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Artykuł poświęcony jest relacji intelektualnej zawią-
zanej pomiędzy Bronisławem F. Trentowskim a Ada-

mem Mickiewiczem. Uwzględniono w nim ewolucje, 
jakie nastąpiły w stosunku Trentowskiego do poety, jak 

i elementy Mickiewiczowskiej recepcji systematu i ambi-
cji filozoficznych Trentowskiego. Historia relacji pomiędzy  

Trentowskim a Mickiewiczem stworzyła sposobność przyjrze-
nia się napięciom, jakie pod koniec pierwszej połowy XIX wieku 

wytwarzały się pomiędzy filozofią a poezją, oraz do prześledzenia 
przedsięwzięć podejmowanych ówcześnie przez reprezentantów 

polskiego życia intelektualnego w celu osiągnięcia przewodnictwa 
duchowego w życiu narodu. W oparciu o korespondencję, fragmen-

ty dzieł polemik Trentowskiego i fragmentów Literatury słowiańskiej 
Mickiewicza zarysowano spór intelektualny ilustrujący jedną z kluczo-

wych problematyk kulturowo-ideowych epoki.
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W latach czterdziestych XIX wieku dzieła Bronisława Ferdynanda Trentowskiego1 – 
polskiego filozofa wykształconego w uniwersytetach niemieckich, autora rozbu-
dowanego systematu filozoficznego i twórcy tzw. metody filozoficznej różnojedni –  
przemycano do Królestwa i Galicji wraz z książkami Adama Mickiewicza2. Czas ten 
można by określić jako fundamentalny z punktu widzenia całości biografii intelektu-
alnej i kariery filozofa; dziś postrzegany jest on jako jeden z kluczowych momentów 
ewolucji jego poglądów polityczno-społecznych. Trentowski we wspomnianym 
okresie nawiązał (niekiedy osobliwe) relacje z czołowymi reprezentantami ówczes-
nego polskiego środowiska intelektualnego. Nowe znajomości znacznie wpłynęły 
na charakter i kierunek jego biografii – jedną z poznanych osobistości był Adam 
Mickiew icz, w latach czterdziestych cieszący się już słuszną renomą największego 
spośród poetów polskich, który w owym czasie, w trakcie wygłaszanych w latach 
1840–1844 Prelekcji paryskich poświęconych literaturze słowiańskiej, dzielił się ze 
swoimi słuchaczami refleksjami nad szczególnym posłannictwem i wyższym powo-
łaniem narodu polskiego. Był to moment krystalizacji poglądów mesjanistycznych 
poety, kształtujących się już od lat trzydziestych. Mickiewicz, który w poezji  (oraz 
w wielopłaszczyznowo rozumianej poetyczności) dopatrywał się zarówno źródeł, 
zasad, jak i nadziei na odrodzenie duchowe Polski, często odnosił się w swoich 

 1 Osobie i twórczości Trentowskiego poświęcono dotychczas jedną monografię, zob. W. Horodyski, Bronisław 
Trentowski (1808–1869), Kraków 1913. Praca Horodyskiego, choć od jej publikacji minął przeszło wiek, nie prze-
staje być użytecznym i wartościowym pod względem naukowym źródłem dla współczesnych badaczy życia 
i twórczości filozofa. Pomimo iż w świetle współczesnego stanu wiedzy warto by postarać się o bardziej aktualne 
opracowanie, lektura monografii Horodyskiego wydaje się obowiązkowa dla wszystkich naukowców podejmu-
jących (z jakiejkolwiek strony) zagadnienie filozofii i życia Trentowskiego, stanowiąc wciąż wartościowe dopeł-
nienie dla rozpraw i artykułów współczesnych.

 2 Zob. B. Baczko, Lewica i prawica heglowska w Polsce [w:] tegoż, Człowiek i światopoglądy, Warszawa 1965, s. 214.
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wykładach krytycznie wobec f i lozof i i i ambicji ówczesnych filozofów. Krytyka ta 
boleśnie dotknęła Trentowskiego, przyczyniając się do pogłębienia jego niechęci do 
poezji jako dziedziny mającej przewodzić życiu narodowemu, czyniąc zeń zaciętego 
wroga (jak go sam określał) szaleńczego „umu” i poezji jako takiej. Zdaje się, iż ten 
nagły zwrot, owocując żarliwą kampanią przeciwko „mickiewiczanizmowi”, na kilka 
lat stanął niejako w poprzek drogi rozwoju myśli i światopoglądu Trentowskiego, 
na pewien czas zakłócając ich naturalny przebieg usilną koniecznością bronienia 
autonomiczności i oryginalności własnego systematu, owocującą szeregiem roz-
praw i artykułów.

