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I.

MESJANIZM POLSKI

Po przebyciu strasznej katastrofy, jaka nawiedziła Naród polski przez 

utratę niepodległości, zaczął się duch narodu, choć zrazu powoli, ale z coraz to 

większą siłą na nowo budzić, podnosić i dochodzić do wyżyn nieoczekiwanych.

Czem większy bowiem był ucisk zaborców, czem bardziej gnębiono i prze

śladowano wszelki objaw życia i pracy ducha polskiego, to tem mocniej i jaś

niej rozpłomieniał się i zadziwiał świat swoją żywotnością i strzelistością, któ

rego najwymowniejszym i najwspanialszym wyrazem była polska poezja i filo
zof ja mesjaniczna. Tam przejawił się i zabłysnął duch polski w całej swej pełni, 

nie uznający żadnych zapór, ni ograniczeń. W błyskawicowych rozbłyskach 

rozświetlał, niszczył i burzył dawne przesądy, błędy, ciemności i zabobony, 

w całej nagości smagał grzechy i przewinienia przodków i sąsiadów, dybają- 

cych na zgubę jego i wskazywał drogę do wyższych sfer ducha.

Takiego rozognienia, porywu i wzlotu ducha narodu gnębionego i niewo

lonego nie widział jeszcze świat, a to miało być dopiero pobudką i przygrywką 

do jeszcze wyższych wzlotów i prac ducha, które mają zajaśnieć dopiero w na

stępnych pokoleniach zmartwychwstałej Ojczyzny naszej. Ograniczymy się 

tutaj na krótkim rzucie i uwydatnieniu najważniejszych znamion tego prze

potężnego poruszenia ducha narodu.
I tak dwoma strumieniami, dwiema falami potoczył się i wylewał gore

jący duch narodu — z jednej strony drogą wizyj, natchnień i objawień Wiesz- 

czów-Proroków Narodu, a z drugiej strony pracą rozumu, dociekań i wzlotów 

mistycznych Mędrców-Filozofów naszych.

Przedstawicielami poezji mesjanicznej byli Mickiewicz, Słowacki i Kra

siński, a Towiański ową iskrą zapalną, rozniecającą potężny ogień ducha. 

Filozof ja zaś mesjaniczna znalazła swój wyraz w osobach Hoene-Wrońskiego, 
Cieszkowskiego, Trentowskiego, Gołuchowskiego, Libelta i Królikowskiego.

Oba kierunki, jak poezji tak i filozofji mesjanicznej, wychodziły z jed

nego źródła, zrodziły się na jednem i temsamem podłożu i zdążały do jednego, 

tego samego celu. Oba uzupełniały i potwierdzały się wzajemnie, dochodząc 

do celu, każdy z osobna, swojemi swoistemi drogami i sposobami, co nadaje 

ich tworom dziwnie wzorzysty, ujmujący urok i powab nieodparty.
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Cóż to jest mesjanizm, a w szczególności mesjanizm polski?

Mesjanizm wogóle jest to doktryna filozoficzna i naukowa, określa

jąca całokształt zagadnień celów ostatecznych i przeznaczenia człowieka, 

narodów, ludzkości i świata. Idea zaś Mesjanizmu polskiego według 

twórcy i głównego jego przedstawiciela — Hoene-Wrońskiego — jest 

to doktryna, mająca za przedmiot główny ziszczenie celów absolutnych ludz

kości, przyobiecanych przez Mesjasza. Mesjanizm polski dąży, powiada on, 

przez pojednanie i zjednoczenie Filozofji i Religji, a więc przez 

poznanie Prawdy i ziszczenie Dobra na ziemi do stworzenia siebie 

samego i zdobycie nieśmiertelności — to jest spełnienie w sobie ,,Słowa44 

przez odrodzenie z ducha w celu zapewnienia ludzkości szczęścia, 

tj. urzeczywistnienia Królestwa Bożego na ziemi własną pracą 

i zasługą. Człowiek powinien być własnym prawodawcą i realizatorem ,,Słowa44 

w sobie.

W przeciwieństwie do Mesjanizmów innych narodów głosi mesjanizm 

polski, iż Polska ma być Sługą Sprawy Bożej na ziemi, Służeb

nicą ,,S ł o w a44 wśród Narodów, a nie gwałcicielem Prawa, Wolności, Ducha 

i życia ludów. Człowiek więc powinien dążyć do urzeczywistnienia, do wyra

żenia w Czynie i życiu spolecznem idei chrześcijaństwa, do spełnienia 

w sobie Słowa Bożego celem zbawienia siebie i ludzkości.

Drugi filozof polski — mesjanista Bronisław Trentowski tak 

mówi: ,,Końcowym ludzkości celem, do którego zmierza rydwan wszech naro

dów i czasów, jest niebo na ziemi, Królestwo Boże na tym 

ś w i e c i e, raj odzyskany, szczęście i zbawienie powszechne.

A kędy prowadzi tam droga?

Nie przez rewolucyjne rozburzanie gmachu społecznego, ale przez budo

wanie go szerzej i wyżej; nie przez zniżanie warstw społeczeństwa górniej- 

szych, przez ściąganie ich w imię równości i braterstwa aż do padołów zwie

rzęcych; ale przez podnoszenie warstw społeczeństwa dolnych coraz wyżej 

a wyżej, aż tam, kędy panują świetlane Bożo-obrazowości, a obok niej rów

ności i braterstwa chorągwie — wchodzi się na gościniec pracy postępu spo

łecznego.

Uzacnienie, zbożenie, uchrystusowienie i podnoszenie ludzi, o ile podobna, 

do Bożo-obrazowości - oto najgłębszy i najprawdziwszy cel ludzkości na 

dzisiaj i na zawsze.44
Trzeci filozof polski - mesjanista A. C i e s z k o w s k i - tak się o tem 

wyraża: ,,Ludzkość sama musi poznać swój Cel i Przeznaczenie i sama budo

wać i stworzyć nowy świat — nowe życie: nie obala ć, ale bu do W a ć, 

nie niszczyć, ale tworzyć i przez Czyn i pracę w Miłości dążyć do 

Przemienieni a, do Zmartwychwstania i Wniebowzięcia. Celem1 naszym
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Królestwo Boże, a przewodnikiem Chrystus. Co się stać ma — to 

się stanie — to Sprawa Boża i nic nie powstrzyma spełnienia woli i wyroków 

Bożych.44

W podobny mistyczny i poetyczny sposób obrazuje te myśli nasz Wizjoner- 

Wieszcz J.Słowacki w słowach nast.: ,,Celem Człowieka: duchem świata 

podniesionym łamać prawa materją rządzące i sprowadzić Bożą słoneczność 

i nową Jeruzalem, która jest obiecaną - a celem ludzkości: stworzenie Kró

lestwa Bożego, ciał naszych przemienienie i twórczość w jedności z Bogiem 

i rozsłonecznienie ducha w coraz wyższych wzlotach i wschodach w nieskoń

czoność aż do wniebowzięcia ostatecznego.44

A. Towiański zaś wzywa ludzkość do podniesienia się na wyższy 

stopień chrześcijaństwa w nadchodzącej epoce wyższej: zbliżania się osta

tecznej walki dobrego ze złem i wzejścia Dnia Bożego na ziemi po dłu

gich zmaganiach się z mocami piekielnemi aż do ugruntowania Królestwa 
Bożego na ziemi, aż do spełnienia przepowiedni o Jednym Pasterzu 

i Jednej O w c żarn i, gdzie będzie obcowanie świętych, spełniających 

Wolę Bożą — Słowo Boże, a kończy się świat stary i nastanie niebo 

nowe i ziemia nowa.

Czemże ma być w istocie owo zapowiedziane Królestwo Boże na ziemi?

A. Cieszkowski tak odpowiada: ,,Królestwo Boże na ziemi niczem 

innym nie jest, jeno: Stanem organicznym społeczeństw,

zjednoczeniem świat a, harmonją narodów, politycznym 
Kościołem ludzkości. Jak pobratanie się ludzi przez Chry- 

stjanizm i wzniesienie ich do godności bliźnich było już przybliże

niem tego Królestwa, a to przez założenie społeczności chrześcijańskiej — 
Kościoła Chrystusowego, tak znowu dalsze pobratanie się Ludów 

i Narodów przez Parakletyzm i wzniesienie tychże do godności 

członków społeczeństwa powszechnego staje się właśnie tego Królestwa na

dejściem czyli, właśnie założeniem Społeczności Pa raki etycz

nej -Kościoła Ducha św.44

I tak po Epoce starożytności — panowania ciała i materji nad 

Duchem — nastąpiła Epoka chrześcijańska - średniowiecze jako Epoka wiary, 

wyzwolenia Ducha z cielesności, poznania swej Istoty i opanowania siebie 

samego — Epoka ,,S ł o w a44 — władztwa Ducha nad materją, Obecnie zaś 

nastaje trzecia Epoka dziejów rodu ludzkiego - Epoka Ducha św., która 

ma rozwiązać dualizm Materji i Ducha, skojarzyć, zneutralizować oba stany, 

pogodzić i zjednoczyć oba światy Materji i Ducha — Myśli i uczucia w świecie 

Woli i Czynu - sprowadzić do Jedni Byt i Wszechświat.

Do spełnienia i urzeczywistnienia celów ostatecznych ludzkości w onej 

nadchodzącej trzeciej Epoce dziejów świata powołane są wszystkie ludy,
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wyznania i Kościoły, gdyż one wszystkie przyczyniały się - jak zgodnie 

mówią Cieszkowski i Trentowski - każdy po swojemu, wedle 

Darów Ducha św., do przybliżenia Królestwa Bożego jak i postępu i jego 

owocowania. Mówią oni, że wszystkie pod pewną miarą zasłużyły się Bogu 

i Ludzkości, że żaden nie jest przedniejszym od innych, nie jest wybranym 

między innymi - ale równym, bliźnim, kochającym bratem - przeznaczonym 

do równego działu i udziału w społeczności Ducha, do współczynnego obywa

telstwa w obcowaniu Ludów - członków Królestwa Bożego.

Osądzając dzieje ludzkości, dochodzą oni do wniosku i przekonania, że 

narody romańskie i germańskie spełniły już swoją rolę dziejową, a obecnie 

przychodzi kolej na narody słowiańskie, które wespół z innymi narodami mają 

z całą swoją siłą młodzieńczą i zdolnościami duchowemi w nich drzemiącemi 

w mierze przeważającej przyczynić się do urzeczywistnienia ostatecznych 

celów ludzkości, do spełnienia Objawienia Chrystusa — jako Przednia 

Straż Królestwa Bożego na ziemi.

