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Úvod
Polský mesianismus je označován jako jeden z nejvýznamnějších1 a v té samé chvíli nejvíce
kontroverzních součástí polského národního dědictví2. Co však polský mesianismus obnáší,
proč je v Polsku chápán jako významný a co ho dělá kontroverzním? Právě na tyto otázky by
čtenář měl nalézt odpověď v této práci, která má záměr být úvodem ke znalostnímu a
empirickému výzkumu problematiky v rámci oboru mezinárodních vztahů.
Důležitost mesianismu pro tento obor totiž nabývá na síle tím, že je na něj odkazováno
v rámci již existujícího výzkumu3 seskupeného okolo teoretika mezinárodních vztahů a
profesora Institutu mezinárodních vztahů Varšavské univerzity Stanisława Bieleńa. Ten ve
své práci operuje především s „identitou národů“ jakožto jednou z hybných sil mezinárodních
vztahů4 a právě mesianismus zastává roli identity-tvořícího konceptu polského národa.
V Bieleńem editované učebnici5 Polská zahraniční politika po vstupu do NATO a Evropské
unie s podnázvem Problémy identity a adaptace6 je dle Igora Gretského7 na mesianismus
jakožto koncept utvářející identitu národa nejen odkazováno, ale mesianismus v ní
zastává roli konceptu prosáknuvšího celou polskou zahraniční politikou8.
Gretskij ovšem zdroj konceptu mesianismu v polské zahraničněpolitické vizi Bieleńa a
Szczeptyckého (který se v knize soustředí na mesianismus v polské východní politice) mylně
připisuje aspiracím středověké polské šlechty, které proplouvají na povrch9. Mylně proto, že
mesianismus je bez přestávky součástí polského literárního a filosofického díla po dvě století.
Podobný výzkum by však měl být proveden i u prometeismu, panslovanství a misionismu. Pozn. aut.
Wawrzynowicz, Andrzej. Kronos 1/2015. Spór o mesjanizm: Rozwój idei, 9.
3 Sczeptycki, Andrzej. 2010. „Nowa odsłona polskiego mesjanizmu na Wschodzie?“.
4 “Pracownicy Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.: Prof.
Stanisław Bieleń”.
5 Učebnice je krom Bieleńovy Alma Mater využívána i při výuce povinného kurzu Zahraniční politika
Polska na bakalářském studiu mezinárodních vztahů Jagellonské univerzity (Viz. Instytut Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. “Polityka zagraniczna Polski”.). Dosah konceptu je
tedy v polském univerzitním prostředí markantní. Pozn. aut.
6 Bieleń, Stanisław., ed. Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej:
Problemy tożsamości i adaptacji.
7 Gretsky je docent Fakulty mezinárodních vztahů Petrohradské státní univerzity ( Viz. Fakul'tet
mezhdunarodnyh otnoshenij SPbGU. “Prepodavateli fakulteta: Igor Vladimirovich Greckij”.) Pozn. aut.
8 Gretsky, I. V. “Poland's Foreign Policy in the 21st Century / Ed. by Stanisław Bieleń.
9 Tedy autorem dále v kapitole předmesianistické fáze popsanému mesianismu sarmatskému, který je
ovšem dnes na čistě okrajové úrovni. Pozn. aut.
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Této a jí podobných chyb je však možné se v rámci výzkumu vyvarovat, pokud mu předchází
získání hluboké znalosti jazyka, historie a pochopení „sebe pojímání/ identifikování“
polského národa skrze jeho národní filosofii. Bez předchozího hloubkového studia má popis
konceptu menší než nulovou hodnotu, jelikož vede ke snahám o generalizaci pojmů skrze
nástroje a myšlenky bližší výzkumníkovi.
Jelikož je obor mezinárodních vztahů oborem interdisciplinárním, je nutné připomenout
unikátní postavení, jakou v Polsku měla a má jemu vlastní mesianistická filosofie, která je
z valné části filosofií politickou. Pokud vezmeme v úvahu odkazy výzkumníků mesianismu
na jeho důležitost ve formování národní identity10 a prozatímní neexistenci konsensu polské
společnosti o tom, jak by měl být mesianismus definován11, je pochopitelné, proč výzkumníci
mezinárodních vztahů, kteří přišli do styku s tímto diskurzem, považují za nutné na něj
upozornit, byť na to nemají potřebnou expertní znalost, popřípadě jazykovou schopnost tuto
znalost získat četbou složitých a rozsáhlých textů polské mesianistické filosofie a literatury.
Všeobjímající konceptualizace toho, co znamená polský mesianismus, dosud neexistuje12, a
tudíž jsou práce zahrnující mesianismus se zaměřením na jeho působení v sebeidentifikaci
Polska v zahraniční politice, případně práce operující s Polskem v rámci koaliční dynamiky,
neúplné a tratí na významové hodnotě. Nutnost být schopný prostřednictvím polského
myšlení analyzovat (a tedy mít přehled o) sebepojetí polského národa jakožto mesiáše Evropy,
je však pro Poláky přirozenou součástí jejich středoškolského vzdělání, kdy právě tento úkol
bývá součástí maturitních úloh z polského jazyka13.
Sebepojetí národa je v mezinárodních vztazích klíčové pro pochopení těch jeho kroků, které
se na první pohled neslučují s realistickým pragmatismem. To, co se může zdát iracionální,
může být velice racionálním, přihlédneme-li právě k národotvornému aspektu mesianismu.
V rámci výzkumu mezinárodních vztahů tudíž bez vymezení tohoto konceptu existuje propast
mezi polskou zahraniční politikou a jejími výzkumníky.

Wawrzynowicz, Andrzej. Kronos 1/2015. Spór omesjanizm: Rozwój idei, 9-12.
Ibidem
12Sikora, Adam. Posłannicy słowa: Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz, 5.
13Centralna Komisja Egzaminacyjna. “Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015: Język polski
poziom rozszerzony”.
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Cílem této práce je tuto „konceptualizační propast“ překonat, aby bylo možné skutečný
výzkum polské zahraniční politiky zahájit s plným pochopením toho, co mesianismus obnáší
a jaké jsou jeho historické a literárně-filosofické zdroje. Pro enormní komplexnost a
interdisciplinaritu konceptu je zvolen interpretativní výzkumný design, jehož cílem je
v podobě concept formation vytvořit základní kámen pro další výzkum, který povede
k bližšímu pochopení polské společnosti, její sebeidentifikace a zahraniční politiky z nich
vycházející.
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Metodologie práce
Design této výzkumné práce staví svůj metodologický základ na učebnici Interpretive
Research Design: Concepts And Processes14 vydané v sérii akademického vydavatele
Routledge o interpretativních metodách výzkumu. Interpretativní metody kvalitativního
výzkumu a konkrétně jimi zastřešená concept formation – dříve popsaná Giovanni Sartorim
v článku Concept Misformation in Comparative Politics15, na nějž navázal Peter
Mair článkem Concepts and concept formation16– byly vybrány proto, že se právě ony snaží o
minimalizování překážek interdisciplinárního výzkumu, jakými jsou možné mylné představy
o konceptech, s nimiž politický výzkum operuje skrze zobecňující snahy klasické vědecké
metody17.
Koncept formovaný touto prací je mesianismus, konkrétně mesianismus polský, pro nějž
existuje množství různých významů, avšak samotné slovo „mesianismus“ zůstává jen jedno.
Jinými slovy je použito stejného výrazu několika epistemickými komunitami, kdy každá tímto
výrazem myslí jinou věc, a to bez uznání a odkázání na různost významu konceptu pro
skupiny jiné, což je problém, kterému výše zmíněná učebnice věnuje celou kapitolu18.
Význam této práce ve formě concept formation dle instrukcí výše zmíněného článku Petera
Maira je tudíž v překonání Úskalí výzkumu polského mesianismu, které popisuje následující
kapitola. Ta má za cíl v celé míře přednést komplexnost a interdisciplinaritu mesianismu
samotného před jeho zatížením autorovi vlastním interpretačním výzkumem. Jedná se v ní
tedy o přednesení důvodů pro zvolení užitého metodologického designu.
Pro obor mezinárodních vztahů je pak concept formation významná právě pro ulehčení (a de
facto umožnění) analýz polských vnitro- i zahraničněpolitických aktivit, které by mohly bez
této práce, tj. bez konceptualizace pojmu mesianismus, vést k misinterpretaci nebo celkovému
nepochopení konceptů jeho národních zájmů, případně ke špatnému čtení aktivit koaličního
partnera, tedy špatné analýze koaliční dynamiky.
14