Historia relacji rodzącej się pomiędzy Mickiewiczem a Trentowskim jest historią 
zmagań (niekiedy i współpracy) o prawo do przewodzenia duchowi narodowemu – 
polem ścierania się wyrazistych, od lat ugruntowywanych poglądów na temat zasad-
ności, możliwości i skuteczności obranych narzędzi, opartych na szeregu przekonań 
i nierzadko subiektywnych interpretacji. Bez względu na zbieżne niekiedy przeko-
nania, zarówno poetę, jak i filozofa cechowała w owym czasie ta sama immanentna 
dążność: mak sy malizm określający tak charakter, zakres zadań przypisywanych 
dziedzinom stanowiącym pole własnej działalności, jak i wspólną dla obydwu 
postawę pretendującą do objęcia ową działalnością całej rzeczywistości. Andrzej 
Walicki przypisuje ową dążność w latach czterdziestych samej filozofii, określając 
ją mianem „maksymalizmu filozoficznego”3, słusznie też podkreśla jej rolę w życiu 
intelektualnym owego okresu jak i zakreśla pole jej ówczesnych aspiracji – niemniej 
warto, by owo pojęcie rozszerzyć i objąć nim także poezję  (szerzej: literaturę) 
jako dziedzinę najwy ższych przeznaczeń, całościowych projektów oraz 
mak sy malistycznych założeń, obejmujących – wedle jej twórców – ogół spo-
łeczeństwa oraz umożliwiających oddziaływanie na całość jego życia narodowego: 
kulturalnego, społecznego, politycznego, a także religijnego. Zważywszy na dążenia 
i przedkładane cele tak filozofów, poetów, jak i reprezentantów innych dziedzin 
w owym czasie – być może należałoby mówić o maksymalizmie jako pewnym 
uwarunkowanym historycznie ciążeniu intelektualnym, dynamizującym ogół 
ówczesnych aktywności, projektów i ambicji.

Zestawienie ze sobą tych dwu postaci może rzucić nowe światło na charakter 
pewnego symptomatycznego fermentu intelektualnego, jaki zachodzi jedynie 
w procesie obustronnej konfrontacji. Ambicją niniejszych ustaleń nie jest tworzenie 

 3 „Przejawiało się to nie tylko w maksymalistycznych aspiracjach myśli filozoficznej, lecz również w jej ekspan-
sywności – w dążeniu do przeniknięcia filozofią innych dziedzin myśli i twórczości, a nawet do ufilozoficznienia 
całej praktyki społecznej.” Zob. A. Walicki, Polska myśl filozoficzna epoki międzypowstaniowej [w:] Filozofia i myśl 
społeczna w latach 1831–1864, oprac. A. Walicki, A. Sikora, J. Garewicz, Warszawa 1977, s. 13.
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kolejnych podstaw wiedzy ogólnej czy podważenie tych dotychczas istniejących. 
Zagadnienie relacji Mickiewicz –Trentowski wydać może się za to interesujące 
i wartościowe dla każdego, dla kogo same podstawy nie okażą się wystarczające.

***

Przystępując do prezentacji relacji Trentowskiego z Mickiewiczem, należy już 
na początku zastrzec, iż zwłaszcza stosunek filozofa do poety miał charakter 
dy namiczny  i w stosunkowo niedługim okresie ulegał znaczącym przemianom. 
Specyficzny charakter i usposobienie Trentowskiego, osobiście odbierającego 
wszelką krytykę, na pewnym etapie tej relacji doprowadziły do tego, iż sprawa – 
która w innych okolicznościach mogłaby pozostać w granicach stricte naukowej 
dyskusji dwóch intelektualistów, przedstawicieli elity swego czasu – z formalnej 
nabrała charakteru prywatnego. W roku 1843 starcie z Mickiewiczem przestało 
już być wyłącznie kwestią światopoglądową. Owa specyficzna „walka o rząd dusz” 
zawładnęła życiem Trentowskiego, który wokół niej zaczął obudowywać oś swo-
jej aktywności – zarówno filozofa, jak i późniejszej działalności polityka. Stała się 
ona istotnym elementem jego biografii – a już Bogdan Suchodolski  zastrzegał, 
że w przypadku tego filozofa „biograficzna refleksja powinna wyprzedzać filozo-
ficzną analizę tekstów, ponieważ były one wyrazem życiowej sytuacji ich autora”4. 
Przemiany, jakim uległ prywatny stosunek Trentowskiego do Mickiewicza, mogą 
okazać się kluczowe, jeśli weźmiemy pod uwagę charakter jego późniejszych po-
lemik, artykułów i kolejnych dzieł o charakterze filozoficznym.