Polska zaś — według ich zdania - która dała światu Kopernik a, 

odkryła i oznajmiła ludzkości prawo fizyczne porządku świata; która 

następnie odsłoniła i obwieściła światu Prawo Moralne ludzkości, pra
wo ofiary i postęp u, jednoczące ten świat z tamtym światem — Czło

wieka z Bogiem, ziemię z niebem; ta Polska, która wreszcie obwieszcza światu 
ostateczne Cele ludzkości, w której zrodziły się te Idee - ma w myśl Mesja- 

nizmu polskiego objąć kierownictwo duchowe w dążeniach do ziszczenia Kró

lestwa Bożego na ziemi.

,,Ona jedna - jak mówi Cieszkowski najwięcej służyła Ludzkości, 

najwięcej ofiar ponosiła za Kościół Chrystusowy - zyskawszy chwałę 

,,Przedmurza Chrześcijaństwa"; ona jedna tworzyła wiekopomne 

U n j e - owe święte przymierza ludów - przykłady i wzory zbliżenia i zbra

tania wszystkich narodów i ona w pierwszym rzędzie powołana do prowa

dzenia ludzkości w podwoje onej trzeciej Epoki Ducha św. — braterstwa i po
koju powszechnego.44

Jakie drogi i środki doprowadzą do tego celu? Mesjanizm polski odpo

wiada, że jedyną, najlepszą i niezawodną drogą do jego osiągnięcia jest 

droga Chrystusowa — droga Prawd y, Miłość i, Brater

stwa i Pokoju powszechnego. Drogą tą usiłowała kroczyć stara 
Polska szlachecka, stwarzająca przykłady zbratania i pojednania ludów 

i Kościołów przez swoje U11 je polityczne i religijne na zasadzie 

wolności, równości, miłości i braterstwa, które prowadzą bezpośrednio do 

pokoju powszechnego.

Wspomniany już powyżej A. Cieszkowski — zgodnie ze wszyst- 
kiemi mesjanistami naszymi — podnosił dla urzeczywistnienia celów osta-
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tecznych ludzkości konieczność ustanowienia: Międzynarodowego

Trybunału Rozjemczego, który jedynie mógłby zabezpieczyć 

i ugruntować Pokój powszechny.

W Królestwie Bożym na ziemi — mówi on — ustanowione będą:

I. Sejm Powszechny — jako władza prawodawcza.

II. Rząd Powszechny — jako władza wykonawcza.

III. Powszechny Trybunał Narodów — jako władza sądow

nicza i kontrolująca.

To są główne linje wytyczne Mesjanizmu polskiego, zmierzające do ugrun

towania Królestwa Bożego na ziemi i Pokoju powszechnego przez wcielenie 

w życie zasad Ewangelji Chrystusa, która niestety była dotychczas tylko 

głoszona a nie spełniana!

Naszkicowawszy tak dorywczo pojęcie, istotę i charakter Idei Mesjanizmu 

polskiego, streśćmy i uwydatnijmy wreszcie główne zasady jego.

Naczelną zasadą tego ruchu i pracy ducha było, że Bóg jest źród

łem i praprzyczyną wszechrzeczy i wszelkiego życia, a czło

wiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, z Niego i przez Niego żyje 

i działa, a bez tej jedności z Bogiem niczem jest, w przeciwieństwie do antro- 

pocentrencznego wynoszenia ponad wszystko człowieka, ponad którego niema 

nic na świecie.

Drugą zasadą, wspólną dla obu kierunków, najwyraźniej przez Słowac

kiego i Trentowskiego wypowiedzianą, było, że wszystko przez du

cha i dla ducha stworzone jest, a nic dla cielesnego celu 

nie istnieje.
Zasada ta obalała cały dotychczas w nauce, literaturze i filozofji, w życiu 

społecznem, politycznem i gospodarczem panujący światopogląd materja- 

listyczny. Obalała ona temsamem materjalistyczną teorję ewolucji świata 
Darwina, Haeckla, Buchnera i wszystkie stąd wynikające konsekwencje dla 

religji, filozofji, etyki, sztuki, wiedzy i życia jednostkowego i zbiorowego. Na 

miejscu więc błędnej, darwinowskiej teorji ewolucji z ciała posta

wiono wspaniałą teorję Ewolucji i Genesis świata z Ducha, 

Oznacza ona nastanie Epoki władztwa i panowania Ducha nad 

m a t e r j ą, która jest li tylko narzędziem pracy jego, a nie odwrotnie.

Trzecią zasadą, wynikającą z poprzednich, była z całą siłą uczucia rozumu 
i intuicji wypiastowana idea Królestwa Bożego na ziemi, które ma być 

urzeczywistnione przez zastosowanie i wcielenie w życie zasad Ewangelji 

Chrystusa Pana, aby ,,Słowo" stało się ciałem.
Żąda ona przeduchowienia całego życia i wniesienia pierwiastku ducho

wego i zasad Miłości, Sprawiedliwości, Pokoju, Piękna i Dobra do wszystkich 

stosunków życiowych w celu wyzwolenia się z więzów i niewoli materji, by
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przez wiarę, pokutę i ofiarę dostąpić zbawienia i odkupienia i zjednoczenia 
z Bogiem, jako celu ostatecznego życia człowieka na ziemi.

Zasada ta więc jest praktycznem zastosowaniem w życiu ludzkości nauk 

i objawień przez Posłańców Bożych jej podanych, których koroną i szczytem 

najwyższym jest ,,d o b r a nowina" przez Syna Bożego zwiastowana, 

streszczona w słowach: ..Jam jest prawdą, drogą i żywotem wiecznym.44

Jednem słowem jest to Religja i Filozof ja Czynu, a nie próż

nego mędrkowania, bez zasługi i pracy, albowiem ,,po owocach poznacie ich!44

W tern jest największa zasługa pracy ducha i filozofji narodu polskiego, 

że wskazał na bezwarunkową, absolutną konieczność wniesienia owego pier

wiastka duchowego i etycznego do całokształtu życia i pracy człowieka.

Czwartą zasadą było postawienie idei ofiary — jako prawa kos

micznego i warunku wszelkiej twórczości i postępu, zgodnej z Wolą Bożą.

Co bowiem tak wyraźnie wyróżnia, podnosi i cechuje ducha polskiego 

wobec innych narodów, a przedewszystkiem wobec narodu niemieckiego, to 

jego wysokie i głębokie pojęcie Poselstwa Chrystusowego 

i rozumienie, a raczej wyczuwanie znaczenia ogromu ofiary Chrystu

sowej dla świata, którą pokonał zło, zwyciężył śmierć, wskazał ludzkości 

upadłej i błądzącej drogę powrotną do domu naszego Ojca niebieskiego, a mocą 

swej ofiary wyrwał nas z sideł szatana i zapewnił nam zbawienie i odkupie

nie przez łaskę, miłość i miłosierdzie niewyczerpane naszego Boga-Ojca, zle

wające się niepoliczonymi strumieniami ducha ofiary do niezmierzonego 
Oceanu wód żywota wiecznego.

Działanie nieustające tej przeogromnej, sakramentalnej ofiary Chrystu

sowej dla zbawienia ludzkości jest miary niepojętej i niezgłębionej. Moc ta 

zawsze żywa, porywa i podnosi cały Glob w górę wzwyż, paląc i niszcząc zło, 

wytworzone przez upadłego ducha człowieka, rozświetlając i rozpraszając 

ciemności, mgławice i czarne chmury grzechów ludzkich, otaczające nasz 

biedny glob ziemski, cierpiący niewymownie wespół z jego mieszkańcami!

Piątą zasadą, odnoszącą się do stosunku wzajemnego do siebie przejawia

jących się w człowieku sił i zdolności duchowych, było podniesienie hasła: 

sprzęgnięcia i zjednoczenia przeciwnych sobie dwóch skrzydeł pracy ducha: 

Rozumu i Uczuci a, Religji i Filozofji, Nauki i Wiar y, Woli 

i Intuicji w Jedni Czynie.
Jedynie bowiem przez skojarzenie i zespolenie wszystkich sił ducha docho

dzimy do świadomości swego jestestwa, bytu i przeznaczenia, której nie mogły 

dać nam sprzeczne i we wiecznej wojnie z sobą pozostające poszczególne siły 

i władze duchowe, odmawiające sobie wzajemnie słuszności i prawa do roz- 
strząsania zasadniczych zagadnień istoty i bytu wszechrzeczy i Boga. Stąd 

też wyniki ich pracy i badań były niedostateczne, mylne i sprzeczne ze sobą.
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I w tym względzie zwrot dokonany w dziejach pracy myśli i ducha czło

wieka jest zasługą polskiej filozofji narodowej, płodny w skutki błogosławione 

pod każdym względem, choć wyda dopiero w przyszłości owoce pożądane 

i daleko sięgające.

Szóstą nareszcie zasadą myśli polskiej było uznanie, ujawnienie i potwier

dzenie odwiecznej zasady reinkarnacji czyli wielokrotnych wcieleń 

ducha człowieka tu na ziemi w celu umożliwienia mu dokonania postępowego 

oczyszczenia się, odmaterjalizowania i odzyskania wolności i świadomości 

ducha po jego upadku, oderwaniu i oddaleniu się od swego Stwórcy.

Przez to oderwanie się od Boga i zatracenie łączności z Nim, zaczął duch 

ludzki tworzyć na własną rękę, zaczął się błąkać, potykać i upadać i coraz 

bardziej zatracać świadomość swej istoty i pochodzenia, a porywając się do 

twórczości własnowolnej, sprzecznej często z wolą Bożą — zapadał coraz bar

dziej w materję, skazując się na rozliczne cierpienia i walkę ze samym sobą, 

ze swoją niższą naturą, przybraną i wytworzoną samowolnie, a spychającą go 

coraz niżej na pochyłości drogi oddalającej go od Boga.

W tern mieści się cały tragizm upadku i walki ducha ludzkiego, któremu 

Bóg miłościwy zesłał Syna Swego w celu wskazania mu drogi powrotnej do 

domu Ojca, skąd wyszedł, drogi ofiary, wyrzeczenia, zbawienia i odkupienia.

Siódmą następnie zasadą było wykazanie prawa postęp u, prawa 

postępowego rozwoju i podnoszenia wgórę wzwyż ducha człowieka i całych 

narodów na coraz wyższy szczebel poznania, odczucia i zrozumienia godności 

swej, zamiast ścinania, zrównywania i ściągania wdół natury człowieka do 

poziomu zwierzęcia z zaprzeczeniem naszej istoty boskości i wyższych prze

znaczeń ludzkości.