Schwartz-Shea, Peregrine, and Dvora, Yanow. Interpretive Research Design: Concepts and Processes.
Sartori, Giovanni. “Concept Misformation in Comparative Politics”.
16 Mair, Peter. “Concepts and concept formation”.
17 Sartori, Giovanni. “Concept Misformation in Comparative Politics”, 1033.
18 Schwartz-Shea, Peregrine, and Dvora, Yanow. Interpretive Research Design: Concepts and
Processes, 130-139.
15
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Jelikož množina polských myšlenkových diskurzů nazvaná „mesianismem“ obsahuje ne
jeden, ale vícero podmnožin, musí konceptualizace mesianismu být vedena v souladu
s jednoduchým principem. Concept formation musí předcházet výčet těchto podmnožin
v podobě rozsáhlého přehledu literatury. Tuto úlohu v této práci hrají kapitoly nazvané
Historické proudy polského mesianismu a Dnešní interpretační proudy mesianismu.
První z nich pracuje s texty literárních kritiků, historiků polského politického myšlení a
úryvky děl samotných tvůrců mesianistické filosofie, tedy filosofy a takzvanými národními
proroky. Druhá pak navazuje na tyto podmnožiny množiny mesianismu přehledem jejich
aktuálních podmnožin, které rozvíjí obraz mesianismu v dnešním Polsku. Jak ty, kteří jsou
vůči němu nastavení kladně, tak i záporně.
Pro práci je v této její části zcela klíčový sborník Andrzeje Wawrzynowicze Spor o
mesianismus19, který (podobně jako dříve Adam Sikora a Andrzej Walicki20) sjednotil texty
formovatelů mesianismu do kompaktní a přehledné formy. Wawrzynowiczova práce však
končí s vypuknutím 2. světové války, a tudíž je při vytváření kapitoly o dnešních
interpretačních proudech mesianismu nutné zpracovat poválečné období zcela samostatně, o
čemž svědčí rozsáhlost zdrojových materiálů, které jsou až na pár výjimek všechny v polském
jazyce. Originální názvy děl, pokud použity v textu, nebudou autorem měněny, jelikož by
tímto byl ztížen následný výzkum tematiky této práce (který se autor snaží podnítit a sám ho
dosáhnout), jelikož většina z děl a prací není do jiného jazyka přeložena.
Výzkum dle Sartoriho musí začít otázkou „co-je…?“ a až později, pokud vůbec, na něj
mohou navazovat otázky další21. Tato výzkumná otázka v rámci této práce tudíž je „Co je to
polský mesianismus?“ a odpovídá na ni jednak práce jako celek a druhotně i poslední
kapitola s názvem Vytvoření pracovní definice mesianismu, jelikož ta je vyvrcholením
autorových snah o concept formation. Po vzoru výše zmíněných prací Sartoriho a Maira z
florentské školy bude vytvořena jednoduchá sociálně-vědní paralela průniku axiomální teorie
množin, kdy pracovní definice bude vycházet z průniku prvků (autorem označovaných jako
rysy) podmnožin množiny mesianismu a bude obsahovat i grafické zpracování konceptu.
Wawrzynowicz, Andrzej. Kronos 1/2015. Spór o mesjanizm: Rozwój idei.
Walicki, Andrzej, and Adam Sikora. Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864.
21 Mair, Peter. “Concepts and concept formation”, 179.
19
20
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Formální zápis grafického zpracování
Zápis tohoto průniku bude vycházet z hlavního předpokladu úspěšnosti práce, který vytyčuje
Sartori, tedy autorova dosažení dostatečných empirických znalostí, kterými musí disponovat
conscious thinker22, aby vysvětlil koncept mesianismu (M). M je prací představen výčtem
jemu vlastních podmnožin v kapitolách přehledu literatury, tedy podmnožiny Historické
proudy polského mesianismu (HP) a Dnešní interpretační proudy mesianismu (DP).
M = HP ∪ DP
Podmnožina HP má pak podmnožiny tři další, jimiž je Fáze předmesianistická (FPŘ), Fáze
pravého mesianismu (FPRAV) a Fáze neomesianistická (FNEO). Podmnožina DP má
podmnožiny taktéž tři. Konkrétně to jsou Interpretace literárních kritiků (ILK), Interpretace
redakce 44 / Czterdzieści i Cztery (I44) a Interpretace kultu Jana Pavla II. (IJP2).
HP = {FPŘ, FPRAV, FNEO}
DP = {ILK, I44, IJP2}
Každá jednotlivá podmnožina HP a DP zvlášť (tedy výslovně: FPŘ, FPRAV, FNEO, ILK, I44 a IJP2)
bude obsahovat autorem nalezené rysy každé z jednotlivých fází a interpretací mesianismu.
Tyto rysy budou vypsány v tabulkách na konci každé podkapitoly literárně-přehledových
kapitol. Pracovní definice mesianismu (MPD) je pak vytvořena z průniku všech těchto rysů,
tedy rysů definujících všechny úrovně podmnožin M, respektive rysů jednotlivých podmnožin
HP a DP.
MPD = ∩M
MPD = HP∩DP
Průnik je zvolen z toho důvodu, že autor predikuje možnost, že některá z interpretací nebude
obsahovat žádné rysy zbylých interpretačních a fázových podmnožin, čímž by hodnotou
concept formation bylo i odhalení misformation, na kterou odkazuje Sartori23, tedy užití
konceptu mesianismu pro jiný, než jemu vlastní význam. V ideálním případě bude tato
pracovní definice sloužit jako normativními soudy nezkreslený popis toho, co je
mesianismem v dnešním Polsku, a tím pádem i v jeho zahraniční politice, myšleno.
22
23

Sartoriho pojem Viz. Sartori, Giovanni. “Concept Misformation in Comparative Politics”, 1033.
Ibidem
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Úskalí výzkumu polského mesianismu
Na neukončenosti romanticko-mesianistické kapitoly polských dějin se shodují všechny části
polské společnosti, které se mesianismem zabývají. Ať už se jedná o redakci mesianismus
propagujícího

periodika

44

/

Czterdzieści

i

Cztery

seskupené

kolem

tvůrce

Neomesianistického manifestu Rafała Tichého24, nebo profesorku Marii Janion, která před
mesianismem varuje25, otázkou není, jestli mesianismus má své místo v polské společnosti,
ale jak ji z tohoto místa ovlivňuje.
Ve snaze na tuto otázku odpovědět je však nutné v prvé řadě překonat bariéru, kterou nepolský pozorovatel s mesianismem nutně bude mít. Konkrétně totiž na rozdíl od Poláka
s mesianismem ani s literaturou, ze které vychází, nikdy nemusel přijít do styku, a tudíž je
nutné jakési základní seznámení, kterou tato práce má za cíl čtenáři poskytnout. Proudů
označovaných za polský mesianismus je ale v Polsku několik a ne každý mesianista
považoval za nutné jeho vlastní chápání konceptu blíže definovat.
Veřejnosti lehce přístupné definice mesianismu z per filosofů a kritiků literatury se často
odvíjejí od hodnotově-normativních soudů obsažených v interpretacích jejich tvůrců. Pouhé
seznámení s nimi tudíž není dostatečné pro nezkreslený náhled na problematiku. Díky
rozsáhlým pracím Władysława Tatarkiewicze zabývajících se dějinami filosofie však máme
alespoň základní vodítko pro všechen následný výzkum toho, co mesianismus je. Podobně
jako se idealismus stal v 19. století synonymem pro německou metafyziku, se dle něj
mesianismus stal termínem, kterým je označována metafyzická filosofie polských filosofů a
spisovatelů z doby mezi listopadovým a lednovým povstáním26.
Tatarkiewicz dále problematiku zjednodušil27 tím, že ji rozdělil na univerzalistické koncepty
snažící se být součástí „kánonu“ filosofie evropské Józef Maria Hoene-Wrońského, které
popisují spásu lidstva skrze jeho příklon k filosofii, a spisovatelskou filosofii vlastní pouze
polskému národu, která se ovšem také snaží o spásu Evropy, a to skrze koncepty inherentní
dílům všech tří polských národních proroků (polscy wieszcze narodowi), tedy Adama
Mickiewicze, Zygmunta Krasińského a Juliusze Słowackého.
Redakcja 44. “Manifest neomesjanistyczny wzbudza refleksje i emocje”.
Janion, Maria. “Szczerze nienawidzę naszego mesjanizmu!: List do Kongresu Kultury”.
26 Tatarkiewicz, Władysław. Historia filozofii tom trzeci: Filozofia XIX wieku i współczesna, 134.
27 Ibidem
24
25
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Toto rozdělení však zjednodušuje problematiku až příliš, a proto je v zájmu výzkumníka
porozumět problematice in abstracto skrze četbu sborníků mesianistických textů sestavených
buďto Adamem Sikorou a Andrzejem Walickým a nazvaným Filozofia i Myśl Społeczna w
Latach 1831-186428, případně novějšího, byť pro rozsáhlost nedokončeného, sborníku
Andrzeje Wawrzynowicze trefně pojmenovaného Spór o Mesjanizm29. Trefně proto, že spor
se v Polsku nevede jen o to, jestli je mesianismus negativní nebo pozitivní, ale především o to,
co vlastně mesianismus je.
Roztříštěnost mesianistických proudů na filosofický a literární a snaha spisovatelů vytvářet
filosofii vlastní-národní, která je v kontrastu s aktivitami filosofů při vytváření filosofie
universalistické, jsou důvodem, proč výše zmíněný přední výzkumník polského mesianismu,
Adam Sikora, v úvodním slovu ke knize „Posłannicy słowa. Hoene-Wroński, Towiański,
Mickiewicz“ píše o prozatímní nespecifikovanosti polského mesianismu30.
Toto upozornění je o to zřetelnější, když vezmeme v úvahu článek Marty Kwaśnické, polské
autorky a dopisovatelky mesianistického periodika 44 / Czterdzieści i Cztery, která před šesti
lety označila31 všeobecně antimesianisticky nazíraného romantického autora – Cypriana
Norwida32 – za mesianistu, který měl vliv na formování mesianistických ideálů Karola
Wojtyły (později známého jako papeže Jana Pavla II). V roce 2013 tezi o mesianismu obou
sice odvolala33, avšak samotná možnost, že takováto interpretace může nastat u člověka
znalého polského mesianismu, nastiňuje, jak komplexní a stále se měnící problematika
zaměření této práce je.
Další úskalí výzkumu, se kterým se tato práce potýká, je možné ve výše zmíněné Sikorově
knize najít o několik stran dále, kdy autor odkazuje na dějinně-filosofické já mesianismu34.
Filosofie dějin (historiozofia) je totiž konceptem, který je v Polsku chápán prizmatem práce
hraběte Augusta Cieszkowského. Ten v knize Prolegomena zur Historiosophie aplikoval
28