Stefan Kawy n, badając historię relacji Trentowskiego z polskim poetą, dokonał 
w swoim artykule z 1964 roku Mickiewicz-towiańczyk w opinii autora „Chowanny” 
rozróżnienia na dwa etapy tych „walk”: pierwszy, w którym filozof „widział w nim 
dążności religianckie i reakcyjne; stawiał go w jednym szeregu z Witwickim i Za-
leskim, nie zdając sobie sprawy z przepaści, jaka dzieliła Mickiewicza, wyznaw-
cę Towiańskiego, od przedstawicieli katolicyzmu ortodoksyjnego”5, oraz drugi – 
obejmujący ostrą krytykę wykładów Mickiewicza z 9 maja i 2 czerwca 1843 roku, 
poświęconych Trentowskiemu i jego systematowi. Podział ten, choć zasadny, nie 
wydaje się wystarczający w przypadku badania nie tyleż samej walki filozofa z poetą, 
co znacznie bardziej złożonej historii całej tej relacji – uwzględniającego również 

 4 B. Suchodolski, Bronisława Trentowskiego filozofia człowieka [w:] Materiały z sesji poświęconej setnej rocznicy śmierci 
Bronisława Trentowskiego, pod red. A. Walickiego, Wrocław 1970, s. 5.

 5 S. Kawyn, Mickiewicz-towiańczyk w opinii autora „Chowanny”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”1964, 
z. 36, seria I, s. 44–45.
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okres po roku 1846, od którego obserwujemy „przenikanie do filozofii Trentow-
skiego wątków mesjanistycznych oraz przekształcanie jej w rodzaj – jak przekonuje 
Walicki – zwulgaryzowanego i epigońskiego mesjanizmu”6.

Pier wszy okres  tej relacji, którego początek wyznacza wymiana listów we 
wrześniu 1839 roku, znamionuje charakter teoretycznej, intelektualnej wymia-
ny poglądowej. Mickiewicz nie jest jeszcze w tym czasie „chory na duchu, bo 
od szatana Towiańszczyzny i Messyanizmu opętany”7, lecz „mistrzem w sferach 
wyobraźni ognistej, wielkiej, i jak płomień pożerającego, gwałtownego uczucia”8. 
Poeta nie był wówczas dla Trentowskiego wrogiem, ale autorytetem, duchowym 
przewodnikiem, którego wpływy uchroniły zawczasu jego filozofię przed „trupim 
zimnem”, jakie cechowało ówczesną filozofię niemiecką. W owym czasie doce-
niał on dobroczynne oddziaływanie poety na szersze rzesze rodaków i wysoko 
cenił zarówno estetyczną, jak i moralną wartość jego twórczości. Nadwątliły owo 
przyjazne nastawienie dopiero prelekcje paryskie Mickiewicza, które autor Pana 
Tadeusza zaczął wygłaszać od roku 1840 z katedry słynnego Collège de France 
(a które Trentowski prenumerował wraz z monarchistycznym „Dziennikiem Na-
rodowym” Władysława Platera9), szczególnie zaś wpływały na to wykłady wy- 
głoszone przez poetę w drugim ich kursie. Według Andrzeja Walickiego już od 
czasu wydania przez filozofa Chowanny w roku 1842 można mówić o walce  Tren-
towskiego z „mickiewiczanizmem” – należałoby jednak podkreślić, iż spór na tym 
etapie nie miał jeszcze tak radykalnego oblicza.

