polaków, H. Schmitt

pisa : „Jak w pisaniu, tak i w nauczaniu historii trzeba koniecznie zwraca  uwag

na stron  duchow  i tak uczy  m odzie , aby w owym b dniku wydarze  nie zgu-

bi a nici Ariadny, któr  jest my l w nich utajona, wszystko wyja niaj ca. Nie obar-

czaj samej pami ci chronologicznym nat okiem wydarze , ale ucz je rozumie , ucz,

jak wy ledza  przyczyny dla wszystkiego, co w dziejach si  pojawi o, a m odzie-

niec w ten sposób dziejów wyuczony stanie si  pewnie m em my l cym, który

z do wiadcze  wieków korzysta  potrafi”14.

Swoje rozwa ania H. Schmitt zako czy  apelem, aby historycy skupili uwag

na pe nych „ ycia, ruchu i interesu wiekach historii Polski [...] które przecie  do-

t d jeszcze dok adnie niewyja nione oczekuj  dziejopisa, który by objawy ducha

czasu i narodu w nich odkrywszy, w prawdziwych i wydatnych rysach dzisiejszo-

ci przedstawi ”15.

atwo si  domy le , e owo odkrywanie „ducha czasu i narodu”, traktowane

przez H. Schmitta jako g ówne zadanie historii, mia o s u y  ukazywaniu Polakom

„pierwiastkowych” zasad ycia narodowego. Dla zwolennika ideologii „republi-

ka skiej”, demokratycznej, wyp ywa  te  z tego mia y okre lone wskazania na przy-

sz o . Tego wszak e w analizowanym tu tek cie historyk lwowski wprost nie po-

wiedzia , uczyni  to w pó niejszych swoich pracach.

W cytowanym wy ej artykule doszuka  si  mo na dalekiego echa Lelewelow-

skiej koncepcji historii filozoficznej; H. Schmitt nawi zywa , jak si  wydaje, do

niektórych jej w tków, ale w swych rozwa aniach na temat spo ecznej funkcji hi-

storii rzadko wychodzi  poza ogólne sformu owania.

Bardziej wyra nie nawi zywa  do pogl dów J. Lelewela w Przeds owiu do

I tomu swej pierwszej wi kszej pracy historycznej Rys dziejów narodu polskiego

od najdawniejszych czasów znanych do roku 1763 (3 tomy, 1855–1857). Wskazy-

11 H. Schmi t t, Zadanie dziejopisarstwa, w: M.H. Se re j sk i, op. cit., s. 123.
12 Ibidem, s. 121.
13 Ibidem, s. 124, 123.
14 Ibidem, s. 123.
15 Ibidem, s. 124.
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wa  tam m.in. na to, i  historia ods ania genez  zjawisk wspó czesnych, podnosi

te  potrzeb  rozpatrywania dziejów ojczystych w kontek cie powszechnodziejo-

wym, bo „tylko w ten sposób […] prze wiadczy  si  mo na, czy nasi przodkowie

post powali na równi z drugimi narodami, czy te  przeciwnie, je wyprzedzali lub

im si  wyprzedza  dawali”16. Zwraca  równie  uwag  na to, e historia ukazuje

nie tylko wydarzenia polityczne, ale te  przeobra enia ustrojowe, spo eczne i o wia-

towe w yciu narodu.

W pierwszej swojej monografii historycznej (Rokosz Zebrzydowskiego, Lwów

1858) H. Schmitt nie ukrywa  swego emocjonalnego stosunku do przesz o ci na-

rodowej. Histori  traktowa  jako trybuna  os dzaj cy przesz o . Wyja niaj c swoje

intencje w uwagach wst pnych, pisa , e mia  „g ownie na my li to, e wi tym

jest obowi zkiem potomnych wymierza  sprawiedliwo  najsumienniejsz  prze-

sz ym pokoleniom, a wi c karci  z e a poczu  dobre tak w urz dzeniach, zamia-

rach i post powaniu osób pojedynczych. Krzywda, jak  rokoszowi i Zebrzydow-

skiemu dot d wyrz dzono, oburza a mnie zawsze, poniewa  s dzono ich niejako

zaocznie, i to na podstawie niesumiennych zaskar e  wniesionych przez ich nie-

przyjació . Obrona ich zda a mi si  przeto obowi zkiem”17.

Wyst puj c w roli obro cy Zebrzydowskiego i rokoszan, anarchizuj cych ycie

polskie, historyk do  swobodnie pos ugiwa  si  materia em ród owym, jednostron-

nie dobiera  fakty do za o onej z góry tezy, co mia  mu za z e J. Lelewel18.