Walicki, Andrzej, and Adam Sikora. Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864.
Wawrzynowicz, Andrzej. Kronos 1/2015. Spór o mesjanizm: Rozwój idei.
30 Sikora, Adam. Posłannicy słowa: Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz, 5-11.
31 Redakcja Rebelya.pl, and Marta Kwaśnicka. “Od Norwida do Jana Pawła II: Papież był mesjanistą
norwidycznym, czyli trzeźwo stąpającym po ziemi”.
32 Wolniewicz, Marcin. “Historia — Polityka — Eschatologia.: Wizja propagandy powstańczej
Cypriana Norwida”, 61-75.
33 Redakcja Rebelya.pl, and Marta Kwaśnicka. “Od Norwida do Jana Pawła II: Papież był mesjanistą
norwidycznym, czyli trzeźwo stąpającym po ziemi”. (Viz. Komentář autorky pod textem.)
34 Sikora, Adam. Posłannicy słowa: Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz, 7.
29
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koncepty středověkého katolického mystika a chilianisty Joachima z Fiore35 na hegeliánskou
filosofii dějin. V důsledku to znamenalo, že tento blízký přítel výše zmíněného Wrońského,
ale i dalších pro mesianismus důležitých myslitelů Cypriana Norwida a Bronisława
Trentovského, vytvořil vlastní systém chápání dějin a dále ho použil skrze vlastní interpretaci
mesianismu k vytvoření tzv. národní filosofie, která je mnohdy s mesianismem jako takovým
zaměňována.
Jelikož Wawrzynowicz jedno z Cieszkowského děl – Ojcze Nasz – představuje ve sborníku
Spór o Mesjanizm, dostáváme se k jádru „dějinně-filosofického úskalí“. Někdo, kdo je
vnímán být mesianistou, vytvořil interpretační nástroj, který je používán literárními kritiky
k pochopení mesianistů. Je zde tudíž důvod pochybovat o validitě takovýchto analýz, což
však nic nemění na síle Cieszkowského filosofie (jak filosofie národní, tak i filosofie dějin)
v dnešním Polsku, jelikož samotné nakladatelství vydávající časopis Kronos, pod jehož
záštitou Spór o Mesjanizm dnes vychází, nese Cieszkowského jméno36.
Provázanost filosofií Wrońského a Cieszkowského37 je pak důkazem, že pro potřeby plného
pochopení problematiky mesianismu v dnešním Polsku nelze pouze z rovnice o národním
mesianismu oddělit univerzalistický mesianismus Wrońského, pro který je spásnou právě
filosofie sama, respektive možnost skrze ni dosáhnout osvícení. Oba mesianismy na sebe totiž
po delší dobu působily a v případě Cieszkowského stále působí.
Krom společného jména a metafyzického já jsou to však dva od sebe nesmírně vzdálené
koncepty. Kdy Sikora udává38 za hlavní záměr universalistického mesianismu snahu v
absolutech vysvětlit každý fragment skutečnosti, především každý fragment dějin národů a
vztahů mezi nimi, Tatarkiewicz připomíná39, že mesianismus národních proroků odkazuje ve
svém bádání po smyslu útrap polského národa, na Boha a na nadpřirozeno.
Tyto duchovní odkazy jsou vlastní právě romantismu, tedy literárnímu žánru, ke kterému jsou

Chilianismus, v Polsku zaměňován pojmem milenarismus, se zabývá příchodem tisíciletého
království Božího. (Viz. Riedl, Matthias. “Mesjasz zbiorowy: Konstytucja społeczeństwa przyszłości
według Joachima z Fiore”.) Pozn. aut.
36 Viz. Wawrzynowicz, Andrzej. Kronos 1/2015. Spór o mesjanizm: Rozwój idei. Pozn. aut.
37 Tatarkiewicz, Władysław. Historia filozofii tom trzeci: Filozofia XIX wieku i współczesna, 134.
38 Sikora, Adam. Posłannicy słowa: Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz, 9.
39 Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia filozofii tom 2: Filozofia nowożytna do roku 1830, 175, 179.
35
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spisovatelé období mezi povstáními přičleňováni. Romantismus jako takový měl ostatně
započít svou existenci Mickiewiczovým dílem Ballady i romanse40. Na ně pak navazoval
nejdůležitější literární text polského národního mesianismu – vidění kněze Piotra
v Mickioviczově dramatu Dziady III.
Pro romantismus je příznačné, že pro národní mesianismus nejkultovnější a možná
nejvýstižnější prohlášení: „Polska Chrystusem narodów“, připisované knězi Piotrovi, není
přímo vyřčeno41. Již zmíněné mesianistické periodikum 44 / Czterdzieści i Cztery je však ve
svém názvu odkazem právě na toto vidění. Jméno mesiáše polského národa, a národů Evropy,
je knězem vyhlášeno: „A imię jego czterdzieści i cztery.“42, kdy tímto mesiášem má být dle
později vydaného autorova výkladu Polsko jako takové a vykoupeným Evropa43.
Komplexnost myšlenkovo-uměleckých směrů romantismu a mesianismu přes vzájemnou
propojenost přesahuje svou komplexností jeden druhý, stejně jako mesianismus přesahuje
zaměření oboru mezinárodních vztahů do oborů teologie, historie, politického myšlení,
filosofie a literatury.
Nejzrádnějším úskalím výzkumu je však jeho možné zavrhnutí pro přílišnou komplexnost. S
komplexností metafyzického dějinně-filosofického diskurzu skutečně sociální vědy mohou
mít problém. To ovšem neznamená, že logická nekonzistence plynoucí ze zavržení
pozemského poznání romantickými mesianisty odradí od tohoto diskurzu ty Poláky, kteří se
snaží nalézt duchovní odpovědi na otázky ve světě, který je rozumově poznat nad síly
jednotlivce.