Dopiero wygłoszenie przez poetę wykładów poświęconych filozofii Trentow-
skiego otwiera dr ugi  etap tej  „walki”, charakteryzujący się stosunkowo dużą 
ilością wydanych przez filozofa artykułów, polemik i innego rodzaju form ataku na 
Mickiewicza-mesjanistę (znajdującego się już w tym czasie pod znacznym wpływem 
Towiańskiego). Jak podkreśla autor Mickiewicza-towiańczyka, wykłady z 9 maja 
i 2 czerwca obudziły w Trentowskim potrzebę „odpowiedzi publicznej, i to nie 
jednorazowej, doraźnej; budziła się konieczność przemyślanej, planowej kampanii 
przeciw Mickiewiczowi”10. Etap ten, obok wzmożonej aktywności krytycznej filozofa 
jako autora kolejnych artykułów i rozpraw o charakterze dobitnie polemicznym, 
odznacza się wyjątkową zaciętością i gwałtownością przeprowadzanych ataków; 
ataków jednostronnych, co należy podkreślić już w tym miejscu.

 6 A. Walicki, „Filozofia narodowa” Bronisława Trentowskiego a mesjanizm Mickiewiczowski [w:] tegoż, Kultura i myśl 
polska. Prace wybrane, t. 2, Filozofia polskiego romantyzmu, Kraków 2009, s. 304.

 7 B. Trentowski, Myślini czyli całokształt loiki narodowej, t. 1., Poznań 1844, s. XXVIII.
 8 Listy Bronisława Trentowskiego (1836–1869), pod red. S. Pigonia, Kraków 1937, s. 19.
 9 Por. W. Horodyski, Bronisław Trentowski…, s. 55.
 10 S. Kawyn, Mickiewicz-towiańczyk…, s. 45.
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Około roku 1846 badacze biografii i twórczości Trentowskiego lokują początek 
procesu tzw. mesjanizacji  jego filozofii. Ów zwrot w biografii intelektualnej autora 
Myślini – związana z nim gloryfikacja mesjanizmu, apologia dziejów narodowych – 
postrzegany jest dzisiaj w kategoriach wspomnianej już „wstecznej ewolucji”11 po-
glądów Trentowskiego. Zmiany te, choć zaistniałe pod wpływem innego wielkiego 
poety romantycznego, Zygmunta Krasińskiego, zdają się jednak nosić na sobie 
piętno „mickiewiczanizmu”. W istocie wydaje się, że najprawdopodobniej mamy tu 
do czynienia ze swoistą kontaminacją: połączeniem inkorporowanego mesjanizmu 
Mickiewiczowskiego ze zinternalizowanym i antyrewolucyjnym mesjanizmem 
Krasińskiego. Choć na tym trzecim etapie  Trentowski jest już pod niemalże 
wyłącznym wpływem tego drugiego, duch Mickiewicza wydaje się stale obecny.

„Marsz, Trentowski, z Niemiec do Polski!”

Jesienią 1839 – roku, który przyniósł Trentowskiemu nowe stosunki z Paryżem i Po-
znaniem, współpracę z poznańskim „Orędownikiem Naukowym”, druk Vorstudien-
zur Wissenschaft, zakończenie prac nad mającą się wkrótce ukazać Chowanną oraz 
perspektywę „zostania płatnym profesorem filozofii jako extraordinarius” – filozof 
otrzymał pierwszy swój list od Adama Mickiewicza. Stanowił on niejako odpo-
wiedź i komentarz do nadesłanych mu przed rokiem egzemplarzy prac doktorskiej 
i habilitacyjnej, przekazanych za pośrednictwem Walentego Zwierkowskiego12.

W liście tym warto zwrócić szczególną uwagę na dwie spośród poruszanych przez 
Mickiewicza kwestii: 1) problem języka  – posługiwania się przez Trentowskiego 
niemczyzną; 2) nieuwzględnienie przez filozofa roli podań ludowych w powsta-
waniu wielkich systemów filozoficznych. Jak się z czasem okaże, zastrzeżenia poety 
nie były bezpodstawne – podobne zarzuty kierowali pod adresem Trentowskiego 
także inni krytycy. Co więcej, Mickiewicz, podkreślając słabe punkty w zarysowu-
jącym się w dwóch pierwszych dziełach filozofa systemie13, już w 1838 roku wskazał 
powody, dla których (wedle późniejszych badaczy twórczości Trentowskiego) jego 