Prąd ten wsącza potajemnie, po cichutku jad i zarazę demoralizacji i roz
luźnienia wszelkich więzadeł prawnych, moralnych i boskich w życiu familij- 

nem, towarzyskim i społecznem, w polityce i prawie, w handlu i przemyśle, 

w literaturze i sztuce, słowem we wszystkich stosunkach życiowych.
Ósmem nakoniec niby hasłem i zawołaniem i objawieniem narodowem, 

skierowanem przedewszystkiem do Polski, było obwieszczenie narodowi pol

skiemu jego Posłannictwa narodowego przez Opatrzność mu 

naznaczonego.
W tym kierunku doszedł duch polski do najwyższego napięcia i rozświtu. 

Na tern polu zeszli się wszyscy nasi mocarze Ducha na jednej linji i stanęli 

w jednym szeregu obok siebie, a każdy na swój sposób oznajmiał i obwieszczał 

Narodowi z wysokości Panteonu swego przyszłe losy Polski i rodu ludzkiego. 

Byli oni naprawdę przez Boga natchnionymi Prorokami narodowymi na podo

bieństwo Proroków starego Zakonu, którym Bóg zezwolił ujrzeć i odsłonić 

tajemnicę bytu przyszłych dni Polski i ludzkości tuż u progu nadchodzącej 

nowej Ery w dziejach świata — Epoki Ducha św. i Królestwa Bożego na ziemi.
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Oznaką zaś tego nowego ducha czasu i zapowiedzią zbliżania się Epoki 

Ducha św. - jako dalsza zasada mesjanizmu polskiego — jest stwierdzenie 

i wykazanie istnienia i budzenia się wyższych sił i władz ducho

wych człowieka, które otwierają mu drogę do niewidzialnego świata ducha, 

zaprzeczanego przez naukę i filozofję materjalistyczną.

Owe wyższe siły duchowe przejawiały się u nich wszystkich w wysokim 

stopniu rozwiniętej medjalności, zdolności i podatności do przyjmowania 
z wyższych sfer ducha myśli, pobudek i inspiracyj do pracy twórczej wyższego 

rodzaju; dalej w wysoce wysubtelnionej intuicji — wydobywaniu z głębi ducha 

swego nowych myśli i nowych prawd życia oraz jaśniejszych pojęć i wyobra

żeń o świecie i Bogu; a nakoniec w rozbudzeniu się w nich zdolności jasno

widzenia i słyszenia — możności obcowania z tajemniczym, niezmierzonym 

światem ducha, który jest właściwą podstawą, istotą i twórcą całego świata 

widzialnego.

Zarodki owych sił i zdolności duchowych posiada każdy człowiek, aczkol

wiek w stanie uśpionym, czekające na swoje rozbudzenie. Opatrzność zsyła 

też w miarę potrzeby wyższe duchy na ziemię, aby ludzkość i ludzi błądzących 

prowadzić na drogę Prawdy i Postępu, aż wszyscy staniemy się ostatecznie 

podobnymi Chrystusowi po spełnieniu czasów.

Górującą, ostateczną zasadą Mesjanizmu polskiego było postawienie przed 

nami ideału Kościoła Ducha ś w., onego prawdziwego Kościoła Chry

stusowego.

To jest pokrótce żniwo starej Polski szlacheckiej, to jej spuścizna, a jej 

poezja i filozofja mesjaniczna jej testamentem, naszym drogowskazem na 

przyszłość. Tam widzimy jasno cośmy zrobili, co źle wykonali, czego zanied

bali i co nam wypada zrobić i naprawić w przyszłości.

A teraz zapytajmy się jak wywiązuje się Polska zmartwychwstała z zada

nia jej powierzonego, co wniosła już do powszechnego Skarbca całej ludzkości 

i jak zaczyna spełniać swoje Posłannictwo dziejowe?

Otóż zaraz na wstępie u progu swoich nowych dziejów stanęła mocno na 
Straży Chrześcijaństwa i Kultury Zachodu przed szatań

ską falą bolszewizmu, wysługując się wiernie swojemu powołaniu jako Przed

murza Chrześcijaństwa.

W swoich poczynaniach dyplomatycznych wniosła na arenę życia i poli

tyki międzynarodowej ideę rozbrojenia moralnego jako nie

odzowny warunek rozbrojenia materjalnego, jako krok wstępny do pokoju 

powszechnego i zbratania wszystkich ludów i wyznań.

Tuż na przełomie dwóch światów w okresie dokonywania się misterjum 

zmartwychwstania Narodu obdarzyła ludzkość dwoma klejnotami błyszczą
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cymi: międzynarodowym językiem Esperanto i jeszcze wspanialszem odkry

ciem radu - zasady promienistości materji, środka i pośrednika w porozu

miewaniu się ludzi poprzez lądy i morza oraz jako środka leczniczego, niosą

cego ulgę i ratunek niezliczonym cierpiącym w ciężkich chorobach ciała.

Esperanto — Radium i Cud nad __W i s ł ą były owemi trzema 

gwiazdami zarannemi, zwiastującemi świt i rozbrzask nowego D n i a - 

nowej Ery ludzkości, były ową zorzą poranną na polskim sklepieniu nie

bieskim jako znak i zapowiedź nadejścia nowych Czasów w dziejach 

rodu ludzkiego.

Do tego dochodzi ostatnio zapoczątkowane zbliżenie i porozu

mienie z Litwą i Czechosłowacją, za któremi przyjdzie dalsze 

zbratanie z nimi i dalszymi sąsiadami.

A jakie są dalsze, najbliższe zadania nasze? Streszczają się one w wyko

naniu testamentu starej Polski szlacheckiej, przekazanego nam w naszej poezji 

i filozofji mesjanicznej, a więc:

I. R o z b udowa i rozszerzenie U n i j politycznych, religijnych 

i gospodarczych naprzód na najbliższych sąsiadów Czechów, Słowa
ków, Rumun ję, Węgr y, Ukrainę i Litwę — mających z nami wiele 

wspólnych cech i celów. Potem rozszerzenie Unji tej na J u g o s ł a w j ę, B u ł- 

g a r j ę, Gr e c j ę, L o t w ę, E s t o n j ę, F i n 1 a n d j ę, S z w e c j ę, Nor

wegię i D a n j ę. W tym składzie tworzyłaby ona Przednią Straż 

Królestwa Bożego na ziemi.

Następnie stworzenie Unji - Stanów Zjednoczonych wszystkich 

ludów i wyznań Europy i całego świata. Tak spełniłaby się zapowiedź o Jed

nym Pasterzu i Jednej Owczarni i Królestwie Bożym 

na ziemi.

II. Dążenie do stworzenia na ziemi Kościoła Ducha św., prawdzi

wego Kościoła Chrystusowego.

Smutną niestety i bolesną nad wyraz jest ta okoliczność, że Rzym tak 

mało posiadał zrozumienia dla potrzeb Polski. W ciągu całych tysiącletnich 

dziejów naszych zawsze stawał w poprzek i na szkodę wolności Ducha Narodu 

polskiego i jego najżywotniejszych interesów. Przypomnijmy tu tylko prze

szkodzenie w rozszerzeniu Unji Polski, Litwy i Rusi na Czechy, Węgry, a nawet 
i Moskwę. Rzym przez narzędzie swoje - jezuitów — przeszkodził także 

utworzeniu niezależnego Polskiego Kościoła Narodowego w duchu prawdziwie 

Chrystusowym. On łączył się raz poraź z wrogami Polski i potępiał nasze 

porywy do odzyskania niepodległości, miotając także, nieszkodliwemi zresztą, 

klątwami na najdzielniejszych królów naszych, którzy niechcieli się ugiąć 

przed potęgą jego i wysługiwać się jego woli.
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Trzeba nam więc naprawdę onego Kościoła Chrystusowego, 

jak zapowiedziano w Objawieniu św. Jana, jaki polska poezja i filozofja ujaw

niła, a Krasiński, Słowacki i Mickiewicz ujrzeli i postawili przed nami jako 

ideał do ścigania i urzeczywistnienia w przyszłości!

Trzeba nam takiego Kościoła, jaki nam maluje nowoczesny mesjanista 

Artur Górski, jaki przyświecał i przyświeca i dziś wielu światłym, 

duchem polskim owianym wyznawcom i zwolennikom jego śród kleru i naj

lepszym mężom stanu.

Biadał wielki St. Szczep anowski nad losem Polski rzymskiej, 

dzielącej losy państw katolickich. Stwierdzał wraz z Wrońskim, że ruchowi 

reformacyjnemu zawdzięczamy wszelki postęp, rozwój i rozkwit nauk, filozofji, 

sztuki, handlu, techniki i przemysłu, że państwa katolickie od 500 lat zmart

wiały, cofnęły i wstrzymały się w rozwoju i postępie, a natomiast państwa pro

testanckie ogromnie postąpiły pod każdym względem i przodują ludzkości.

Nie pochwalamy atoli i nie przyjmujemy wszystkiego, co protestantyzm 

wydał i przynosi. Hoduje on bowiem jednostronnie rozum i wolę — stronę 

materjalną świata, gdzie święcił tryumfy, a zaniedbuje stronę duchową - 

uczucie, intuicję, mistyczne przejawy doznania, przeżycia i wzloty ducha, 
które niemniej ważne od tamtych, a nawet donioślejsze od nich.

Przyszłość więc powinna skojarzyć, zjednoczyć i zharmonizować oba kie

runki, jak to wskazuje nasz Mesjanizm. Odnowiony Kościół Chrystusdwy 

powinien być tego wyrazem jako czysty kult Ducha św.

W tym kierunku podążał ruch reformacyjny w Polsce, a Mesjanizm pol

ski jest jego ukoronowaniem i nakazem do spełnienia przez nową Polskę. To 

nasze zadanie — w tym przyszłość nasza i zwycięstwo, w tym szczęście nasze 

i świata.

III. Dalszem naszem zadaniem, prowadzącem do spełnienia celów powyż

szych, jest praca nad urzeczywistnianiem Królestwa Bożego na ziemi 

— Królestwa Ducha na świecie - Rząd dusz — Władztwo 

Ducha — wniesienie pierwiastka etycznego i duchowego do wszystkich sto

sunków życiowych w dążeniu do osiągnięcia celów ostatecznych ludzkości.