Siwicka, Dorota. Romantyzm, 1822-1863.Wyd. 3. Mała historia literatury polskiej, 15.
Mickiewicz, Adam. “Dziady. Część III: Scena V”.
42 A jeho jméno čtyřicet a čtyři. Překl. aut.
43 Mickiewicz, Adam. “Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego”.
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Historické proudy polského mesianismu
Fáze předmesianistická
Byť je v rámci této kapitoly využito časového rozdělení polského mesianismu Andrzejem
Wawrzynowiczem v rámci jeho prvního, a dosud jediného publikovaného, svazku antologie
Spór o Mesjanizm, je nutné s deskripcí začít již dříve než v 19. století, kterým první svazek
začíná. Je tomu tak proto, že byť bylo v 19. století Polsko státem zbaveným suverenity skrze
dělení/rozbory Polska mezi lety 1772 – 1795, Polsko předrozborové bylo státem feudálním, s
katolickým měšťanstvem relativně nedotčeným reformací a se silnou postavou krále, který
mohl zaručit náboženskou svobodu Židům. Všechny tři tyto skupiny měly taktéž jim vlastní
mesianistické myšlení, které se promítlo do porozborových adaptací mesianismu.
V případě feudální šlechty to byly myšlenky seskupené do proudu sarmatského mesianismu.
Piotr Żbikowski ve svém příspěvku Juliusz Słowacki wobec Sarmatów i sarmatyzmu do
souboru prací o Słowackého díle nazvané Słowacki współczesny popisuje počátky tohoto
národ-tvořícího mýtu. Polská šlechta měla kočovný, íránský kmen Sarmatů představovat jako
své předky, čímž se snažila o potvrzení historického práva na držení území Republiky obou
národů. Iredentismus Polsko-litevské unie totiž díky sarmatskému mesianismu mohl být
prezentován jako osvobození Polsku náležícího území44.
Důkazy o pěstování tohoto mýtu šlechtou se do dnešní doby dochovaly mimo jiné skrze tzv.
sarmatské portréty, kdy se šlechta období baroka nechala portrétovat v sarmatských krojích45.
Żbikowski dále líčí Słowackého popis sarmatismu jako integrální, byť archaickou součást
etnického a společenského prostoru Polska spisovatelova mládí. Šlechta hlásící se
k sarmatskému odkazu však měla být současně i velice pobožná, konkrétně katolická46, což je
pojítkem mezi šlechtou a měšťanstvem tak potřebným pro budování celistvého národního
cítění.
Měšťané pak v katolictví nacházeli mesianismus zpodobnění Boha-syna, vykupitele
ukřižovaného Židy na kříži pro hříchy věřících. Tento mesianismus a animozita mezi
křesťany a Židy nepotřebuje hlubšího představování. Co je ale představit třeba, je
Żbikowski, Piotr. “Juliusz Słowacki wobec Sarmatów i sarmatyzmu”, 253.
Ibidem, 254.
46 Ibidem, 253.
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mesianismus židovský Jakuba Franka. Ten byl svými následovníky provolán mesiášem a
snažil se v Polsku 19. století spojovat mystiku křesťanskou (katolickou i pravoslavnou),
židovskou a později i islámskou, tedy všechny víry Republiky obou národů47. Jeho důležitost
je stále zřejmá pro popularizaci jeho díla a mesiášského hnutí knihou Księgi Jakubowe
spisovatelky Olgy Tokarczuk, za kterou obdržela prestižní mezinárodní literární ocenění
Kulturhuset Stadsteaterns48.
Snahy Frankových následovníků o zuniverzálnění Polska jakožto státu pro všechny víry byly
v jasném rozporu s již existujícími mesianistickými a národ-tvořícími mýty šlechty a
měšťanstva, které spojovala pouze víra katolická. Je proto příznačné, že historik mesianismu
Wawrzynowicz jako prvního tvůrce předmesianistické fáze uvádí Jana Pawła Woronicze,
polského primase a průkopníka polského národního katolicismu, jehož díla ještě více upevnila
vztah polské národní identity s katolictvím49.
Pro naprostý úvod do polského mesianismu není ovšem možné opomenout Józef Maria
Hoene-Wrońského, jehož dílo Wawrzynowicz zařazuje hned za Woroniczovo50. Wroński
pocházel z rodiny českých imigrantů do Polska. V roce 1794 se zúčastnil Kościuszkova
povstání, ale byl zajat a až do roku 1797 sloužil v ruské armádě. Po opuštění vojska působil
v pruském Königsbergu, kde studoval Kantovu filosofii51.
Roku 1800 do armády vstoupil znovu, tentokrát do polské legie v Marseille. Právě tam prožil
15. srpna 1803 „den božího osvícení“, kdy označil svou filosofii Duchem pravdy, jež byl
přislíben Kristem (Jan XVI, 13)5253 a od té doby na této sehelianistické filosofii, jak ji nazval,
následně pracoval54. Spasitelným prvkem jeho filosofie měla být filosofie jako celek, která
měla lidstvu dávat naději. Tuto filosofii poté přejmenoval na mesianismus roku 183155, čímž
Doktór, Jan. “Mesjanizm Żydów polskich”.
Świąder, Jacek. “Olga Tokarczuk laureatką szwedzkiej nagrody literackiej: Czuję się, jakbym
dostała Nobla”.
49 Wawrzynowicz, Andrzej. Kronos 1/2015. Spór o mesjanizm: Rozwój idei, 27.
50 Ibidem, 42.
51 Sikora, Adam. Posłannicy słowa: Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz, 12.
52 Ibidem.
53 Úryvek z Bible zní: Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy,
neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.
(Viz. “Jan 16”.) Pozn. aut.
54 Bartyzel, Jacek. “Ostateczny cel ludzkości, Progresywnie wydedukowany: Rzecz o mesjanizmie
Józefa Marii Hoene-Wrońskiego”.
55 Sikora, Adam. Posłannicy słowa: Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz, 8.
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získal prvenství v použití tohoto pojmu Poláky v rámci myšlenkových proudů 19. století.
Wawrzynowicz Wrońského absolutní filosofii dále definuje56 jako dějinně-filosofickou
(historiozoficzną57) vizi lidského pokroku vysvětlenou na základě existence „práva Boží
kreace“, které má za cíl sjednocením víry a rozumu přiblížit lidstvo, žijící v pozemské
(chrematyczne) rovině, rovině nadpozemské (achrematyczne). Wrońského filosofie má pak
být konečným sjednocením teologie (katolické) a filosofie. „Spasitelem“ Wrońského
mesianismu je tudíž určitá univerzalistická forma metafyzického filosofického sebepoznání a
nikoliv jedinec nebo národ. Dějinná filosofie zde má ten význam, že prezentuje vytvoření
„lidského ducha“ jak nadpozemským Bohem, tak tímto duchem samotným (prostřednictvím
tzv. „samostvoření“)58.
Joachim Lelewel je Wawrzynowiczem uveden vzhledem k jeho přispění k národnímu
vnímání historie Mickiewiczem a dalšími mesianisty pravé fáze59. Byl totiž vedoucím katedry
historie Vilniuské univerzity a z dochovaných rukopisů Mickiewicze víme, že tento
mesianistický spisovatel pravé fáze na jeho přednášky dojížděl a čerpal z nich inspiraci. Byť
jako historik psal práce o historické etice60 s důrazem na kritiku zkreslení historických prací
prostřednictvím historikům vlastních ideálů, tak v jeho pracích existují narážky na „právo
národů na samostatnost“, což ho nejprve stálo místo a následně i možnost pobývat na území
Kongresového Polska61.
Józef Gołuchowski byl filosofem píšícím o značném vlivu filosofie a literatury na polský stát
a národ62. Tatarkiewicz ho popisuje jako reprezentanta romantické metafyziky a zpodobňuje
jeho filosofii s tou Wrońského pro jeho výrok o úkolu filosofie vytvořit „vznešenou intuici
světa“. Jeho důležitost pro mesianismus Tatarkiewicz označuje63 jeho 178 přednáškami na
Vilniuské univerzitě o romantismu a metafyzice v době, kdy na ní studoval Mickiewicz, tedy
v době, kdy na ní stále dominovala osvícenecká filosofie.

Wawrzynowicz, Andrzej. Kronos 1/2015. Spór o mesjanizm: Rozwój idei, 13.
Zde problém s definováním této filosofie prostřednictvím filosofie dějin „mesianisty“
Cieszkovského, na který upozorňovala kapitola „Úskalí výzkumu polského mesianismu“. Pozn. aut.
58 Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia filozofii tom 2: Filozofia nowożytna do roku 1830, 177.
59 Brazis, Romuald. “Historyk-teoretyk i eksperymentator”.
60 Wawrzynowicz, Andrzej. Kronos 1/2015. Spór o mesjanizm: Rozwój idei, 50.
61 Ibidem.
62 Ibidem, 50-61.
63 Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia filozofii tom 2: Filozofia nowożytna do roku 1830, 177-178.
56
57

16

Poslední dva již romantičtí autoři uvedení v rámci této fáze Wawrzynowiczem, jmenovitě
Kazimierz Brodziński a Maurycy Mochnacki, jsou pak spjatí s formováním polské národní
identity. Právě oni totiž, byť s rozdílnými stanovisky64, vedli debatu s osvícenci o identitě
polského národa před a během listopadového povstání65, které předmesianistickou fázi
ukončuje.

Rysy fáze důležité pro concept formation:
Průnik prvků FPŘ:
Zdroje v nepřímé analogii křesťansko-židovského mesianismu. Důraz na národní sjednocení,
katolictví, národní hrdost a získání samostatnosti + pozdější historiozofický výklad.
Rysy jednotlivých tvůrců bez průniku s jinými částmi podmnožiny:
Filosofie, která má být „vykupitelem“ u Wrońského.
Kult Jakuba Franka prohlásivšího se mesiášem.

Fáze pravého mesianismu
Na vítězství Ruského impéria v roce 1831 navazoval fenomén dnes nazývaný Velkou
emigrací, při níž se značná část polské inteligence ocitla mimo svou domovinu. Součástí a
jakousi sjednocující postavou této emigrační vlny byl i romantický spisovatel Adam
Mickiewicz působící v Paříži. Wawrzynowicz jeho Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa
polskiego z roku 1832 označuje za kanonický přednes základních rysů mesianismu pravé
fáze66. Ve stejném roce spisovatel vydává i pro tento mesianismus stěžejní literární dílo,
kterým je třetí část cyklu romantických dramat Dziady. Konkrétně je stěžejní pátý akt
pojednávající o vidění kněze Piotra, které je dějinně-filosofickou interpretací stavu tehdejší