 11 A. Walicki, „Filozofia narodowa”…, s. 305.
 12 Walenty Zwierkowski (1788–1859) – uczestnik wojen napoleońskich oraz powstaniec listopadowy, po upadku 

powstania wyjechał do Paryża. Autor m.in. Wspomnień o pułku gwardii Konnej Polskiej przy Napoleonie.
 13 O ko m p l e t n oś c i  i  sp ó j n oś c i  systemu i propozycji przedstawionych w trzech pierwszych dziełach Tren-

towskiego pisał już Horodyski w swojej monografii: „Trentowski wypowiedział do r. 1840-go swoje podstawowe 
myśli filozoficzne. Wszystkie dotychczasowe dzieła, a mianowicie: Grundlage der universellen Philosophie, De vita 
hominis aeterna i Vorstudienzur Wissenschaft der Natur stanowią jedną całość, są zarazem podstawą filozoficznego 
systematu Trentowskiego”. Zob. W. Horodyski, Bronisław Trentowski…, s. 72.
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filozofia narodowa nie była w stanie zająć miejsca poezji jako siły przewodzącej 
w wieku XIX życiu duchowemu narodu polskiego.

Mickiewicz, zapewniwszy uprzednio Trentowskiego o wnikliwej i kilkakrotnej 
lekturze przysłanych przezeń prac, już na początku listu wyraża nadzieję, że filozof 
kiedyś zacznie „pisać dla Polski i po polsku”14. Dla Trentowskiego, który już w przed-
mowie do pierwszego swego dzieła Grundlage der universellen Philosophie wyraził 
przekonanie, iż jego przemyślenia i refleksje są odgłosem filozofii ożywianej przez 
rdzeń narodu polskiego, rozbrzmiewającej wprost z jego piersi, podobna uwaga 
musiała być dotkliwą – i Mickiewicz z pewnością miał tego świadomość. Już w tym 
miejscu zarysowuje się fundamentalna różnica między poetą a filozofem w ich ro-
zumieniu kategorii „polskości” w odniesieniu do filozofii i „swoistości” wszelakiej 
działalności intelektualnej:

Mowa (…) słowiańska, stara jak świat, a żyjąca w swoim organizmie, dałaby ci sposoby 
wykrycia wielkich tajemnic, które może z niej tylko samej mogą się wyjaśnić. Inne języki 
albo zapadły w przeszłość i umarły, albo żyją oderwane od przeszłości jak gałęzie odcięte. 
Mnie się zdaje, że twój duch w polskim duchu począłby systema filozoficzne nowe i różne 
[podkreślenie moje – A. S.] od tego, które teraz na obcej ziemi (a nazywam ziemią i książki) 
urodziłeś albo raczej zbudowałeś.15

Mickiewicz, będąc głęboko przekonanym, iż każde dzieło jest zarazem czynem, 
„każde wyraża najgłębsze przeświadczenia i uczucia twórcy”, a żyjący w swoim dziele 
człowiek zawsze pozostawia na nim „odrębne znamiona swojej narodowości”16 – 
uznawał konieczność zachodzenia procesu twórczego w rodzimym języku, o ile 
autorowi zależało na uchwyceniu w swym dziele autentycznego ducha narodowego. 
Język, będąc nośnikiem nie tylko bogactwa rozmaitych subtelności dotyczących 
swoistego sposobu postrzegania świata, ale i narodowego czucia „drgającego w łonie 
ludu”17, z jednej strony umożliwia (zarówno poetom, jak i filozofom) wy rażanie 
ducha narodu, z drugiej zaś – na tego ducha twórcze oddziaływanie. Jedynie ta-
jemnicze Słowo, drzemiące w każdym narodzie, jest w stanie do tego narodu dotrzeć 
i nań wpłynąć. Mickiewicz – czytając dzieła Trentowskiego, którego ambicją było 
utworzenie filozofii prawdziw ie narodowej – nie mógł zgodzić się z tym, aby 
takie próby podejmowano na gruncie obcego języka niemieckiego. Co interesujące, 
poeta warunkuje w ten sposób nie tylko powodzenie przedsięwzięcia stworzenia 

 14 A. Mickiewicz, List do Bronisława Ferdynanda Trentowskiego [w:] tegoż, Dzieła, t. 15, Listy, cz. 2, Kraków 1954, s. 254.
 15 Tamże, s. 254–255.
 16 A. Mickiewicz, Literatura słowiańska [w:] tegoż, Dzieła, t. 11, Literatura słowiańska. Kurs trzeci, wykład I, Kraków 1953, 

s. 10.
 17 Tamże.