IV. Nakoniec odkrywanie nowych źródeł sił w przyrodzie 

i zastosowanie ich dla dobra ludzkości w celu uniezależnienia się od praw 

ziemi i wprzęgnięcia ich w służbę człowieka - tj. wyzwalanie się z więzów 

materji i uczynienia jej sobie służebnicą i narzędziem pracy Ducha.

Co może nas doprowadzić do tego celu, dopomóc nam do tego wzlotu?

Odpowiadamy: Wstrząs i poruszenie Ducha Naród u, ży

wiołowy wybuch żarliwości religijne j, poryw nowej 
wiary w zwycięstwo i zapanowanie żywego Ducha Chry



13

stusowego ponad zamarłym i skostniałym obecnie Kościołem chrześci
jańskim wszystkich jego obrządków, oraz zwycięstwo nowego Du

cha Czasu nad wybujałą, rozpadającą się kulturą materjalistyczną świata.

Nie na miarę karłów-samolubów, ale tytanów-olbrzymów musimy nastroić 

duszę i serca nasze, jeśli chcemy żyć i spełnić nasze Posłannictwo, nasz cel 

i przeznaczenie nasze.

Trzeba nam czerpać z przebogatego Skarbca darów Bożych, z niezgłę

bionej i niewyczerpanej Studnicy Mądrości spuścizny przodków naszych. 

Musimy stawiać przed sobą wielkie cele i zadania i z całą siłą Ducha naszego 

dążyć do ich urzeczywistnienia.

Trzeba pamiętać i stale uprzytomniać sobie i światu, że najwyższym 

Prawem bytu Polski jest Prawo sumienia!

Ostatecznie trzeba powiedzieć jeszcze kilka słów o początkach i rodowo

dzie idei Mesjanizmu polskiego.

Idea ta jest właściwie tak stara jak Polska. Naród polski przyniósł ze sobą 

na świat już swoje Posłannictwo i pełnił je, aczkolwiek nieświadomie, od 

samego zarania dziejów swoich. Przebłyski świadomości tego Posłannictwa 
znajdujemy już u Mieczysława I, Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, 

u Jagiellonów, Arjan — Braci Polskich, Batorego, Sobieskiego i twórców Kon

stytucji 3 Maja, u Kościuszki i Belwederczyków z r. 1830 i u Trauguta.
Pierwsze świadome początki idei mesjanicznej spotykamy już w wieku XVII 

w czasie największej potęgi, ale zarazem i początku staczania się do upadku 

Polski u Starowolskiego, Skargi i Orzechowskiego, który 

głosił, że Królestwo Polskie jest ludem wybranym, dalej u Kochowskiego 

i ks. D ę b o ł ę c k i e g o, obwieszczającego wizję mesjanistyczną panowania 

Polski nad światem.

Następnie pojawia się idea ta w ,,B a r d z i e p o 1 s k i m" ks. A. Czarto
ryskiego, potem w pieśniach konfederatów barskich, u k s. M a r k a, w S i ą- 

tyni Sybilli Woronicz a, u Brodzińskiego i Wernyhory, 

u Staszic a, Szaniawskiego, Surowieckiego, Niemcewi

cza i innych, aż doszło do jej rozświtu w Poezji i Filozofji mesjanicznej. 
Zresztą, jak już powiedziano, jest cała historja Polski spełnianiem Ewangelji 

Miłości, Wolności, Równości, Braterstwa i Pokoju, aczkolwiek z różnemi 

odchyleniami i zboczeniami, upadkami i wzlotami, a więc Mesjanizmem 
Czynu w spełnianiu Woli Bożej, który zrodził takie, nigdzie nie spotykane 

hasła, jak: ,,W olni z wolnymi - Równi z równym i44, ,,Z a n a- 

szą wolność i waszą44, lub ,,Zwyciężonemu wolność!44

Szczególnie atoli Arjanie — Bracia Polscy dążyli celowo do 

ziszczenia zasad Ewangelji i Królestwa Bożego na ziemi i byli naprawdę 

poprzednikami naszych Wieszczów i Filozofów mesjanicznych. Na równi
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z nimi uznawali potrzebę zjednoczenia Religji i Filozofji, naukę Ewangelji sta
rali się stosować dosłownie.

Już przed 400 laty głosili wolność sumienia i pragnęli zjednoczenia wszyst
kich ludzi dla wspólnego dobra. Uznając jedynie zasadę miłości bliźniego, jako 

zasadę moralności, potępiali nierówność stanów, ucisk chłopa, karę śmierci 

i wojny, a zasadę ,,n i e s p r z e c i w i ą n i a się złu44 tłumaczyli w ten spo
sób, że Pismo św. zaleca tępienie zła i zwalczanie go dobrem.

Gdy po nieszczęsnych wojnach szwedzkich pod naporem Rzymu i jezui
tów zamiast Żydów skazano ich na wygnanie -. wówczas przeszło 30.000 wy

znawców tego wspaniałego ruchu wolnościowego, w myśl wyznawanej zasady 

,,nie sprzeciwiania się złu44, wolało opuścić Ojczyznę kochaną zamiast wyrze

czenia się swych zasad. Poszli na tułaczkę, zaszczytnie stając wszędzie 
w obronie wolności ducha — chociaż sprzeciwić się mogli i pozostać w kraju, 

bo byli to ludzie najdzielniejsi, orężni i najoświeceńsi naonczas w Polsce, prze

ważnie zacnego rodu szlacheckiego. Zbrodnia ta, popełniona na własnej braci, 

strasznie się zemściła później na Polsce — utratą niepodległości na przeszło 
sto lat! Przestroga to ważna i na przyszłość.

Zaznaczamy jeszcze, że już niektórzy starożytni Mędrcy i Wtajemniczeni 

w losy ludów i świata mieli wyobrażenie o losach i przeznaczeniu Polski. Na 

obrazie kabalistycznym mistycznego drzewa życia jest i Polska 

umieszczona śród 72 narodów świata, czcząca Boga wysłuchującego w wszel
kiej potrzebie życiowej. Wyznawców jego cechują sprawiedliwość, czystość, 

miłość prawdy, godność i niewinność.

Wielki wtajemniczony starożytności Apollonjusz z Tyjany wy

mienia Kraków jako jedno z nielicznych centrów-ognisk potężnego promienio

wania sił kosmicznych na ziemi, które mają przemożny wpływ na dzieje 

naszego planety i jego mieszkańców.

I wyznać muszę zdziwiony, że ilekroć od lat młodości przyjeżdżałem do 
Krakowa, ogarniał mię zawsze nieświadomie na parę kilometrów od miasta 

jakiś tajemniczy prąd i nastrój, jakby zanurzania się w jakiejś innej, subtel

niejszej, lekkiej atmosferze, śród której uczuwałem się taki lekki, swobodny, 

radosny i silny, z piersią rozszerzoną, poruszaną jakiemiś nieuchwytnemi 

wibracjami, nie zdając sobie z tego sprawy, że to działanie owych sił kosmicz

nych, promieniujących z tego ogniska globowego.

I nie dziwota, że tam z Krakowa wyniósł Kopernik ideje o nowym porządku 

świata, że tam zrodziły się i wypromieniowały szeroko ideje równości, wolności 

i braterstwa ludów i wyznań; że tam był ośrodek ruchu reformacyjnego w Pol

sce, że tam zeszła zorza zmartwychwstania Polski, że stamtąd wyruszył 
budowniczy nowej Polski na bój o wyzwolenie Narodu, że tam spoczęły pro
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chy Królów-Duchów Narodu jako symbol jego wielkości i zasługi, że tam jakby 

wieńcem okalają Mogiły i Kopce legendarne czcigodny ogród wawelski!

Podobnie i Różokrzyżowcy w Niemczech i w Ameryce, a śród filo- 

zofów-humanistów niemieckich Herder i historyk R o 11 e c k zapowiadają 

Polsce i Słowianom wogóle wielką przyszłość i rolę kierującą w dziejach 

ludzkości zgodnie z wynikami badań i inspiracyj mesjanistów polskich. Twier

dzą oni, że ze stopu ludów słowiańskich wyjdzie nowa, świetlana rasa ludz

kości, a następnie podobnie ze stopu i zlewu najlepszych żywiołów wszystkich 

ras wyjdzie ostatnia, jedna jedyna rasa na ziemiach t. Zjednoczonych Ame
ryki Półn. Wówczas spełni się zapowiedź Syna Bożego o Jednym Pasterzu 

i Jednej Owczarni i Królestwa Bożego na ziemi.

Słowianie wniosą, jak mówią Różokrzyżowcy, pierwiastek uczucia, serca 

i intuicji do dziejów świata, a na skrzydłach pieśni i muzyki wzlatywać będą 

w sfery niebiańskie, rozbrzmiewające błogością i szczęśliwością nieopisaną. 

I w tym względzie schodzą się wizje i zapowiedzi naszych mesjanistów z prze

powiedniami Różokrzyżowców, wtajemniczonych w arkany przyszłych losów 

ludzkości.

. Na zakończenie tego krótkiego szkicu nadmienić jeszcze wypada, że i na

sza idea Mesjanizmu ma różne odcienie. Jedni stawiają cele bliższe — do

czesne, ziemskie, a więc dążą wyłącznie do stworzenia i urzeczywistnienia 
Królestwa Bożego tu na ziemi — jak Cieszkowski i Królikowski. Inni 

znowu: Wroński, Trentowski, Libelt, Słowacki, Mickiewicz i Krasiński prze

noszą Królestwo Boże z ziemi w Niebiosa — do Wieczności, jako 

kresu rozwoju nieskończonego, celu i przeznaczenia człowieka, ludzkości, ziemi 

i wszechświata. W gruncie rzeczy jednak służą wszyscy jednej i tej samej 

Sprawie w szerszym lub węższym zakresie, gdyż przez Królestwo ziemskie 

przechodzi się do Królestwa niebieskiego. Wszyscy dążą do podniesienia czło

wieka, do rozsłonecznienia ziemi i zjednoczenia z Bogiem.