Siwicka, Dorota. Romantyzm, 1822-1863.Wyd. 3. Mała historia literatury polskiej, 71.
Ibidem, 67.
66 Wawrzynowicz, Andrzej. Kronos 1/2015. Spór o mesjanizm: Rozwój idei, 12.
64
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Evropy67.
Jak už bylo řečeno v kapitole pojednávající o úskalích výzkumu polského mesianismu,
romantická forma této práce ztěžuje definitivní interpretaci, což ovšem ulehčuje prorokův
výrok v Knihách národa polského: „A jako zmrtvýchvstáním Krista byly na zemi celé
ukončeny krvavé obětnice, tak zmrtvýchvstáním Polského Národa přestanou v křesťanství
války.“68. Proti formě vyjádření v Dzidech vystupoval intelektuální oponent Mickiewicze –
Franciszek Morawski. Ministr války Národní vlády během listopadového povstání69,
osvícenecký myslitel a literární kritik se o nich totiž vyjádřil následovně: „Copak je to tak
moc těžké psát přirozeně a jasně?“70.
Dle Tatarkiewicze tvořili od listopadového povstání, které jakoby znamenalo porážku
generace otců – osvíceneckých myslitelů (kterou zastupuje Morawski) – většinu polských
myslitelů již metafyzici-mesianisté, kteří jsou formou následovníci Hegela71. Wawrzynowicz
pak uvádí, že unikátnost jejich mesianismu je v jeho inspiraci biblickou, spiritualistickou
koncepcí duše, kterou jsou nadáni jak lidé, tak národy72. Ta totiž jde proti západní koncepci
rozumového poznání, kdy je pro Mickiewicze, a ostatní polské „národní proroky“, přednější
poznání duchovní.
Mesianismus Andrzeje Towiańského je Tatarkiewiczem definován jako kolektivní a
evoluční spiritualismus. Duchovní poznání zde je duchovním doslova, jelikož odkazuje na
sféry „duchů“, kteří jsou hybateli národů a světa73. Konrad Górski, literární historik 20.
století, popsal74 Towiańského na základě dobové korespondence mezi emigranty jako vůdce
agresivní sekty nazvané „Koło sprawy Bożej75“ věřící v konec světa a příchod království
nebeského76. Vztah již staršího Mickiewicze s tímto mužem byl pak velice zvláštní, když
Ve zkratce je mladé Polsko v Piotrově zjevení vydáno na pospas „Heroda“ – Ruska; Pilát – Gal
(tedy Francie – bývalý spojenec Varšavského knížectví) si nad ním myje ruce a nakonec je Polsko –
mesiáš o jméně 44 – pak ukřižováno pro svobodu svou i svobodu jiných národů Evropy. Odtud heslo:
„Polska Chrystusem narodów“(Viz. Mickiewicz, Adam. “Dziady. Część III: Scena V”.). Pozn. aut.
68 Wawrzynowicz, Andrzej. Kronos 1/2015. Spór o mesjanizm: Rozwój idei, 108. Překl. Aut.
69 Siwicka, Dorota. Romantyzm, 1822-1863.Wyd. 3. Mała historia literatury polskiej, 69.
70 Ibidem, 70.
71 Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia filozofii tom 2: Filozofia nowożytna do roku 1830, 178.
72 Wawrzynowicz, Andrzej. Kronos 1/2015. Spór o mesjanizm: Rozwój idei, 14-19.
73 Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia filozofii tom 2: Filozofia nowożytna do roku 1830, 179.
74 Górski, Konrad. Mickiewicz – Towiański, 101.
75 „Kolo Boží věci“ Ibidem, 27. Překl. aut.
76 Ibidem, 79.
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vezmeme v úvahu, že jeho kultu dělal propagaci na Collège de France, kde působil jako
profesor slovanské literatury, což ho stálo místo77. Důležité je upozornit na to, že Towiański
označil francouzský, polský a židovský národ, jako národy vybrané Bohem, skrze něž
uplatňuje svou vůli na zemi78.
Juliusz Słowacki se právě proti Towiańskému silně vyhrazoval z toho důvodu, že „Koło
sprawy Bożej“ se před Towiańského vyhoštěním z Francie začala orientovat silně pro-carsky,
kdy propagovala smíření mezi polským a ruským národem na základě jejich slovanství79.
Słowacki je po Mickiewiczowi druhý z romantických „národních proroků“, někdy za
mesianistu označován80, avšak v tu samou chvíli se někteří přiklánějí k nazývání jeho
literárního diskurzu „winkelriedismus“ pro snahu odlišit jej od mesianismu Mickiewicze.
Słowacki totiž svá díla částečně oprošťoval od Boha a spirituality. Paralelou k Mickiewiczovu
„Polsko Kristem národů“ je zde „Polsko Winkelriedem národů“81. Mesianistické rysy
propagace odhodlání se obětovat pro svobodu svou a svobodu jiných ovšem přetrvávají82.
Třetím prorokem bývá označován Zygmunt Krasiński, který je jakýmsi prostředníkem mezi
literárními a filosofickými tvůrci mesianismu pravé fáze. Jeho mesianismus totiž byl
vysvětlován jako totožný s mesianismem filosofa Augusta Cieszkowského83. Tatarkiewicz
ho popisuje jako následovníka filosofie Wrońského s národními prvky Gołuchowského. Jako
ostatní filosofové pravé fáze byl i on následovníkem Hegla, avšak jeho dějinnou-filosofii
opustil a zpracoval svou vlastní. Ta měla tři dějinné stupně lidského pokroku, z nichž dva již
proběhly, a třetí, stupeň Ducha Božího, měl přijít. Podobně jako Towiański i on viděl
v Polsku nástroj Boží vůle84.
Blízkým přítelem Cieszkowského byl i romantický spisovatel Cyprian Norwid, jež se ovšem
proti mesianismu spisovatelů vymezuje85. Stejně tak (dle Tatarkiewicze) činí i Karol Libelt,
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Ibidem, 53.
Ibidem, 15.
79 Wawrzynowicz, Andrzej. Kronos 1/2015. Spór o mesjanizm: Rozwój idei.
80 Rojek, Paweł. “Mesjanizm integralny”.
81 Jméno podle Winkelrieda – mýtického mučedníka Švýcarského státu, který se nechal nabodnout na
kopí rakouských vojáků, aby jeho spolubojovníci mohli prorazit linii nepřítele. (Viz. Kijas, Juliusz.
“Polska Winkelriedem narodów: Na marginesie M. Kridla - Antagonizm wieszczów”.). Pozn. aut.
82 Viz. překlad úryvku básně Testament mój v kapitole o interpretační fázi kritiků literatury.
83 Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia filozofii tom 2: Filozofia nowożytna do roku 1830, 179.
84 Wawrzynowicz, Andrzej. Kronos 1/2015. Spór o mesjanizm: Rozwój idei.
85 Ujejski, Józef. “Listy Norwida do Augusta Cieszkowskiego i Zygmunta Krasińskiego”.
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mesianista a historik slovanské filosofie86. Na Norwidovu kritiku ostatních mesianistů pravé
fáze navazuje oprášením Gołuchowského přednášek o vlivu filosofie na stát a národ a
označuje polský národ jako národ bohem vyvolený, avšak nemluví o „Kristovi národů“, ani o
příchodu království nebeského87.
Bronisław Trentowski poté v rámci mesianismu pravé fáze zastupuje univerzalistický
„neowronskianismus“, tedy odkaz na Wrońského spásnou filosofii. Konkrétně však dále
rozvedl, jak by reforma filosofie měla vypadat, aby dosáhla cílů, které Wroński vytyčil, tedy,
aby sjednotila teologii s filosofií a rozum s vírou. Tímto rozvedením měla být jeho celoživotní
práce, ve které se snažil o syntézu slovanské a germánské filosofie. Snažil se tedy, jakožto
historik filosofie, o jinou věc než jeho kolega Libelt, který viděl ve filosofii možnost udělat
z polského národa a státu skrze slovanskou filosofii jedinečnou entitu88.

Rysy fáze důležité pro concept formation:
Průnik prvků FPRAV:
Důraz na duchovno, nadrozumové poznání, Polsko jako vyvolený národ, Boha,
historiozofický výklad a svobodu národů.
Rysy jednotlivých tvůrců bez průniku s jinými částmi podmnožiny:
Filosofie, která má být „vykupitelem“ u Trentovského, tedy zachovaný diskurz Wrońského.
Sektářské prvky „Koła sprawy Bożej“ Towiańského snažící se o „sjednocení národů“.

Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia filozofii tom 2: Filozofia nowożytna do roku 1830, 178.
Wawrzynowicz, Andrzej. Kronos 1/2015. Spór o mesjanizm: Rozwój idei, 282.
88 Ibidem, 282-298.
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Fáze neomesianistická
Neomesianistická fáze je prvním obdobím, kde je možné zaznamenat tvůrčí působení
zpolitizovaných interpretací literatury a filosofie mesianismu, které zanechalo vliv na jeho
obraz. Příkladem toho jsou především Wojciech Dzieduszycki a Stanisław Szczepanowski,
jejichž práce je dle Wawrzynowicze snahou o syntézu mesianismu pravé fáze, jejímž cílem je
zakomponování romanticko-mesianistických ideálů do politických prohlášení89.
Szczepanovski se tak na Dziady již odkazuje jako na polskou „antitezi kosmopolitického
Fausta“ a mesianistické tvůrce jako protikladné k Schillerovi, který pro něj představuje
„německé duševní otroctví“90. Mesianismus tedy má za cíl vysvobozovat ducha
z kosmopolitního myšlení doby. Pro přiblížení konkrétních politických prohlášení, ve kterém
je tohoto odkazu užito, je možné se odvolat na Wawrzynowiczem uvedené články propagující
„národní racionalismus“91 a cyklus článků Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych92.
Dzieduszycki pak vystudoval filosofii a stal se galicijským politikem. Jeho základním, a
Wawrzynowiczem předneseným93, dílem je Mesjanizm polski a prawda dziejów: Dokąd nam
iść wypada. Obě jsou dějinně-filosofickým popisem stavu vztahů evropských států, jakožto i
vnitřní dekadentní struktury států, přičemž první kniha je spíše historického zaměření a druhá
vizí národa pro jeho budoucnost. Tato kniha z roku 1901 přímo v úvodu již na mesianismus
odkazuje jakožto na etablovanou: „…víru dvou až tří generací Poláků94“.
Tento autor dále označuje jako zdroj pro mesianismus nemožnost církve zasáhnout, protože ta
proti povstáním a revolucím varovala a přímo i zasahovala95. Odtud rozdělení národa od jeho
dřívějšího katolické identity. Mesianismus je Dzieduszyckého interpretací tedy nazírán spíše
již jako polskou národní identitu tvořící víra, která nahradila víru katolickou, přičemž tato
nová identita samotné katolictví neodmítla. Filosofický a literární proud pravé fáze jsou již
jen zdrojem pro tuto víru, kdy z dějinně-filosofické nauky Cieszkovského přejímá optimismus
pro budoucnost svobodného polského národa a z literárních proudů možnost spasení
89

Ibidem, 337 a 363.
Ibidem, 343.
91 Ibidem, 347.
92 Ibidem, 338.
93 Ibidem, 363.
94 Ibidem.
95 Ibidem, 373.
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dekadentní Evropy skrze „duchovní obnovu“, při které má důležitou roli sehrát polský
národ96.
Wacław

Muttermilch-Mielski,

zakladatel

mesianistického

institutu

ve

Varšavě97.