Rozprawy i szkice / 28  

Amelia Sarnowska / Bronisław Trentowski wobec „mistrza wyobraźni ognistej”. O sporze…

przez Trentowskiego systemu autentycznie wyrażającego ducha narodowego, ale 
i zasadność nazywania siebie samego filozofem – dopiero przeniósłszy się ze swoją 
pracą na grunt języka ojczystego otrzymałby autor Myślini sposobność stania się 
„filozofem w całym znaczeniu [podkreślenie moje – A.S.]”18. Filozofia bowiem – 
będąc zawsze wytworem konkretnego człowieka, który naznacza swe dzieła nie 
tylko idiomem własnym, indywidualnym, ale i narodowym – nie może pretendo-
wać do rangi bytu metaidiomatycznego, realizującego się w „czystej” przestrzeni 
teoretycznej czy uniwersalnej (w sensie: ponadnarodowej), a więc – abstrakcyjnej. 
Filozof, zgodnie z definicją, którą zdaje się sugerować tu Mickiewicz, jako myśliciel 
powołany do wyrażenia owego idiomu narodowego, nie może być prawdziwym 
filozofem, jeśli ów idiom w sposób świadomy – i celowy – ignoruje.

W dalszej części listu Mickiewicz, uznając wprzódy wartość i gruntowność 
przyswojonej w czasie studiów przez Trentowskiego wiedzy z zakresu filozofii 
(„Jesteś od czasu Lecha pierwszym i jedynym Polakiem, który zna całe terytorium 
obcej filozofii, obszedł je, zmierzył, a więc i posiadł”19) – wyraża słuszną, wydaje się, 
obawę, iż autor Chowanny, będąc znakomicie wykształconym historykiem filozofii, 
nie poddał refleksji samej natur y f i lozof i i  i dróg jej wytwarzania:

Uważasz filozofią jako robotę umysłu ludzkiego, umysłu greckiego. Czy pewny jesteś, że nie 
było na dnie tej filozofii podań, z których jak z korzenia wyrosły systemata?20

Choć pytanie to kieruje myśl poety ku nie mniej istotnej kwestii wpływu jednych 
kręgów kulturowych na proces kształtowania się tradycji drugich, warto zatrzymać 
się tu przez chwilę i zastanowić się nad tymi powiązaniami (lub ich brakiem) filozofii 
narodowej z kulturą kształtowaną na przełomie stuleci przez lud.

Dla romantyków, którzy swoje „pierwsze manifestacje umieścili pod sztandarem 
ludowości”21, kultura zrodzona na gruncie podań ludowych uchodziła za fundament 

 18 A. Mickiewicz, List do Bronisława…, s. 254. Warto mieć przy tym na uwadze sposób, w jaki Mickiewicz interpretował 
rolę i funkcję filozofów: przedstawiając w drugim wykładzie drugiego kursu swoich prelekcji filozofię („a raczej to, co 
przyjęto nazywać filozofią”) jako naśladownictwo oraz „fałszywe objawienie”, dokonał poeta czegoś znacznie istot-
niejszego niż tylko krytyki filozofii jako dziedziny wiedzy i drogi poznania. Wskazując właściwą etymologię greckiego 
σοφοί jako m ę d rca  – człowieka przede wszystkim cnotliwego, „świętego”, podważył obiegowe rozumienie filozofii i 
zadań, jakie się stawia przed filozofami: mędrcy (czyli właściwi filozofowie) „o b jaw iają  wielkie rzeczy; filozofowie 
zaś u dają, że je o d k r y w ają” [podkreślenie moje – A.S.]. Owi mędrcy – niczym Prometeusz – są n os i c i e lam i 
ś w iat ła, prawdy żywej, która może pochodzić tylko od Boga na mocy przekazanego objawienia („za objawienie – 
podkreślał na początku trzeciego kursu Mickiewicz – uznajemy wszelki ruch ducha w rozumieniu chrześcijańskim”). 
Przeciwieństwa między tak rozumianym mędrcem a „filozofem” można się także doszukać w etymologii imion sy-
nów Japetosa: Prometheus oznacza bowiem „Wprzód-Myślącego”, zaś Epimetheus – „Wstecz-Myślącego”.