Dodać jeszcze trzeba, że duch Mesjanizmu polskiego przejawia się w twór

czości i pracy obywatelskiej wielu pisarzy i mężów stanu Polski porozbioro- 

wej, w muzyce i sztuce polskiej, a przedewszystkiem u Szopena, Moniu

szki, Szymanowski eg o, Matejki, Grottger a, Mochnac
kiego, St. Szczepanowskiego, Sienkiewicz a, Żeromskiego, 

Zubrzyckiego, L. Freytaga, A. Górskiego, W. Lutosław

skiego, Konopnickiej, Orzeszkowe j, Przewóskiej, Pade

rewskiego i w Czynie mesjanicznym budowniczego nowej Polski — 

Józefa Piłsudskiego. Genjuszem swoim i trudem dziejowym wespół 

z Narodem naszym dokonał on z Woli Bożej wskrzeszenia i odbudowy nowej 

Rzeczypospolitej Polskiej jako pierwszy owoc i etap na drodze pochodu 

i pracy Ducha polskiego w nowej Polsce.
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Naszem zaś zadaniem na dziś i jutro: starać się stać godnymi tego Posłan

nictwa i czynnie przyczyniać się na każdym kroku, w każdej dnia godzinie do 

jego urzeczywistnienia i spełnienia, aby ,,S ł o w o" ciałem się stało!

Wraz z Brodzińskim, wzywającym Naród do czuwania, wołamy: 

,,Czuwajcie wszystkie matki, wszyscy mistrze i kaznodzieje! Wszelka żywa 

duszo polska pragnij i czuwaj! bo nie wiesz miejsca, ani czasu, w którym powo

łana być możesz. Czuwaj każdy, czy prostak, czy mędrzec; czyś mąż wiel

kiego serca, czy słaba niewiasta. Słuchaj gdzie trawa rośnie, czuwaj na każdy 

wiatru powiew — przedewszystkiem bądź duszą płonącą ku Bogu, który sam 

zsyła łaskę i sam sposobność do jej przyjęcia daje!"

A z Irydjonem Krasińskiego wołamy:

,,W IMIĘ BOŻE - IDŹ I CZYŃ!"

Nadmieniamy nakoniec, że szersze rozwinięcie idei i zasad Mesjanizmu 

polskiego znajdą Czytelnicy w osobnej, większej pracy autora niniejszej roz

prawy, a mianowicie: ,,Wizerunek ducha polskiego i jego
dorobek dziejowy", czekającej na wydanie skoro znajdą się potrzebne 

fundusze.



BRONISŁAW TRENTO W SKP)

Bronisław Trentowski (21 I 1808 - 16 IV 1869) jest, by tak 

rzec, najwierniejszym, najistotniejszym filozofem polskim, zrodzony z krwi 

i kości i ducha polskiego. Filozofia jego jest niejako wizerunkiem duszy narodu 

polskiego — taka bujna i żywa, rzutka i strzelista, potężna i głęboka, błyska

wicami skrząca i wytryskająca żywym strumieniem z ducha.

Zarazem atoli jest jego wspaniały dorobek duchowy, niestety najmniej 
znany w Polsce, ponieważ od kilku dziesiątek lat są dzieła jego zupełnie 

wyczerpane i tylko rzadko gdzie można jedno lub drugie dostać do ręki, a na 

domiar niektóre z nich, może najwartościowsze, spoczywają jeszcze w ręko

pisach, wcale drukiem nie wydane, dostępne jedynie dla nielicznych badaczy 

źródłowych! Dlatego też podajemy tutaj pogląd na twórczość duchową Tren- 

towskiego przeważnie na podstawie sumiennych prac krytycznych o filozofii 

Trentowskiego gruntownego znawcy jego dzieł dra Wł. Horodyskiego, K. Li

belta i dra St. Carskiego, ponieważ doszły do naszych rąk okrom ,,Panteonu" 

tylko niektóre z nich, w dodatku nie w całości.

Jeszcze za życia posiadał on wielu gorących wielbicieli, a jego filozofia 

wywarła wielki wpływ na ówczesny świat naukowy polski i naszych wiesz

czów, szczególnie na Z. Krasińskiego, którego poezja mesjanistyczna oparta 

jest na zasadach filozofii Trentowskiego.

Krasiński wysoko cenił go i od r. 1847 aż do swej śmierci wypłacał mu 

tysiąc talarów rocznie za jego niebiańską ,,Bożycę", olbrzymie, cztero
tomowe, dotychczas nie wydane dzieło, i za wychowywanie jego dzieci, dając 

mu możność niezależnej pracy i twórczości duchowej, tak płodnej i obfitej.

Pochodził z ziemi podlaskiej. Ojciec jego był wójtem i zarządcą dworu 

rządowego w Łukowie, był człowiekiem wykształconym i zwolennikiem 

filozofii Kanta. Trentowski był protestantem-kalwinistą, skończył uniwersytet 

warszawski i dokształcał się w Paryżu.

Po powrocie do kraju poświęca się zawodowi nauczycielskiemu, a w roku 

1830 zaciąga się w szeregi Powstania listopadowego, biorąc udział w 11-tu

”J W 130 rocznicę przyjścia jego na świat przynosimy ten krótki obraz jego 
życia, prac i działalności dla dobra narodu i ludzkości.
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bitwach. Dwukrotnie ranny, wkroczył po upadku Powstania z korpusem Rybiń

skiego do Prus i osiadł ostatecznie w Fryburgu w Badenii, gdzie uzyskał 

tytuł doktora filozofii i tymczasową posadę docenta filozofii na uniwersytecie 

fryburskim. Gdy stałej posady profesorskiej tam nie uzyskał, otrzymał za 

pośrednictwem Marcinkowskiego stałą pensję roczną od hr. E. Raczyńskiego 

za wydawanie polskich dzieł naukowych aż do roku 1847.

W roku 1843 urządził kilka wykładów w Poznaniu z ogromnym powodze

niem, a rząd pruski, uznając jego działalność za niebezpieczną dla siebie, 

zmusił go do opuszczenia Poznania. W r. 1848 przyjeżdża do. Krakowa. Sława 

jego jako wielkiego filozofa narodowego i patrioty gorącego wyprzedziła jego 

przyjazd. Gdy stanął w grodzie królewskim, przyjęto go z wielkim entuzjaz

mem, obrzucono kwiatami, strojono wieńcami, wyprzęgano konie z powozu 

i noszo na rękach. Tam dwa razy na tydzień wygłaszał płomienne mowy 

i wykłady, był bowiem niezrównanym mistrzem słowa, lecz rząd austriacki 

wkrótce wydalił go stamtąd.

Już w maju tego roku (1848), który był wiosną ludów, budzących się do 

wolności, widzimy go we Frankfurcie nad Menem, gdzie brał żywy udział 

w pierwszym Sejmie Rzeszy niemieckiej w charakterze posła Krakowa, wystę

pując w roli nieznużonego orędownika praw Polski.

Upragnionej katedry filozofii w Akademii Krakowskiej niestety nie otrzy
mał i żył w niedostatku aż do uzyskania wspomnianej pomocy Krasińskiego. 
W roku 1859 był w Paryżu z ogromną radością witany i uwielbiany. Umarł 

16 VI 1869 r. w Fryburgu, po przebyciu choroby kilkuletniej. Osierocił żonę 

Niemkę i córkę, wychowaną i wykształconą bardzo starannie na prawdziwą 

Polkę, która jeszcze za życia ojca wyszła za mąż za światłego ziemianina 
z Litwy — E. Butkiewicza. Na mogile jego wyryto na marmurowej otwartej 

księdze słowa:

Miłuj w bliźnim 

i w sobie samym 

tylko Boga 

i Człowieczeństwo.

Chowanna 

1842 .

Myśliny

1844
Panteon wiedzy ludzkiej 

1869.

Pierwsze swoje dzieła filozoficzne, które od razu zjednały mu sławę filo

zofa pierwszorzędnego, pisał i ogłaszał Trentowski w języku niemieckim, 

wychodząc ze szkoły filozofów niemieckich: Kanta, Hegla, Schellinga, Fichtego, 

Krausego i innych współcześników, przerastając i wyprzedzając ich poglądy. 

Budował na tym podłożu swój własny, wyższy system filozoficzny nowej 

filozofii polskiej z ducha polskiego wynikającej, odznaczającej się zadziwiającą
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bystrością, szerokością i powszechnością, a przede wszystkim żywym tętnem 

życia, bo z życia płynącej i dla życia przeznaczonej, a nie od życia oderwanej.

W filozofii swej jednoczył, syntezował w sobie dwa kierunku, dwa światy 

— filozofii niemieckiej i romańskiej: realizm i idealizm, empiryzm i spekulację; 

syntezuje duszę i ciało w jaźń, zmysł i umysł w rnysł, treść i formę w istotę, 

względną różnię i jednię bezwzględną w różnojednię filozoficzną — jako zdo

bycze nowej filozofii polskiej.

Mówi on: ,,Do światów romańskich i germańskich — świata realnego 

i idealnego — dochodzi świat trzeci — polski. Jest to świat 

transcedentalny, stanowiący tak Natury i Objawienia, jak Rzeczy 
i Myśli, słowem, Wszech Jawu Istotę. Jest to niebo, w jądrze Natury i Obja

wienia Rzeczy i Myśli, wszystkiego świata tego obecne i świat ten piastujące. 

Jest to świat tamte n."

Polska stworzy więc świat nowy, nową epokę w dziejach ludzkości, w któ

rej Polska pierwszą odegra rolę, bo ,,dzieje nasze są szczodre w poświę

ceniu dla c z łowieczeństwa i wolność i, obfitują w ofiary i cało

palenia, innym ludom nieznane. My jesteśmy do nowego obrotu rzeczy najbar

dziej przygotowani. Wyjdziemy promie 11 nicą około głowy naro

dów europejskie h."

Lecz nie tylko w filozofii, dowodził on, ale i w innych dziedzinach twór

czości duchowej i w życiu społecznym, politycznym i religijnym należy dążyć 

do godzenia, wyrównywania sprzeczności istniejących i wyprowadzenia syn

tezy. Ten prąd i popęd do syntetyczności jest kardynalnym wyrazem duszy 

polskiej, a filozofia polska zbawieniem Europy w jej rozterkach i sprzecz

nościach wewnętrznych.