s Dzieduszyckého tezí o nahrazení katolické víry mesianismem nesouhlasí, jelikož jeho
mesianismus čerpal spolu s Jerzy Braunem a Antoni Bukatym z univerzalistického
wronskianizmu98. Mielski číslo 44 – jméno mesiáše z Mickiewiczova dramatu Dziady –
interpretuje jako počet následovníků Towiańského Koła sprawy bożej, kteří měli splnit Boží
misi – ze „slovanstva“ vytvořit „katolický národ“ syntézou slovanského spiritualizmu a
katolického mesianismu99. Fanaticky tedy chápe tedy Mickiewicze jako skutečného proroka,
jelikož třetí část dramatu Dziady byla publikována v roce 1832, deset let před založením
„Kola boží věci“100.
Je nutné si uvědomit, že v této fázi byly již důležité interpretace mesianismu kritiky literatury.
Andrzej Baumfeld a Stanisław Pigoń se pak zabývali působením Koła sprawy Bożej na
mesianistické myslitele na vědecké úrovni. Baumfeld byl prvním101, kdo vůbec mesianismus
na „fáze“ začal rozdělovat tak, jak tomu činí tato a Wawrzynowicz práce. Za počátek druhé
fáze však neoznačil mesianismus listopadovéhoo povstání, ale zpolitizování tématiky
Szczepanowskim. Jeho práce se také zabývají Towiańskou ideou „slovanské soudružnosti“102.
Dalším historikem literatury byl Ludwik Posadzy, který se zaměřoval na (Cieszkowského)
dějinně-filosofickou interpretaci Mickiewiczova mesianismu a evropské literární proudy
tvořící identitu jednotlivých národů. V knize O posłannictwie narodów europejskich. Pomysły
do filozofii dziejów Francji, Niemiec i Polski se zabýval porovnáváním těmto národům
vlastních „filosofií dějin“103.
Tuto ideu však již výrazně zkoumá Baumfeldův vysokoškolský lektor Marian Zdziechowski
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Ibidem, 363.
“Instytut Mesjanistyczny”.
98 Wawrzynowicz, Andrzej. Kronos 1/2015. Spór o mesjanizm: Rozwój idei, 426.
99 Ibidem, 426-440.
100 Górski, Konrad. Mickiewicz – Towiański, 27.
101 Wawrzynowicz, Andrzej. Kronos 1/2015. Spór o mesjanizm: Rozwój idei.
102 Ibidem, 380.
103 Ibidem, 397.
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v práci Mesjaniści i słowianofile104. Silně protikomunisticky a protirusky orientovaný,
„vlastenecký“ profesor Jagellonské univerzity a historik kultury, je Wawrzynowiczem
zmiňován naprosto okrajově, přičemž není dán žádný příklad jeho tvorby. Právě jeho učení je
ale klíčové pro pochopení kritičnosti znalosti mesianismu. V pamfletu Tragedia Węgier A
Polityka Polska, kde několikrát odkazuje na výklad Dzieduszyckého, totiž silně kritizuje
samotnou existenci Československa, jakožto „ateistický národ řízený židovstvem“ a „hlavní
překážkou pro zastavení bolševismu“ 105.
Je nutné nastínit, že v roce 1920, kdy byl pamflet vydaný, neuběhlo mnoho času od tzv.
Zázraku pod Varšavou, tedy polského vítězství nad postupující Rudou armádou. K tomuto
vítězství se v pamfletu Zdziechowski vyjadřuje následovně: „Krev mučedníků se stala séměm,
které nyní vydává plodů.“ a „Stěna katolictví zničila bolševismus“

106

. Názory

Zdziechowského na bolševismus, Rusko a spásnou roli Polska jako protiváhy těchto věcí
sdílel další, Wawrzynowiczem nezmíněný, publicista a politik polského fašistického
Národního hnutí „Falanga“ – Bolesław Piasecki107.
Polsko-bolševické válce však dominovala také centrální postava druhé Polské republiky Józef
Piłsudski. Mesianistické argumenty jeho a Antoni Chołoniewského fakticky mířily k obnově
samostatného polského státu s jeho dnešními západními hranicemi, tedy se Slezskem a
Pomořanskem, a s hranicemi východními období Republiky obou národů108.

Rysy fáze důležité pro concept formation:
Průnik prvků FNEO:
Důraz na křesťanství, Polsko jako národ hrající velkou roli, historiozofický výklad a obnovení
polského státu.
Rysy tvůrců bez průniku s jinými částmi podmnožiny:
Je provedena syntéza Wrońského a Towiańského diskurzu Mesianistickým institutem.
Zdziechowski, Marian. Mesjaniści i słowianofile: Szkice z psychologii narodów słowiańskich.
Zdziechowski, Marian. Tragedia Węgier a polityka polska, 22.
106 Ibidem.
107 Kunicki, Mikołaj. “The Nationalist Right under Communism: Bolesław Piasecki and the Polish
Communists, 1944-1979”.
108 Wawrzynowicz, Andrzej. Kronos 1/2015. Spór o mesjanizm: Rozwój idei, 457-478.
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Dnešní interpretační proudy mesianismu
Interpretace literárních kritiků
Andrzejem Wawrzynowiczem uváděná jako poslední fáze mesianismu neobsahuje v rámci
této práce dva mesianistické autory, kteří jsou ve Sporu o mesianismus zmíněni. Jsou jimi
Karol Wojtyła (jehož mesianismu je věnovaná samostatná podkapitola dnešních proudů) a
Wincenty Lutosławski109. Wawrzynowicz totiž celý výzkumný design, který popisuje ve
třetí kapitole své předmluvy ke sborníku nazvané „Mesianismus jako polský národní
světonázor“, zakládá na Lutosławského tezi, že mesianismus je polským národním
světonázorem110.
Dostáváme se tedy znovu k jednomu z úskalí tohoto výzkumu, jelikož polští výzkumníci
mesianismu jsou mesianismem, případně interpretací mesianismu, ovlivnění. Nelze tudíž s
Wawrzynowiczem souhlasit v tom, že mesianismus je „násilně ukončen“ německou okupací
roku 1939111. I během války bylo na mesianisty odkazováno v populární literatuře. Příkladem
je vlastenecko-propagandistická kniha „Kamienie na Szaniec“ Aleksandra Kamińského112,
která je pojmenována po v knize uvedeném úryvku básně o mesianistických rysech Juliusze
Słowáckého – Testament mój:
Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei

A kiedy trzeba - na śmierć idą po kolei,

I przed narodem niosą oświaty kaganiec;

Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!...113

Na druhou stranu je však nutné uznat, že někteří literární kritici jako Stanisław Pigoń, jiż
zmíněný v podkapitole neomesianistické fáze, své interpretace Towiańského osoby a
mesianismu po válce radikálně mění, konkrétně se z Towiańského jakožto „světce“ stává
démonizovaná postava. Na radikální změnu upozorňuje Konrad Górski, autor knihy o životě

Wawrzynowicz, Andrzej. Kronos 1/2015. Spór o mesjanizm: Rozwój idei.
Ibidem, 417.
111 Ibidem, 10.
112 Kamiński, Aleksander. Kamienie na szaniec.
113 Hrubý překlad básně autorem zní: „Ale snažně prosím – nechť živí netratí naději a před národem
nesou kahan osvícení; a kdy třeba – na smrt po řadě jdou, jak kameny bohem házené na šanci.“ Šancí
je myšlen typ vojenské fortifikace. Kniha má také filmové zpracování z roku 2014. Pozn. aut.
109
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a působení Koła sprawy bożej na Mickiewiczovu mesianistickou filosofii114.
Třemi bezesporu dodnes nejdůležitějšími a mezinárodně nejznámějšími literárními kritiky
mesianistické filosofie jsou Adam Sikora, Andrzej Walicki a Maria Janion. První dva
společně zpracovali sborník Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864 obsahující texty
většiny významných proudů politického a filosofického myšlení období, kdy byl tvořen
mesianismus pravé fáze. Adam Sikora na začátku své kariéry výzkumníka v roce 1967
označil za hlavní problém neucelenost významu konceptu mesianismus a nezdárné pokusy
mesianismus konceptualizovat končící na nové interpretaci mesianismu autory těchto
konceptualizací115.
Právě Sikora byl stěžejní pro tuto práci z toho důvodu, že jako jeden z prvních ve svém
výzkumu dával prostor sebekritice, která byla cíleně zaměřená proti chápání jeho interpretace
mesianismu jako dané věci, která by neměla být dále kritizována116. V tomto ohledu Walicki
svého kolegu předčil rozsáhlostí historického výzkumu interdisciplinárních konceptů. Jeho
práce je důležitá proto, že se věnuje většině mesianistů zvlášť, a tedy limituje zkreslení „fází“.
Walicki však zároveň interpretuje mesianismus jako dva rozdílné koncepty, konkrétně
„individuálně- duchovní mesianismus“ a „národní misionismus“117.
Maria Janion je pak tou, která mesianismus nejotevřeněji kritizuje výrokem, ve kterém jej
označuje za největší kletbu polského národa, která jej nutí hledat „vlastní utrpení“ tam, kde
není, a polský národ by se jej měl zbavit, aby pokročil dál ve společenské evoluci 118. Dá se
říci, že díky této trojici „legendárních výzkumníků“ se na čas mohlo zdát, že polská politická
mysl

skutečně

vstoupí

do

nové

fáze

–

fáze

post-mesianistické.