 19 Tamże.
 20 Tamże, s. 255.
 21 Por. B. Dopart, Ludowość [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, t. 5, Romantyzm, cz. 1., pod red. A. Skocz-

ka, Kraków 2003, s. 51.
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narodowych tradycji i decydowała o samodzielności i oryginalności kulturowej dane-
go narodu. To w wierzeniach i opowieściach przechowanych dzięki tradycji oralnej 
miała znajdować się osnowa ducha narodowego, stwarzająca możliwość odrodze-
nia kultur y wysokiej. Dla Mickiewicza istnienie powiązań między zabytkami 
kultury ludowej a „kształtem” ducha narodowego było kwestią oczywistą. Trentowski 
zaś, dla którego „zupełnie obcym był romantyczny stosunek do ludu i ludowości”22, 
nie uznawał możliwości wpływu tak ostro krytykowanego przez siebie wybujałego 
„umu” gminnego na proces kształtowania się ducha narodowego. Co znamienne, duch 
ów, immanentny dla filozofii narodowej, będąc dla Mickiewicza owocem pewnej 
ciągłości  kulturowej, przetrwałej głównie dzięki podaniom przekazywanym 
z pokolenia na pokolenie przez lud, jednocześnie dla Trentowskiego stanowił 
projekcję  stanu, który naród polski, bazując na jego autorskim programie zawar-
tym w wykładach logiki i pedagogiki narodowej, miał dopiero osiągnąć – skutkiem 
wspólnej pracy i wysiłku – w przyszłości. Autor Chowanny, pomimo rozległej wiedzy 
i wykształcenia, nie dopuszczał do siebie świadomości, aby istnienie jakiegokolwiek 
systemu filozoficznego mogło być prostą konsekwencją powtarzanych pod strzechą 
bajdurzeń gawiedzi. Pojawienie się w historii cywilizacji wielkich systemów filozo-
ficznych było dla niego w owym czasie oznaką zwycięstwa umysłu ludzkiego nad 
fanatycznym i zabobonnym „umem”; triumfem owej harmonii  całości, o którą, 
jego zdaniem, każdy powinien zabiegać.

Pierwsze trzy dzieła Trentowskiego – Grundlage der universellen Philosophie, 
De vita hominis aeterna i Vorstudienzur Wissenschaft der Natur nie tylko powstały 
w obcym języku, ale i w zupełnej separacji od polskiej historii. Mickiewicz zwrócił 
uwagę Trentowskiemu również i na to, pisząc, że 

w historii naszej, tak mało znanej, wybadałbyś źródło wielkiego filozoficznego życia, wyro-
zumiałbyś jego kierunek na przyszłość, a przez to ułatwiłbyś jego rozwijanie się. Dotąd obce 
filozofie, jak obce orły, panują na naszej ziemi23.

To histor ia , będąc źródłem zbiorowych doświadczeń, określających nie tylko 
narodową tożsamość, ale i charakter ducha narodu, staje się drugim filarem, na 
którym – wedle opinii autora Dziadów – powinien stanąć gmach f i lozof i i  na-
rodowej. Mickiewicz, któremu historyzm był bliski już w czasach studenckich 
za sprawą wpływu wykładów, jak i samego Joachima Lelewela, po raz kolejny 
wskazuje, iż „źródłem filozoficznego życia” może być tylko określona, ludzka 
rzeczyw istość , naznaczona znamieniem czasu i konkretności, których nie znają 

 22 A. Walicki, „Filozofia narodowa”…, s. 287.
 23 A. Mickiewicz, List do Bronisława…, s. 254.
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abstrakcyjne, wykoncypowane systemy oderwanych od życia filozofów. Trentowski, 
podejmując się pielęgnacji drzewa, nie zważywszy na jego korzenie, nie spełnił tym 
samym kolejnego spośród warunków, od których wypełnienia Mickiewicz uzależ-
niał powodzenie przedsięwzięcia stworzenia narodowej filozofii. Zastosowanym 
w przytoczonym fragmencie przez poetę – podwójnie! – trybem przypuszczającym 
dotkliwie, choć subtelnie, dał Trentowskiemu do zrozumienia, że na obecnym etapie 
pracy – bez podjęcia trudu przeprowadzenia filozoficznego namysłu w oparciu o 
język i histor ię ojczystą  – nie tylko nie wyznaczył drogi, którą filozofia narodo-
wa powinna się na gruncie polskim rozwijać, ale i nie zrozumiał nawet dotychczas, 
gdzie powinien tej drogi szukać. Przedstawiona przezeń propozycja nie stanowi zaś 
rozwiązania; jest kolejnym z orłów, które, kontrolując określoną połać przestrzeni z 
powietrza, żyją w zupełnym oderwaniu od ziemi, a jedyne, co mają jej mieszkańcom 
do zaoferowania, to ulotny, znikomy cień.