W przeciwieństwie do Hoene-Wrońskiego, który dłuższy czas złudnie 

Rosji przypisywał rolę przewodnią śród Słowiańszczyzny i świata w ogóle, 

wyróżnia Trentowski Polskę od owych pobratymczych niewolników, którzy 

zawsze walczą za niewolę i zagrażają swobodzie Europy. Naród polski nazywa 

szczepu słowiańskiego królem, podkreśla silnie jego rolę w Słowiańszczyźnie 

i woła: ,,Nam stać oddzielnie potrzeba, bo jaźń nasza i dzieje nasze innej 

zupełnie natury." Wierzy wreszcie gorąco, że przyszłość należy do Słowian 

i gdy wystąpią na arenę dziejową, nastąpi zmierzch narodów germańskich 

i romańskich.
Z dzieł filozoficznych, pisanych w języku niemieckim, wymieniamy tu: 

,,G r u n d 1 a g e der universellen P h i 1 o s o p h i e", ,,Yorstudien 

zur Wissenschaf t der Natu r", ,,G 1 a u be nsbekenntni s", ,,D i e 

Freimaurerei in ihrem Wesen u. Unwese n", a w języku łaciń

skim : ,,D e v i t a hominis aetern a". W nich zawarte są już zgoła 

wszystkie zasady jego potężnego systemu filozofii uniwersalnej.
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W języku polskim zaś wydał: ,,My ślini ę, czyli całokształt Loiki na
rodowej44 (2 tomowe dzieło), ,,C h o w a n n ę44, czyli system pedagogiki naro

dowej z godłem: ,,światło, religia, narodowość44 (2 tomy potężne), ,,Pan

teon wiedzy ludzkiej, lub pantologia, encyklopedia wszechnauk 
i umiejętności, propedeutyka powszechna i wielki system filozofii44 (3 tomy 

ogromne), ,,Wizerunki duszy narodowej z końca ostatniego 

szesnaściolecia przez Ojczyźniaka44, Stosunek filozofii do cyber

netyk i44, czyli sztuki rządzenia narodami, ,,P r z e d b u r z a p o 1 i t y c z- 

n a44, ,,D e m o n o m a n i a44, o której obszerniej będzie w dalszym ciągu powie
dziane, a z niedrukowanych jeszcze wspomniana już ,,B o ż y c a44, dzieło 

4 tomowe i inne dotychczas nieznane prace pośmiertne.

Jego ,,My ślini44, czyli logika narodowa, jest szczerze polskim, grun

townym wykładem samodzielnym praw i zasad myślenia. Wykład jej jest 

tak prosty, tak przemawiający, a przykłady tak oczywiste, żywe, często z na

szego życia narodowego zaczerpnięte, że i pod tym względem jest jedyna 

w swoim rodzaju. Logika jego jest ,,narodową44, bo miała być instrumentem 

kształcenia jaźni człowieka, powołanego wraz z swym narodem do spełnienia 

misji w ludzkości i wprowadzała na widownię tzw. ,,b o ż y n i e c44, najwyższe 

prawo stawania się, prawo bożoczłowieczeństwa.

,,B ożystan44 jest wedle ,,My śliny44 najwyższym urzeczywistnieniem 

bytu i nicestwa, to znaczy, że prawdę absolutną, a lepiej: uniwersalną, zdo

bywa człowiek w bożoczłowieczeństwie, tj. w poczuciu się bóstwem — nie 

celem wywyższenia się nad innymi, lecz dla wyrażenia w życiu wielkiej myśli 

Bożej. Takiemu zadaniu podoła tylko taki człowiek, który poznaje w jaźni 

swej pierwiastek bóstwa. Taki stan zowie się ,,żywostanem44, czyli zro

zumieniem zagadki życia w doczesności. ,,B o ż o s t a n44 jest to ,,ż y w o s t a n44 

w wieczności. Pojęcie bożoczłowieczeństwa, słynne zdania Trentow- 

skiego o ,,zbóż ani u się44, są rdzeniem jego systemu filozoficznego.

W pracy: ,,De vita hominis aeterna44 wywodzi Trentowski, że 

istotą człowieka nie jest ani ciało, bo pochodzi od przyrody, ani dusza, bo 

pochodzi od ducha, lecz człowieczeństwo boże, osobistość, 

jaźń, rezultat wzajemnego przenikania się duszy i ciała. A rezultatem tym — 

osoba. Urabia ją człowiek dla siebie — ona zachowuje się po śmierci. Tak 

rozumiał Trentowski nieśmiertelność osoby. Osobą jest również Bóg. I On 

jest przeto jaźnią, więc tkwi w Nim coś cielesnego (somatyczność Boga). Czym 

jest jaźń, jak ją sobie wyobrazić, tego nie wiemy. W każdym razie jest to 

bóstwo.

,,C ho wanna44 Trentowskiego przedstawia w szerokim rzucie wspa

niały system wychowania narodu, wyprzedzający daleko ducha czasu, a gło
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szone tam zasady jeszcze i dziś po stu latach jej napisania mają swoją war
tość i zastosowanie. Żąda tam samodzielności w rozwoju duszy dziecka. Dzie

cię to już bóstwo samodzielne; mamy mu ułatwić rozwój i udoskonalenie, 

przygotować je do życia i służby dla narodu.

Celem ostatecznym wychowania powinien być Ideał Bożoobrazo

wości — zboża ni a, do którego należy bezustanku zdążać. Nie wolno 

wychowywać ,,małpy", rozwijać jakichkolwiek tendencyj religijnych, politycz

nych, państwowych, społecznych. Dziecko jest już osobą, jaźnią, duchem 

samoistnym, a celem wychowanie dzielnego i samodzielnego obywatela 

i zacnej, światłej obywatelki, przede wszystkim dobrej matki. Wielką wagę 

przykłada on do wychowania w duchu prawdziwie religijnym, a nie ciasnym 

dogmatyzmie. Sam był gorliwym ,,r e 1 i g i a n t e m" a religię uważał za przy

rodzoną, wrodzoną własność człowieka; ale nie pochwalał wyłącznie żadnej 

religii znanej, bo były dla niego wszystkie jednostronnościami. Religia istotna 

jest jedna; tak nauczał.

Pod tym względem tak pisał o posłannictwie Narodów i Kościołów: ,,Jak 

różne narody, tak różne wiary religijne, rozdzielające Ludzkość w ogromne 

Ciała zbiorowe, lub różne Kościoły, istnieją na ziemi z woli Bożej. Jako we 

wszelakim narodzie innym, tak i w każdym kościele innym, pracuje pewna 

Myśl B oża, która się wypowiada, i jest pewne dla ludzkości Posłan

nictwo z niebios, pewien Mesjanizm. Uboga byłaby ludzkość bez 

różnic narodowych, — również uboga byłaby jej religia bez różnic wiarowych. 

Różnice te, są zaiste, nie z niebios, lecz z ziemi, a wyrażają różny stopień 

oświaty i wewnętrznej potrzeby ducha ludzkiego. Jednym wystarcza Fetysz, 

drugim Budda, innym Mohamet. Nam potrzeba Chrystusa. Różnice te na pier

siach ludzkoścrsą naturalne i konieczne. Bez nich Jedność byłaby bezbarwna. 

Jedno jest niebo, lecz i na nim gwiazd tyle. Jedna jest religia, ale w niej świateł 

udzielnych, lub wiar mnóstwo.

Cóż stąd? Oto jeden Kościół względem drugiego Kościoła jest także 

B 1 i ź n i, a każdy z nich ma jednako za święty i od Zbawiciela przykazany 

obowiązek: Miłość Bliźniego! Szanuj więc wszelaką obcą ci 

wiar ę, jak własną! Jeżeli tego nie czynisz, grzeszysz przeciwko pra

wu Bliźniego i obrażasz Boga!"

W Panteonie wiedzy ludzkiej nareszcie przedstawił z ogrom

nym rozmachem swój własny system filozoficzny, wyprowadzony z dotych

czasowego dorobku duchowego ludzkości, ożywionego i zapłodnionego pier

wiastkami i siłami, zrodzonymi w duszy narodu polskiego. Cechą jej zaś cha

rakterystyczną, jak już powiedziano, jest dążenie do godzenia sprzeczności, 

jednoczenie, całkowanie i syntezowanie, kojarzenie sprzeczności dualizmu
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w trójcy, wyprowadzającej ze świata zewnętrznego i wewnętrznego Rzeczy

wistość stwórczą, absoiutną, czyli świat boski.

,,T a m t e n ś w i a t, mówi on, to istota i wiekuiste świata tego jądro, 
a ten świat bezprzestanny świata tamtego odsłon. Świat tamten, 

utajony na dnie t e g o, nadaje światu temu, a świat t e n, będąc tamtego 

świata odblaskiem, nadaje tamtemu Rzeczywistość. Oba światy te 

przenikają się wzajem i sprawują jeden, nieskończony i żywy świat 
Boży. Ten świat trzeci zawiera się w tej wiekuistej Jedności żywej; 

jest to wszechstronna Rzeczywistość Boża, w której zlewają się 

z sobą w jedno niebo i ziemia. I oto widzimy przed sobą ten piękny 

świat Boży, z którego dna wygląda tamten świat i Bóg, na którego po

wierzchni jaśnieje ten świat i Boży obraz, człowiek.

Jakże wysokie i szczytne pojęcie Boga, Syna i Ducha św. i jaźni — ducha 

człowieka spotykamy u Trentowskiego!

,,Bóg — czytamy w Panteonie — ukazuje się Jaźnią, ciągle jedną, w mirja- 
dach jaźni ludzkich obecną, lub Jaźnią wszechjaźni. (Słowo ,,j a ź ń44 oznacza 

tutaj ,,d u c h a.) Bóg ukazuje się Osobą przedwieczną, pierwiastkową, 

samoistną, świętą — stanowiącą w każdym człowieku, w każdym narodzie, 

w każdej ludzkości osobistość ich jedną i jedyną i tę samą krynicę. Na 

początku bowiem stoi Jaźń i Osoba Boża jako Absolut, a na końcu Jaźń i Osoba 

ludzka jako Absolutu tego odblask lub obraz i wizerunek Boga na ziemi.44

,,S ł o w o Boże na wieczności łonie stwarza świat, a Słowo ludzkie 

na piersiach czasów staje się świata przeświadczeniem. To, co się znajduje 

pomiędzy Bogiem a człowiekiem, świat nieosobisty, jest n i e j a ź n i o - 
w o ś c i ą, ale taką, w której się jaźniowość czyli Boskość tai. Jest to osobistość 