S příchodem

neomesianistického manifestu Rafała Tichého, šéfredaktora periodika 44 / Czterdzieści i
Cztery, je však tento přechod od tvorby mesianismu k jeho úplné akademické klasifikaci de
facto znemožněn, jelikož jeho tvorba znovu probíhá.

Górski, Konrad. Mickiewicz – Towiański, 6.
Sikora, Adam. Posłannicy słowa: Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz, 5-6.
116 Ibidem, 9.
117 Cichocki, Marek, and Dariusz Gawin. “Między polskim mesjanizmem a misjonizmem: rozmowa z
Andrzejem Walickim”.
118 Janion, Maria. “Szczerze nienawidzę naszego mesjanizmu!: List do Kongresu Kultury”.
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Rysy interpretační skupiny důležité pro concept formation:
Průnik prvků ILK: Snaha o ucelený popis a klasifikaci mesianismu vědeckou metodou.
Rysy tvůrců bez průniku s jinými částmi podmnožiny:
Rozdělení mesianismus-misionismus Walického.

Interpretace redakce 44 / Czterdzieści i Cztery
Redakce periodika, které má podnázev „apokalyptický časopis“119, se dle svých
programových textů, kterými je Manifest neomesjanistyczny120 a Czas na apokalipsę121 z pera
Rafała Tichého, dnešního šéfredaktora, vyčleňuje jako hybná síla obnovy mesianistického
myšlení v Polsku. Odkazuje se na mesianistické diskurzy všech historických proudů a autorů,
a to s důrazem na katolictví, národní hrdost a interpretaci současných morálních dilemat,
jakými je transhumanismus, role církve v 21. století a tradiční křesťanské hodnoty122.
Dvě třetiny redakce jsou bývalými členy redakce pravicového periodika Fronda a většina má
humanitní vzdělání se zaměřením na historii polské politické mysli a filosofie. Struktura
publikovaných článků vyžaduje poznámkový aparát a seznam literatury. Periodikum tudíž
působí profesionálním a akademickým dojmem a mnoho členů redakce a jejích
spolupracovníků by tím pádem mohlo být označeno i za „literární kritiky“. Samostatná
podkapitola je jim udělena pro neskrývanou normativnost jejich činnosti.
Neomezují se ovšem pouze na mesianismus polský, byť je v periodiku dominantní. Příkladem
toho může být publikování textů o mesianismu Itala Giorgio Agambena123, Publikované jsou
však i články autorů, kteří se přímo neshodují s obnovou mesianismu, případně literárních
kritiků minulé kapitoly, jakými je Andrzej Walicki124.

Viz. plný název magazínu (“Web 44 / Czterdzieści i Cztery: Magazyn Apokaliptyczny”.) Pozn. aut.
Tichy, Rafał. “Manifest Neomesjanistyczny”.
121 Tichy, Rafał. “Czas na apokalipsę”.
122 44 / Czterdzieści I Cztery: Mesjańskie Oblicze Transhumanizmu.
123 44 / Czterdzieści I Cztery: Nowy Wspaniały Świat.
124 Ibidem.
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Za zmínku stojí také projekt člena redakce Marka Horodniczyho. Ten v době, kdy byl
šéfredaktorem periodika, spočíval v moderování televizního programu Koniec Końców. Jeho
spolumoderátorem byl Paweł Kukiz, šéf hnutí Kukiz‘15125, z jehož kandidátky se v roce 2015
dostalo 33 lidí do Sejmu126. Tým podílející se na výběru témat pro tento televizní pořad
obsahoval několik členů redakce periodika, o čemž svědčí i nazvání druhého čísla roku 2009
taktéž Koniec końców127.
V kapitole o úskalích výzkumu polského mesianismu použitý příklad článku Marty
Kwaśnické, dopisovatelky periodika, která označila v roce 2011 Cypriana Norwida a Karoła
Wojtyłu za mesianisty a následně tuto tezi odvolala128, vypovídá v této kapitole o dvou
podstatných věcech: názory dopisovatelů nejsou statické a mesianismus Karola Wojtyły není
všeobecně akceptovaný.

Rysy interpretační skupiny důležité pro concept formation:
Průnik prvků I44: Snaha o repopularizaci historických proudů mesianismu v polské
společnosti.

Interpretace kultu Jana Pavla II.
Karol Wojtyła je Wawrzynowiczem ve sborníku Spór o mesjanizm zastoupen vůbec
největším počtem úryvků děl. V období druhé světové války spolupracoval s politickovojenskou organizací Federacją Organizacji Narodowo-Katolickich „Unia” wronskiánského
mesianisty Jerzego Brauna. Dříve teolog, filosof a katolický kněz se v roce 1978 stal prvním
polským (a slovanským) papežem v historii a přijal jméno Jan Pavel II.. Roku 2014 byl
svatořečen129.
Pro jeho interpretaci mesianismu je typické, že staví na katolicko-wrońskiánské interpretaci
Brauna, kterou považuje za celistvou syntézu polského mesianismu, což se dozvídáme z jeho

“Koniec końców”.
“Klub Poselski Kukiz'15”.
127 44 / Czterdzieści I Cztery: Koniec Końców.
128 Redakcja Rebelya.pl and Marta Kwaśnicka. “Od Norwida do Jana Pawła II: Papież był mesjanistą
norwidycznym, czyli trzeźwo stąpającym po ziemi”.
129 Wawrzynowicz, Andrzej. Kronos 1/2015. Spór o mesjanizm: Rozwój idei, 502.
125
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osobní korespondence130. Jak Braun, tak i Wojtyła totiž věřili, že syntéza mesianistických
proudů do národně-katolické obnovy je nejen možná, ale přímo nutná pro „osvobození“
Polska od nacistické okupace, a to jak duchovně, tak i vojensko-politicky131.
Dále je markantní snaha o syntézu slovanství a řecké (aténské) filosofie, tvoření paralel mezi
polským a izraelským národem, který (po vzoru Towiańského) nazývá staršími bratry. Vztah
Wojtyły jakožto papeže k Židům pak byl velice přívětivý132. Wrońského filosofie spojení
rozumu (filosofie/vědy) a víry (teologie) je pak možné spatřovat v jeho prohlášeních o
akceptování teorie evoluce.
Dnes se na popularizaci této interpretace podílí jednak katolická církev, institut Tertio
Millenio133, jehož název je odkazem na chilianisticko-milenaristickou eschatologii příchodu
tisíciletého království nebeského skrze zavedení katolického společenského řádu134, a tzv.
Centrum mysli Jana Pavla II135. Paweł Rojek pak pro toto Centrum pracuje a rovněž působí
jako profesor Papežské univerzity Jana Pavla II v Krakově136.
V jeho pracích je možné nalézt následující tezi: „Mesianismu rozumím klasickým způsobem
jako touze po uskutečnění zásad křesťanství nejen v soukromé sféře, ale také v té veřejné, ve
společenském životě, ekonomice, v politice a dokonce v mezinárodních vztazích.137“.
Mesianismus tudíž znovu uniká své specifikaci, jelikož Rojek se přes své literárně-historické
snahy138 opět dostává k vytvoření (ne zcela) nové interpretace mesianismu, která neobsahuje
zmínky o polské národní identitě.

Rysy interpretační skupiny důležité pro concept formation:
Průnik prvků IJP2: Snaha o popularizaci myšlení Jana Pavla II jakožto syntézy mesianismů a
vysvětlení této syntézy v rámci koncepcí katolického sociálního učení.
130

Ibidem, 524.
Ibidem.
132 Świerdzewska, Irena, and Waldemarem Chrostowski. “Starsi bracia w wierze to przekłamanie słów
bł. Jana Pawła II”.
133 “Instytut Tertio Millenio”.
134 “The Tertio Millennio Seminar on the Free Society”.
135 “Centrum myśli Jana Pawła II”.
136 Rojek, Paweł. “Mobilizacja i transformacja: Prawdziwie integralna teoria solidarności”
137 Ibid, Překl. aut.
138 Rojek, Paweł. “Mesjanizm integralny”.
131
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Vytvoření pracovní definice mesianismu
Vytvoření definice nebude něčím, na čem by se dokázaly shodnout všechny dnešní
interpretační skupiny, a to nejen kvůli zmíněné tezi o „klasickém způsobu porozumění
mesianismu“ Pawła Rojka. Tvůrci a literární historici seskupení okolo redakce 44 /
Czterdzieści i Cztery se totiž snaží historické proudy polského mesianismu popularizovat a
nastartovat jeho další tvorbu, přičemž literární kritici typu Marie Janion právě před takovýmto
jednáním varují.
Koncept mesianismu je však v rámci vědeckého výzkumu ovšem nutno zastřešit
nenormativně a interpretací nevytvářet nový „klasický“ význam konceptu. Nestačí se pouze
odkazovat na jeden význam mesianismu, jako tomu je v konceptualizaci Sczeptyckého139 a
Gretského140, jelikož interpretací hodnot a myšlenek těchto proudů je několik a důležité je pro
výzkum především to, co je touto omezenou konceptualizací zamlčeno.
Zamlčováním určitých rysů a výkladů konceptu pro účel „zpřístupnění práce vědecké
veřejnosti“ totiž dochází ke zkreslení možného navazujícího výzkumu. Tato chyba ovšem
nemusí být vědomá. Pro vědecké uchopení konceptu je totiž nutné být dříve seznámen
s dějinnou filosofií Hegla a Cieszkowského, skrze kterou probíhá prvotní „mesianistická
interpretace světa“, a povědomí o historiozofii druhého z nich není mimo Polsko nejspíše
příliš rozšířeno.
V případě aplikování definice, kterou tato práce poskytuje, je tedy nutné chápat, že pro každý
specifický výzkum bude nutná její úprava, avšak tato úprava nesmí vynechat zmínku o jí
vynechaných výkladech. Odtud tedy označení definice jakožto pracovní. Její samotné
vytvoření pak vychází z formálního zápisu, který je obsažen v metodologické kapitole.
Klíčový je tedy průnik rysů každé historické a interpretační fáze (HP∩DP) znázorněný
v následujícím Vennově diagramu.