H. Schmitt ocenia  rokosz Zebrzydowskiego jako czyn rozwa ny i szlachetny; by o

to, jego zdaniem, zgodne z prawem wyst pienie narodu w obronie zagro onych

przez króla swobód. W ten sposób stara  si  rewaloryzowa  przesz o  narodow ,

doda  jej blasku, a przez to wzmocni  samopoczucie narodowe Polaków i ich przy-

wi zanie do idei wolno ci. Dostrzec to mo na tak e w wielu innych pracach histo-

ryka powsta ych w tym okresie.

Z czasem historyk lwowski odszed  od skrajnego optymizmu i zacz , co praw-

da nie zawsze konsekwentnie, ocenia  przesz o  narodow  w sposób nieco bar-

dziej realistyczny. W Przeds owiu do pierwszego tomu swej najbardziej dojrza ej

monografii Dzieje panowania Stanis awa Augusta Poniatowskiego (3 tomy,

1868–1880) podkre la  ju , e „obowi zkiem dziejopisa polskiego [jest – J.M.] wy-

wieci  przyczyny po rednie i bezpo rednie tej bezsilno ci, a wy wieci  je z naj-

sumienniejsz  bezstronno ci  i prawd , aby my st d odnie  mogli nauk  i uzy-

ska  wskazówki, jak unikn  b dów i jakim sposobem przywie  do szcz liwego

ko ca zagajon  wówczas prac  odrodzenia”19. Co wi cej, H. Schmitt przeciwsta-

Jerzy Maternicki

16 H. S c h m i t t, Rys dziejów narodu polskiego od najdawniejszych czasów znanych do roku 1763,

t. 1, Lwów 1855. Cyt. za W. Górczy sk i, Henryk Schmitt…, s. 90.
17 H. Schmi t t, Rokosz Zebrzydowskiego, Lwów 1858, s. V.
18 Por. Listy emigracyjne Joachima Lelewela, wyd. H. Wi ckowska, t. 5, Wroc aw / Kraków 1956,

s. 238–240; J. Mate rn ick i, „Historyk s ug  narodu”. Pogl dy Adama Naruszewicza, Joachima Le-

lewela, Tadeusza Korzona i Szymona Askenazego, w: Historia – mentalno  – to samo . Miejsce

i rola historii oraz historyków w yciu narodu polskiego i ukrai skiego w XIX i XX w., red. J. Pisuli -

ska, P. Sier ga, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2008, s. 59 i n.
19 H. Schmi t t, Dzieje panowania Stanis awa Augusta Poniatowskiego, t. 1, Lwów 1868, s. VII.
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wia  si  teraz pogl dowi, e „ods anianie ujemnych stron spo ecze stwa naszego

mog oby nas pozbawi  sympatii innych narodów”20. Obaw  tego rodzaju nazywa

„dziecinn ”. Sk aniaj c si  w pewnej mierze ku realizmowi, historyk lwowski nigdy

nie zaakceptowa  jednak pesymistycznych koncepcji szko y krakowskiej, wr cz

przeciwnie – ostro si  im przeciwstawia 21.

Swoje pogl dy na przesz o  Polski, a tak e na spo eczn  funkcj  historii naro-

dowej najpe niej wy o y  H. Schmitt w wydanym w 1863 r. dziele Dzieje narodu

polskiego od najdawniejszych do najnowszych czasów. W Przeds owiu autor za-

pewnia , e pragnie „zobrazowa  sumiennie i bezstronnie ca y rozwój dziejowy na-

rodu”; podkre la  przy tym, e „opisuje g ówne wydarzenia i przeobra enia spo-

eczne”22. Wed ug historyka lwowskiego: „Dzieje polskie ró ni  si  tym od innych,

e s  g ównie dziejami narodu a nie królów lub ksi t”23. Nawi zywa  równie

autor do Lelewelowskiej periodyzacji historii Polski, przyjmuj c za kryterium „prze-

obra enia spo eczne”. Gloryfikowa  demokracj  szlacheck , cho  – podobnie jak

J. Lelewel – mia  za z e szlacheckie „zacie nienie pierwotnej zasady spo ecznej

[tj. „równo ci obywatelskiej” – J.M.] do jednego wy cznie stanu”, a tak e „zby-

teczne wybujanie tego  ze szkod  innych stanów, czym obezw adniona spo ecz-

no  nie mia a do  obszernej podstawy dalszego rozwoju, a tym samym by a na-

ra ona na niebezpiecze stwo upadku”24. Dla autora nie ulega o w tpliwo ci, e

„upo ledzenie miast i bezprawne wt oczenie sielan [kmieci, ch opów – J.M.] w jarz-

mo podda stwa” s  „ciemn  stron ” dziejów Polski.