rozwiązana, to znaczy, nie mająca świadomości o sobie, bo od siebie samej 

odpada, ale ponieważ w istocie swej wiekuista, więc nie przepadła i stąd 

pragnąca jest zawiązać się znowu w samą siebie i wzdychająca za jaźnio- 

wością w Bogu i w człowieku.44

,,Na dnie Jaźni Twojej Bóg, a z Nim i uznanie Boże, — to, którym 

Bóg Siebie samego z n a... Wydobądź tylko z siebie znanie to wiekuiste i za

mień je w twe p o z n a n i e, czyli to, co pod tym względem tkwi w tobie 

in potentia- przeistocz w wytwór twój in actu, a dopniesz celu! Bóg 

znający samego siebie, przemieszkuje w tobie, a znanie jego Boże, to światłość 

z niebios jaźni twej dana. On chce tedy, ażebyś Go poznał. Jeśli tego nie 

czynisz, to jedynie twoja w tym gnuśność i — wina.44

,,Oświecajcie naród — woła do ziomków — ażeby wiedział, czym był, 

czym jest i czym być powinien! Prawcie mu co godzina, że wielka, wspa

niała, wiekuista Boskość stanowi jego jaźń, a więc nie umrze on i umrzeć nie 

może, że nie ma dlań śmierci, chyba, iż sam zechce zgładzić w so
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bie nieśmiertelność nierozumem, ospałością moralną, tchórzostwem, 

brakiem uczucia własnego, niezdolnością do ofiar i podłymi czyny.44

,,Syn Boży — druga osoba Trójcy św. — to pierwiastek człowie

czeństwa w Istocie Boże j, to przed wiekami, przez wieki i po wie

kach, a więc wiekuiście istniejący Arcy-typ Ludzkości, Arcy-jaźń Człowie

czeństwa. Chrystus to nie tylko jednorazowe w czasie i z jednorazowej łaski 

Bożej zstępujące z wyżyn na padół zjednoczenie się pierwiastka 

Boskiego z ludzki m, ale przedwieczny w istocie Boskiej hebrajski 

Adam Kadmon, czyli najpierwszy Człowiek niebieski, Człowiek 

w Bogu, Bóg jako człowiek.44
,,Bóg jest Osobą pierwotną, najpierwszą, jedyną, prawdziwą; Osobą w cał

kowitej pełni znaczenia, a będącą wszechosobistości ludzkiej niebiańskim grun

tem i piastunem. Bóg-Człowiek wyjawia się od wieków na wieki 

w Człowieczeństwach wszechświatów i czasów, lecz mógł wyja

wić się także całkowicie w jednym człowieku. Musiał skupić się 

i zogniskować w sobie samym, ażeby równie na ziemi jak w niebie Bóg-Syn 

wyświęcił się Osobą jedną, jedyną, Ojcu równą, ażeby wielość ludzka 

nie tylko wypływała z Jedności niebieskiej, ale i wylewała się napowrót 

w tę Jedność na ziemi. Objaw Syna Bożego na ludzkości pier

siach to potrzeba i konieczność teozoficzna. A że stało się to w Chrystusie, 
tego dowodzi Jego Mądrość, Światłość, Cnota i Świętość niezrównana.44

,,Gdy Ojciec wynosi z siebie Syna, już stwarza lubo dopiero w istocie wła

snej nieskończone Synostwo Boże, tj. ród ludzki wszech

światów. Przeznaczeniem Syna Bożego jest przeto rozkładać istotę 
swą w Człowieczeństwa wszech światów i czasów, tudzież w pojedynczych 

ludzi, a później, gdy spełnią się czasy, składać ją na nowo i na po
wrót we wcieleniu własnym. On narodzić się ma na każdej ziemi, ażeby na 

niej był niebiański pierwowzór, zamykający w sobie c z y s t ą, 
pełną bożo-człowieczeńską ludzkość. Stąd jako Ojciec rodu człowieczego 

stworzyciel, tak Syn rodu tego odkupiciel.44
,,Pismo św. za starych czasów i dla ludzi wiedzy niższej od wiedzy dni 

naszych pisane, dzierży się li ziemi tej, na której mieszkamy, i mówi o Chry

stusie jako o jednym i jedynym Odkupicielu świata. Ale Prawda ta rozciąga 

się do całego wszechświata, w którym jest ziem podobnych do naszej, a z nimi... 

Człowieczeństw i Odkupicieli ich krocie.44
,,Nie to, co człowieczego, ale co Bożego w człowieku, daje nam o Bogu 

wyobrażenie... Dopiero wszystkie Człowieczeństwa po spełnieniu żywota ich 

czasów razem zagarnione, przedstawićby podołały w całkowitej pełni to, co 

zamyka w sobie Bóg Syn... W człowieku każdym jes,t Ojciec, 
Syn i Duch św., a z Nimi Królestwo Ojcowskie, Synowskie 

i Świętoduskie.44
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W Królestwie Ducha św. spełnia się przeznaczenie człowieka, albowiem 

Duch jest sprawcą i wyrazem świadomego powrotu od Syna do Ojca 

Przedwiecznego.

Jest więc Trentowski wielkim filozofem uniwersalnym, wielkim wycho- 

wawcą-pedagogiem, wielkim myślicielem w ogóle, wielkim patriotą i obywa

telem i szermierzem górnego mesjanizmu polskiego. Jego zasady, jego filo

zofia przyszłości, to hasło jasne dla nas, dla samego życia, zawczesne, mówił

0 nim dr Horodyski. Swoim uniwersalizmem życiowym wyprzedził wieki całe. 
Takiego filozofa nie mieliśmy drugiego, on był naprawdę filozofem życia, 

a ludzkość miała ich w dziejach bardzo niewielu. On w niejednym względzie 

stanął wyżej i przerósł wszystkich naszych myślicieli narodowych.

Trentowski żądał swobody dla badania i rozumowania. Uważał się za my

śliciela, który nie tylko wierzy w osobowość Boga, lecz i dowodzi jej. W ,,Cho- 

wannie" powiada: ,,Wiara w Boga, nieśmiertelność, cnotę stanowi prawdziwą 

religię, lecz rozbrzmiewa nie tylko w świątyniach chrześcijańskich, ale

1 w moszeach i pagodach." Jak nie był ani ateistą ni panteistą, lecz 

,,prawdziwym religiantem", tak samo nie chciał być ani monarchistą, 

ani republikaninem, lecz ,,całą gębą Polakie m." Pisał i mówił 

zawsze gorąco, porywająco, przekonywująco a uniwersalnie, ponad-jedno- 

stronnie. Z wielką pewnością siebie zwalczał licznych, nieprzejednanych prze

ciwników, szczególnie na punkcie religii, gdyż zwracał się ostro przeciwko 

bezdusznej, zewnętrznej pobożności oraz przeciwko tendencjom kościoła w ży

ciu prywatnym i publicznym i chińszczyźnie średniowiecznej. Z. Krasiński 

najlepiej ocenił go, pisząc do niego: ,,W Tobie jest istna szczera, złota, praw

dziwa natura polska a nadto jest mądrość. W inteligencji Twojej jest Polska 

wieków przyszłych." I zastanowienia to godne, że ten arcykatolicki Krasiński 

cenił wysoko i dostarczał przyczynków do niektórych prac temu okrzycza

nemu heretykowi-kalwiniście, wywrotowcowi i masonowi!"

Wywarł on wielki wpływ na polski świat filozoficzny i naukowy, a czasy 

owe nazwano nawet wiekiem Trentowskiego. Jego ,,Myśl ini na

rodowa" i jego ,,Ch o wanna" zostały przez władze pruskie skonfisko

wane, co najwymowniej świadczy o ich wartości i charakterze. Trentowski, 

którego dzieła przemycano do Kongresówki i Galicji na równi z utworami 

Mickiewicza, był na indeksie — nawet jako twórca logiki! Razi tylko u niega 

nie zawsze szczęśliwie dobierane i urabiane nowe słownictwo filozoficzne, co 

nie wpływa zresztą na wartość jego prac fundamentalnych — obecnie nie

stety mało lub wcale nieznanych. Od roku 1840 był także wolnomularzem 

i chciał zreformować ten Zakon w duchu polskim, ogłaszając w tej sprawie 

osobne dzieło w języku niemieckim, które jednak nie znalazło tam uznania 

ni posłuchu, co rzeczą zrozumiałą. Zajmował tam wysokie stanowisko Mistrza 

Słowa.
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Na końcu powiedzieć jeszcze musimy kilka słów wyjaśniających zbyt 

porywcze i nieusprawiedliwione, jednostronne przedstawienie zagadnienia 
demonów i duchów w jego ,,Demonomanii".

Znał on bardzo dobrze świat ducha i dał mu wspaniały wyraz w swoim 

największym i najważniejszym dziele — w ,,Panteonie wiedzy ludzkiej", gdzie 

zachował przedziwny umiar i jasność w określaniu tych arcytrudnych, tajem

niczych przejawów życia, istoty bytu i ducha. Rozprawę o demonach napisał, 

jak z przytoczonych tam na końcu uwag wynika, po pojawieniu się wówczas 

w prasie niemieckiej głosów ostrzegawczych przed mnożącymi się wtedy 

wypadkami opętania i wariacji.

Na podstawie dzieł niemieckiego mistyka Kerninga i zaczerpniętych z nich 

przykładów o sobowtórach i nieboszczykach, tj. ciałach astralnych osób umar

łych, o jasnowidzeniu i leczeniu przeróżnych chorób za pomocą jasnowidzenia, 

o opętańcach i drogach prowadzących do rozbudzenia życia mistycznego 

w sobie i mistycznego połączenia z Bogiem — opracował odruchowo swoją 

,,Demonomanię" — i przeciągnął strunę.

Nie wszystkie bowiem przejawy świata duchowego mają swoje źródło 

w myślach, uczuciach i popędach człowieka, ale, jak to sam uznaje i mocno 

podkreśla szczególnie w ,,Panteonie", w świecie wyższym, w świecie boskim. 

Wielka część też wypadków opętania i wariacji, strachów i harców demonów 

w domach i miejscach nawiedzonych nie jest płodem przeczulonej i chorobli

wej wyobraźni ludzi, lecz skutkiem działania duchów osób zmarłych, a nawet 

żyjących.

W ogóle Trentowski niechętnie mówi o duchach ludzi umarłych, których 

nazywa ,,nieboszczykami", a różne przejawy demonów na planie ziemskim 

przypisuje wyłącznie działaniu różnych sił przyrody, a nie duchów ludzi żyją
cych lub umarłych, w czym ma tylko częściowo słuszność. U niego góruje nad 

wszystkim świat trzeci, świat boski, a nie docenia sfery działania świata po

średniego, astralnego, świata przejawów duszy, ponad którym dopiero roz

pościera się i władnie świat boski, wszystko przenikający.

Drogę do tego świata boskiego odsłania nam, jak mówi, m y s ł, tj. oko 

widzące ten świat trzeć i, widzące Boga, jaźń i wszelką transcen- 

dentalność. Oko to nie jest ani zmysłowe, ani umysłowe, lecz m y s ł o w e, 

czyli boskie.