Který odkazuje na romantické ideály (Viz. Sczeptycki, Andrzej. 2010. „Nowa odsłona polskiego
mesjanizmu na Wschodzie?“.). Pozn. aut.
140 Který odkazuje na ideály sarmatismu (Viz. Gretsky, I. V. “Poland's Foreign Policy in the 21st
Century / Ed. by Stanisław Bieleń.). Pozn. aut.
139
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Grafické zpracování tvorby definice

HP

● Snaha obnovit svobodný stát

● Snaha provést syntézu abrahámovských vír

● Důraz na svobodu národů
● Nejednota chápání pojmu mesianismus
● Romantické odhodlání přinést oběť pro osvobození společnosti
● Snaha o zavedení jednoho chápání pojmu syntézou všech významů
● Výjimečná role polského národa a státu při změně světa
● Analogie s křesťanskou a judaistickou symbolikou
● Dějinně-filosofická interpretace

● Odkazy na katolické sociální učení JP II
● Rozdělení mesianismus-misionismus
● Snaha o vědeckou klasifikaci

DP
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Pracovní definice
Polský mesianismus je tudíž kulminací snah o vytvoření concept formation slovně vymezen
takto.:
Polský mesianismus je dějinně-filosofickým světonázorem, který na svět pohlíží buďto
skrze schizma národní výjimečnosti, která je buďto obecně daná, nebo daná vírou v
existenci Božího plánu pro jednotlivé národy, kdy národ polský má být národem
vyvoleným. V obou případech potom polský národ má speciální úkol osvobodit
utlačované národy a reformovat evropskou společnost. Obě interpretace polský národ
staví do čela utlačovaných (případně slovanských a křesťanských) národů širšího
civilizačního rámce – Evropy – kdy toto postavení připravuje národ k odhodlání
odevzdat požadovanou oběť tak, jako byla v díle romantických spisovatelů líčena
potřeba oběti polsko-litevské státnosti.
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Nástin použití pracovní definice
Práce byla koncipována jako concept formation z toho důvodu, že v rámci polské společnosti
existuje množství aktérů mezinárodních vztahů, v jejichž jednání by bylo možné koncept
hledat, avšak bez samotného vytvoření na konkrétním výzkumu nezávislého konceptu, by
nutně docházelo k razantním zkreslením. Je tomu tak právě proto, že omezená
konceptualizace by mohla být tvořena de facto na základě domněnky autora o existenci
konceptu v jednání jím zkoumaného aktéra, a tudíž by byla tvořena s cílem „napasování“ na
aktérovo jednání s vynecháním „nepotřebných významů“ mesianismu.
Mesianismus je ovšem nutno zkoumat v totalitě jeho interpretací, a tudíž je nutné následný
výzkum rozšířit i na autory oboru mezinárodních vztahů typu Szczeptyckého a Gretského,
kteří o něm píší bez ohledu na výzkumné zkreslení vycházející z délkové limitace
konceptualizací na půl odstavce141, případně půl strany142. Značně důležitější ovšem je pro
výzkum možnost spatřovat mesianismus v jednání vnitro- a zahraničněpolitických aktérů
snažících se o formování národní identity a obrazu polského národa143.
Vnitropolitických aktérů bude mnoho, například již dříve zmíněný Paweł Kukiz a na něj
navázané radikálně pravicové strany a hnutí144. Z radikálních hnutí pak svébytnou pozici
zastává Obóz Narodowo-Radykalny, které se z části vyvozuje z falangistického hnutí výše
zmíněného Bolesława Piaseckého145.
Neexistence přehledného výzkumu myšlenek a proudů v rámci radikálních hnutí 20. století (a
katolických hnutí spolupracujících s komunistickým režimem typu LUX) má nejspíše dopady
v normativních designech výzkumu, které se snaží líčit polské národní dědictví oproštěné od
stigmat národně-katolického radikalismu, avšak, jak dokazují každoroční manifestace, tyto
myšlenky v Polsku stále existují, přičemž polský episkopát se proti nacionalismu vymezil
teprve nedávno146.
Gretsky, I. V. “Poland's Foreign Policy in the 21st Century / Ed. by Stanisław Bieleń.
Sczeptycki, Andrzej. 2010. „Nowa odsłona polskiego mesjanizmu na Wschodzie?“.
143 Tedy Bieleńova sebeidentifikace (Viz. Bieleń, Stanisław., ed. Polityka zagraniczna Polski po
wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej: Problemy tożsamości i adaptacji). Pozn. aut.
144 Szpala, Iwona. “Kukiz wchodzi w sojusz z endekami”.
145 Kunicki, Mikołaj. “The Nationalist Right under Communism: Bolesław Piasecki and the Polish
Communists, 1944-1979”.
146 Makowski, Jarosław. “Biskupi potępili nacjonalizm: Gdzie byli do tej pory?”.
141
142
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Co se týče mezinárodních aktérů, tak z nich by se výzkum mohl soustředit na takové, jakými
jsou ministr kultury a národního dědictví Piotr Gliński147, ministr národní obrany Antoni
Macierewicz, a v neposlední řadě samotní bratři Kaczyńští148, tedy zakladatelé strany Prawo i
Sprawiedliwość, k níž předchozí vyjmenovaní přináleží.
Dalo by se říci, že v případě, že by se u těchto aktérů našly odkazy na mesianismus, pak by
mesianismus existující ve straně PiS mohl být označen za jeden z dnešních interpretačních
proudů, a tedy za potřebnou součást této práce. Pokud by však měla být pracovní definice
tvořena na základě jejich činů, bylo by již využíváno konceptu mesianismu pro výzkum MVZ
v rámci samotného tvoření tohoto konceptu a definice kruhem není akademicky přijatelná.
Nic však nebrání výzkumu navazujícímu.

Nejviditelnějším problémem je spor o dostatečnost vlasteneckosti výstavy Muzea 2. světové války
v Gdaňsku (Viz. “Prof. Gliński: Siła symboliczna Westerplatte jest większa niż Muzeum II WŚ.: Mit
Westerplatte jest dla wspólnoty podstawowy”. a Płociński, Michał. “Rozmowa z Piotrem Glińskim:
Nikt nie chce likwidować Muzeum II Wojny Światowej”.). Pozn. aut.
148 V odkazech na letecké neštěstí, při kterém Lech Kaczyński zemřel, se mnohdy uvádí slovní spojení
„Smoleński mesjanizm“ (Viz. Noch, Jakub. “Kaczyński siedział i powtarzał, że zabili mu brata:
Newsweek o tym, jak powstawał posmoleński mesjanizm” a Zubik, Damian. “Powrót tyrteizmu i
mesjanizmu? Wiersze smoleńskie jako zjawisko historyczno-społeczne”.). Pozn. aut.
147
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Závěr
Představení polského mesianismu skrze concept formation proběhlo nastíněním historických
fází mesianismu a na ně navazujících současných interpretačních proudů. Sartoriho „coje…?“ otázka byla zodpovězena jednak výčtem prvků a následně také vytvořením pracovní
definice, která může být upravena pro další navazující výzkum.
Práce v tomto ohledu splnila svůj účel, avšak s ohledem na dnešní interpretace mesianismu a
další rozvíjení jemu vlastních myšlenek je konceptualizační snaha Sisyfovým úkolem. Bez
ustavičné revize práce, díky které by mohlo být dosaženo dynamické definice, není možné
koncept pro výzkum bez výhrad používat.
Cíl této práce je tudíž splněn pouze na omezenou dobu a je na další práci autora (a jiných
členů vědecké komunity), aby se definice stala skutečně fluidní (tedy aby zohledňovala
temporální změny v jeho interpretační formě i reálném obsahu) a použitelnou. Navazující
výzkum, který je touto prací umožněn, by se měl v prvé řadě snažit právě o to.
Tato snaha pak rozhodně své opodstatnění má, jelikož není pochyb, že právě mesianismus za
svých několik staletí působnosti v rámci polského politického myšlení měnil oblast, kterou
obor mezinárodních vztahů zkoumá, a to nejen skrze „velké muže“, jakými byli Jan Pavel II.,
Adam Mickiewicz a Jerzy Braun.
Byť je studium teorie velkých mužů pro navazující výzkum důležité, skutečně klíčovým bude
studium její kritiky. Pouze při odchýlení se od spojování myšlenky s tvůrcem, což bylo
v konceptualizační práci nutné, a příklonu k narativu působení mesianismu v rámci
společnosti jako celku, je možné zahájit výzkum agitačního potenciálu konceptu v rámci
polského národa.
Bylo by nerozumné s takovýmto výzkumem příliš otálet, protože, jak je vidět na práci Pawła
Rojka, mesianismus v Polsku přichází i jako nová škola normativně vysvětlující mezinárodní
systém a zahraniční politiku států. Jelikož však již není potřebné spokojit se s omezenou
konceptualizací, nic nemusí stát v cestě jej zahájit ihned.
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