Sformu owa  tego typu jest w cytowanej ksi ce znacznie wi cej, ale dominu-

je w niej co innego: nakre lony w jasnych barwach obraz dokona  narodu w epo-

kach, w których by  on wierny swej idei, nazywanej przez H. Schmitta te  „my l

narodow ”. Odst pstwa od niej, owe „zboczenia z drogi rozwoju”, poci ga y za-

wsze za sob  niebezpiecze stwa. Autor nie kry , i  z czasem ( ci lej w latach

1648–1763) Polska zacz a chyli  si  ku upadkowi „wskutek swawoli rz dz cego

stanu ziemian, którzy ograniczywszy w adz  wykonawcz  króla do najwy szego

stopnia, dozwolili wybuja  oligarchii przemo nych panów, a ni sze warstwy spo-

eczne na najsro sze skazali upo ledzenie”, ale zaraz po tym, wspominaj c o na-

st pnym okresie (zaczynaj cym si  w 1763 r.), k ad  nacisk na to, e „naród wi-

dz c smutne nast pstwa zbocze  z drogi swego rozwoju, chcia  wróci  na ni , aby

ojczyzn  uchroni  od upadku”. Da  wówczas dowody tego, e „ yje i dalej si  roz-

wija”25. „G ównym zadaniem tego okresu, który ci gle si  rozwija, jest sprowa-

Historyk w s u bie „sprawy ojczystej”. Kilka uwag o pogl dach Henryka Schmitta

20 Ibidem, s. VI.
21 Por. np. H. Schmi t t, Rozbiór dzie a pod tytu em Dzieje Polski w zarysie przez Micha a Bo-

brzy skiego, Kraków 1882.
22 H. Schmi t t, Dzieje narodu polskiego od najdawniejszych do najnowszych czasów, t. 1, Lwów

1863, s. III. W cytowanym tomie wyk ad dziejów Polski doprowadzi  autor do 1733 r. Kontynuacj

tej pracy mia y by , wed ug s ów samego H. Schmitta, jego Dzieje Polski XVIII i XIX w., t. 1–4, Lwów

1866–1868.
23 H. Schmi t t, Dzieje narodu polskiego..., s. V.
24 Ibidem, s. 4.
25 Ibidem, s. 4–5.
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dzenie spo eczno ci naszej na pierwotn  podstaw  narodow , z której w ci gu wie-

ków powoli schodzi a” – dowodzi  H. Schmitt26.

Wed ug historyka ka dy, „kto pragnie dope ni  nale ycie swych obowi zków,

winien obezna  si  ile mo no ci jak najdok adniej z przesz o ci  ojczyst ”, w ten

sposób bowiem mo na zrozumie  „tkwi c  w niej ide  narodow , któr  dzi  dalej

rozwija  zamierzamy”27. Historia ojczysta pozwala wi c zg bi  to samo  naro-

du, pozna  i zrozumie  zasady jego ycia i perspektywy dalszego rozwoju. Zda-

niem H. Schmitta „podstaw  narodow ” Polski tworzy y wolno  i równo 28.

Nie ulega w tpliwo ci, e historyk lwowski przywi zywa  wag  do tego, aby

historia ojczysta umacnia a mi o  do kraju, budzi a przywi zanie Polaków do tra-

dycji narodowych. Jak s usznie zauwa y  Czes aw Majorek, uznawa  histori  „za

najistotniejszy instrument wychowania patriotycznego, sam za  patriotyzm by  dla

niego naj wi tszym obowi zkiem ka dego cz owieka”29. Historia mia a dawa

wzory post powania, „jak w miar  si  i mo liwo ci s u y  ojczy nie z po ytkiem”30.

Cytowane wy ej s owa pochodz  z wydanego w 1869 r. podr cznika szkolne-

go. Zmiany, jakie nast pi y w Galicji po uzyskaniu przez ni  autonomii w ramach

monarchii Habsburgów, pozwoli y autorowi na bardziej otwarte wypowiadanie si

w tej sprawie. Rzecz zrozumia a, e wcze niej by o to powa nie utrudnione, cza-

sami nawet ryzykowne. W swej syntezie z 1863 r., która równie  czasami pe ni a

funkcj  podr cznika, historyk lwowski w a ciwie nie wspomina  o budzeniu mi o-

ci do ojczyzny i wzmacnianiu przywi zania do tradycji narodowych. Zaakcento-

wa  natomiast co innego, a mianowicie potrzeb  poznania wewn trznych przyczyn

upadku pa stwa polskiego w ko cu XVIII w. Otó  wed ug H. Schmitta poznaje-

my „minione wieki naszej przesz o ci narodowej, aby wiedzie , czym byli nasi

przodkowie i jakie grzechy spowodowa y ostatecznie smutny upadek ojczyzny.