Nie przeczy on, że ludzie pierwotni posiadali m y s ł, oglądający rzeczy 

boskie bezpośrednio, że mysł ten później, gdy rozumowe i umysłowe oderwa

nia zaczęły przeważać, straconym został i że go długo, niemal wszędzie darem

nie szukano. Mysł ten, powiada on, odkryła na nowo filozofia polska, 

a z nim jaźń ludzką jako iskrę, wychodzącą z łona Boskości.
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,,Mistyka i filozofia niemiecka, mówi on dalej, szukają one cudowne oko 

dla rzeczy transcendentalnych i znajdują je w jasnowidzeniu. Jasnowidzenie 

to jest jutrzenką nowego słońca, które dla Polski już weszło, a w Niemczech 

dopiero świtać poczyna. Wiara zastępowała dotąd miejsce, nie dawnego stra

conego jasnowidzenia, lecz dawnego straconego mysłu. Od dziś dnia można 
także sam mysł, ten, że tak powiem raj odzyskany, posiadać."

Z powyższego wynika, że sam Trentowski nie jest zawsze i wszędzie ze 

sobą w zgodzie, że i on stale dalej postępował i sam przyznawał, że wiele 

jeszcze, bardzo wiele jest do zrobienia, i żywi mocne przekonanie, że po nim 

przyjdą nowi pracownicy, którzy podejmą i poprowadzą dalej trud jego w po

szukiwaniu prawdy i rozjaśnieniu tajemnic bytu i przeznaczenia.

Stąd też wynika jego błędny sąd o okresie mistycznym twórczości Mic

kiewicza, Towiańskiego i Słowackiego i nie ma słuszności w powiedzeniu, 

jakoby mistycyzm zamroczył ich ducha i poderwał ich siłę twórczą. W okresie 

tym bowiem doszedł duch ich do najwyższego rozkwitu i natężenia, szczegól

nie u Słowackiego.

U Mickiewicza nie zdołał się jeszcze należycie skrystalizować i przejawić 

na zewnątrz ów prąd w dziełach potężniejszych od poprzednio stworzonych, 

a to wskutek przedwczesnej śmierci i przerzucenia się pod koniec życia na 
arenę czynu bezpośredniego w dziedzinie pracy społecznej, politycznej, reli

gijnej i ogólnoludzkiej.

Ale porywy i wzloty tych Mocarzy Ducha z owego okresu natchnień, 

widzeń i rozbłysków będą pochodnią, światłością i pokarmem i siłą rozpędową 

dla wielu jeszcze pokoleń w przyszłości!

0 zbożności i szczytności jego zamierzeń oraz świadomości spełniania 

wysokiego urzędu kapłańskiego i nauczycielskiego wobec narodu i potom

ności świadczą jego własne wyznania, którym zaświadczył całą swoją pracą 

i żywotem dla dobra ludzkości i chwały Bożej.

W ,,P a n t e o n i e", w tej niewyczerpanej studnicy mądrości boskiej 

i ludzkiej, taki cel stawia przed sobą: ,,Chcę dać tu - mówi on — wielką, 

śmiałą, niespodziewaną wszech nauk i umiejętności dotychczasowych r e f o r- 
m ę. Zamiar mój główny podnieść Naród, niestety, dziś naukowo bardzo zanied

bany, a podnieść go, o ile mej siły, na wysokości ducha europejskiego i świa

tłości dni naszych. Niedość! Usiłowałem stanąć wyżej od zagranicy i dać Mą

drość rodzimą, z duszy polskiej wydobytą. Stąd wypadło mi utworzyć 

Umiejętność umiejętności, Pieśń pieśni, Księgę ksiąg. Czym celu dopiął? Osądzi 

Przyszłość."
1 z czystym sumieniem powiedzieć możemy, że zadanie swoje dobrze speł

nił, aczkolwiek w znacznej mierze nie dorośliśmy jeszcze i nie podnieśliśmy 

się do wysokości lotu ducha jego i zrozumienia idej i myśli nam podanych!
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Czym bowiem był Słowacki na Parnasie Poezji polskiej, tym był Tren

towski na Olimpie Wiedzy i Filozofii narodowej. Obaj dziwnie się zgadzają 

i uzupełniają w najwyższych sferach pracy Ducha. Obaj są gorejącymi Świat

łością i Mądrością boską nieustraszonymi Żołnierzami Chrystusowymi i Słu

żebnikami Sprawy Bożej na ziemi.

Przytaczamy tu jeszcze głos jego towarzysza broni — K. Libelta, w ucz

ciwy i rzetelny sposób oświetlający wysokość i znaczenie filozofii Trentow
skiego. Pisze on: ,,Gdyby się zapytał kto Trentowskiego: co jest pierwiast

kiem twej filozofii pod względem istoty rzeczy — odpowiedziałby niezawod

nie : nie materialność, ani spirytualność, ale transcendentalność, czyli 

świat boski. A co jest pierwiastkiem twej filozofii pod względem pozna
nia? Nie zmysł lub rozum, ani umysł, ale m y s ł (w znaczeniu rozumu ducho
wego). Czym jest twa filozofia? Nie realizmem, ani idealizmem, lecz T e i z- 

mem, stanowiącym istnienia i poznania rzeczywistość. Co nowego nam da
jesz? Świat trzeci, świat boski, myślowy, o którym gwarzyliście jak 

dzieci, lecz którego nigdy nie znaliście bliżej i prawdziwie.

System filozoficzny Trentowskiego przedstawia się nam więc jako pełna, 

obfita i uorganizowana w sobie całość. Zrównoważą on oba światy i ta całość 

równania jest jego filozofią, z czego płynie cała obfitość treści.

On obala zasadę wszechwładztwa rozumu filozofii niemieckiej i podnosi 

zasadę wyobrażalności ducha. I właśnie to uzmysłowienie, ta wyobrażalność 

płodów czystego rozumu jest jego zasługą, jest osobnym poglądem filozoficz

nym, ze słowiańskiego usposobienia płynącym.

Świat boski, jako świat trzeci, i mysł jako oko, którym w ten 

świat wglądać tym jest dano, co mysłem są obdarzeni, stanowią jądro jego 

filozofii. M y s ł u niego jest ową nową, najwyższą władzą poznania, która 

nas wprowadza w świat nowy, nie będący ani światem materii, ani światem 

ducha, ale światem trzecim, światem boskim, rzeczywistym.

Kto nie posiada lub nie uznaje istnienia wyższych władz duchowych, ten 

nie ma wyobrażenia o tamtym — boskim świecie i nie może o nim mówić."

Kończąc ten krótki szkic o pracy i życiu tego nieustraszonego bojownika 

w obronie prawdy, która jest dobrem najwyższym na ziemi, zwracamy się 
do miarodajnych czynników z gorącą prośbą, by przystąpiono do rychłego 

wydania, jeśli nie wszystkich, to przynajmniej ważniejszych dzieł tego moca
rza ducha polskiego, choćby ze skrótami pewnymi i komentarzami stosownymi. 

W ten sposób spłacimy najlepiej dług wdzięczności za jego trud i wysiłek 

duchowy dla dobra Narodu, temu, który w przedsłowiu do swej ,,Myślini" god

nie i dumnie mówi, że dziękuje niebu, że dozwoliło mu urodzić się i być 

Polakiem; który, świadomy swego wysokiego powołania, tak kajał się 

w ,,Przedsieni do Panteonu" przed Panem nad Pany:
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,,Panie! Laska Twa na mnie widoma. Robisz mię Twym językiem 

i prawdy tej kapłanem. Dałeś mi nowe myśli, przyszłością brzemienne, i ka
załeś mi je wypowiedzieć, jak to uczyniłem...

Dałeś mi, o Panie, miłość, a oderwałeś mnie i rzuciłeś daleko od kochania 

mojego! Spraw tedy, ażeby praca moja dostała się do kochania mojego, 

a przyniosła mu, drogiemu narodowi, pożytek i swobodę, mądrość, potęgę 

1 chwałę!

Spraw to Panie, nie przez wzgląd na mnie i tęsknice moje, ale przez 

wzgląd na krzyżowe męki i cierniową koronę jego!44

Napomykamy tutaj, że obszerniej mówiono o istocie i zasadach filozofii 

Trentowskiego w rozprawie autora powyższego szkicu o ,,S p i r y t u a 1 i z- 

rnie i Spirytyzmie polskim44, czekającym na wydanie drukiem.
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Nr. 24. Wilcze Pieśni — pieśni harcerskie  ...............................................................0.60
Nr. 25. Pod znakiem Wodnika - dramat spirytualistyczny.................................. 1.60
Nr. 26. Szkolnictwo a Wiedza Duchowa — Inż. Fr. Preis . . . . . 0.60
Nr. 27. Wiedza Metapsychiczna - K. Richet, Człowiek Niewidzialny I. Ś. . 0.90
Nr. 28. Suchoty są uleczalne - według sposobu hindusów.....................0.30
Nr. 29. Zasady Nowoczesnej Kalkulacji — na prawach etyki chrześc. . . 1.50
Nr. 30. Życie na ziemi i w zaświecie czyli wędrówka dusz — A. P. . . 4.-
Nr. 31. Bogoznawstwo Sławjan — Dr Zubrzycki .   1.50
Nr. 32. Czy Fantazja - sztuka spirytystyczna podana z Górnych Sfer . . 1.-
Nr. 33. Zasady nauki o duchu - Dr J. Seton.............................................................. 0.70

— Liczby Prorockie — Ks. J. Badura — Losy świata do roku 1965 . 2.—
Nr. 34. Księga Duchów — A. Kardec...................................................................... 4.—
Nr. 35. Chrystianizm i Spirytyzm — L. Denis . ..................................................4.—
Nr. 36. Nowoczesny ruch spirytualistyczny - J. Chobot................................... 4.—
Nr. 37. I, Mesjanizm Polski. II. Bronisław Trentowski................................... 1.—
Nr. 38. Księga Medjów - A. Kardec (w druku)................................................. 4.—

Roczniki 5sOdrodzeniatJ - od r. 1921- 1928 po.......................................... 4.—

Książnica Cieszyńska

KD II 979/37


	Mesjanizm polski : istota - zasady, rodowód i wskazania na przyszłość. Bronisław Trentowski : jego żywot - dzieła i nauki.
	Metryczka publikacji
	Mesjanizm polski : istota - zasady, rodowód i wskazania na przyszłość. Bronisław Trentowski : jego żywot - dzieła i nauki.
	Książnica Cieszyńska
	Strona główna
	Biblioteka Cyfrowa
	Napisz do nas