Zrozumienie dok adne tej przesz o ci wska e nam obecne obowi zki nasze oraz

rodki najodpowiedniejsze, jakich u y  mamy, chc c s u y  wedle si  sprawie na-

rodowej, od czego adne nas nie mog  uwolni  wzgl dy. Prawdziwa mi o  kraju

polega na tym, aby poznawszy z e, co nas zgubi o, pracowa  szczerze i wytrwale

nad usuni ciem przyczyn, które je spowodowa y. Lecz chc c z e to pozna  w zu-

pe no ci, trzeba zrozumie  przesz o , aby z niej wysun  nauk , jakim sposobem

mo na lepsz  zgotowa  narodowi przysz o ”31.

Przytoczone wy ej wypowiedzi wiadcz , e H. Schmitt nie zaw a  bynajmniej

spo ecznej funkcji historii narodowej do „krzepienia serc”, budzenia uczu  patrio-

tycznych i wiary w lepsz  przysz o  ojczyzny. Zadania te, niew tpliwie wa ne,

Jerzy Maternicki

26 Ibidem, s. 6.
27 Ibidem, s. 2.
28 Szerzej na ten temat A. Wierzb ick i, Historiografia polska doby romantyzmu, Wroc aw 1999,

s. 350 i n. H. Schmitt, podobnie jak J. Lelewel, k ad  du y nacisk na oryginalno  dziejów Polski.
29 Cz. M a j o r e k, Historia utylitarna i erudycyjna. Szkolna edukacja historyczna w Galicji

(1772–1918), Warszawa 1990, s. 330.
30 H. Schmi t t, Zdarzenia najwa niejsze z przesz o ci narodu polskiego…, Lwów 1869, s. 4.
31 H. Schmi t t, Dzieje narodu polskiego…, s. 6.
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traktowa  jako co  oczywistego, o czym nie warto si  szerzej rozpisywa . W wy-

powiedziach z 1863 i 1869 r. po o y  natomiast nacisk na trzy inne zadania spo-

eczne historii narodowej, a mianowicie: 1. odkrywanie rodakom „idei narodowej”,

a wi c umo liwienie im poznania i zrozumienia podstawowych, wolno ciowych

i demokratycznych zasad ycia zbiorowego Polaków; 2. wyja nienie wewn trznych

przyczyn upadku Polski, aby wi cej podobnych „grzechów” nie pope nia ; i 3. poda-

wanie przyk adów ofiarnej i po ytecznej s u by dla kraju. Historyk lwowski by ,

jak pami tamy, przekonany o tym, e lepsze poznanie i zrozumienie historii oj-

czystej, poprzez wyci gni cie z niej odpowiedniej „nauki”, mo e „lepsz  zgoto-

wa  narodowi przysz o ”.

atwo zauwa y , e w swych pogl dach na spo eczn  funkcj  historii i jej zwi z-

ki z yciem narodu H. Schmitt nie by  specjalnie oryginalny, najcz ciej szed  tro-

pem my li swojego mistrza duchowego – J. Lelewela. Nawi zywa  do jego idei

historii zaanga owanej, ale pojmowa  j  w sposób nieco jednostronny. W rozumie-

niu autora Historyki zaanga owanie historyka w ywotne sprawy narodu (i ludz-

ko ci) nie powinno dokonywa  si  kosztem prawdy historycznej. H. Schmitt bar-

dziej ni  J. Lelewel absolutyzowa  narodow  funkcj  historii, natomiast mniejsz

wag  przywi zywa  do jej walorów naukowych. Jak pami tamy, w pierwszym okre-

sie swej dzia alno ci dziejopisarskiej (lata 50. XIX w.) bez wi kszych skrupu ów

przystosowywa  kre lone przez siebie obrazy historyczne do za o onych celów ide-

owo-wychowawczych. J. Lelewel uwa a  tego typu post powanie za sprzeczne ze

standardami naukowymi; czasami wprawdzie odnosi  si  do niego z pewnym zro-

zumieniem (je eli s u y o dobrej sprawie), ale sam nigdy wiadomie prawdy nie

gwa ci . Z czasem nie robi  tego równie  i sam H. Schmitt, o czym najlepiej wiad-

czy jego monografia Dzieje panowania Stanis awa Augusta Poniatowskiego.

Postawa metodologiczna H. Schmitta nie by a skostnia a, zmienia a si  zarów-

no pod wp ywem jego w asnych do wiadcze  badawczych, jak te  dokonuj cych

si  wówczas (zw aszcza po 1864 r.) przemian w yciu narodu i historiografii pol-

skiej.

Historyk w s u bie „sprawy ojczystej”. Kilka uwag o pogl dach Henryka Schmitta