Mickiewicz wobec projektu filozofii narodowej  
Trentowskiego

Wygłoszony w dniu 2 czerwca 1843 roku wykład (w ramach trzeciego kursu Litera-
tury słowiańskiej) Mickiewicz zdecydował się poświęcić w całości poglądom Bro-
nisława Trentowskiego; filozofa, który – jako autor projektu swoiście rozumianej 
filozofii narodowej – dopatrywał się znamion „narodowości” własnego systematu 
w jego konsolidacyjnym połączeniu („na gruncie polskim”) i zebraniu w ramach 
tzw. różnojedni materializmu francuskiego z idealizmem niemieckim. Jak przeko-
nywał swoich słuchaczy Mickiewicz, Trentowski „rozumie fałsz, czczość” w obozie 
jednych, jak i drugich, starając się przy tym „podnieść filozofię, rozpowszechnić 
ją” i pozbawić zgubnych jednostronności – „ale nie wie, gdzie tkwi jej pierwiastek 
żywotny” (XXI/3, t. 11, s. 15124). Wedle poety Trentowski miał szansę i możliwości 
ustanowić na gruncie filozofii przejście  od Słowiańszczyzny25 do Zachodu i zbliżyć 
ku sobie dwa nieprzyjazne paradygmaty filozoficzne, jednak zanadto oparł swój 
system na gruncie myśli niemieckiej – ta stłumiła drzemiącą w nim żywą iskrę 
słowiańską, która mogłaby (jako jedyna!) poprowadzić jego dążność praktyczną ku 

 24 Wszelkie cytaty z prelekcji paryskich według wydania: A. Mickiewicz, Dzieła, t. 8–11, Literatura słowiańska, przeł. 
L. Płoszewski, Kraków 1952–1953 (Wydanie Narodowe). W nawiasie podano numer wykładu (cyframi rzymski-
mi), numer kursu (cyframi arabskimi), następnie numer tomu i strony.

 25 Mickiewicz był zwolennikiem idei dualizmu słowiańskiego; ideę polską (z którą wiązał nadzieje odnowy Sło-
wiańszczyzny) przeciwstawiał w swoich wykładach idei rosyjskiej. Zob. S. Sawicki, Mickiewicza synteza literatury 
słowiańskiej [w:]Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce, Warszawa 1969, s. 228.
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autentycznie narodowym rozw iązaniom . Zdaniem Mickiewicza, Trentow-
ski, który chciałby wmówić swoim współczesnym, iż przez dokonanie zjednoczenia 
sprzecznych pierwiastków osiągnął „nowy punkt widzenia” oraz ustanowił „nową 
podstawę dla filozofii uniwersalnej” (XXI/3, t.11, s. 144) – w istocie

doszedł zaledwie do poznania konieczności realizowania prawd filozoficznych, podczas gdy 
szkoła berlińska już się je stara realizować (…), słowiańskie zaś szkoły filozoficzne już dawno 
przekroczyły tę granicę.

(XXI/3, t. 11, s. 149)

Jego projektowi „zjednoczenia” przeciwstawia rozwiązanie zastosowane przez 
polskiego poetę, Zygmunta Krasińskiego, który w swojej Nie-Boskiej komedii 
położył kres toczącym się walkom między wrogimi siłami nie poprzez stworzenie 
nowej  formuły, trzeciej drogi, ale przez wprowadzenie „znaku ukazującego się na 
niebie”, boskiej interwencji rozstrzygającej o ostatecznym zakończeniu walk.

W swoim wykładzie poświęconym Trentowskiemu Mickiewicz podkreślał tak-
że, iż „są narody, mianowicie naród francuski i polski, które od wieków realizują 
nieprzerwanie to, co filozofia niemiecka [w tym i filozofia Trentowskiego – przyp. 
A.S.] stawia dopiero jako zagadnienie” – zaznaczając tym samym, „że aby położyć 
kres walce umysłów, trzeba popchnąć naprzód dzieło realizacji rozpoczęte przez 
ludy polityczne” (XXI/3, t. 11, s. 152). Wracamy tym samym do sensu, jaki poeta 
upatrywał w swoistej f i lozof iczności  narodów słowiańskich – szczególnie zaś 
narodu polskiego: do filozoficzności opartej na praktycznym, polityczno-społecz-
nym dążeniu, aktywności wyrażającej się nie w teoretyczny m słow ie,  lecz 
w czy nie. Znamienne, iż owa filozoficzność rozwinęła się najpełniej wśród dzieł 
polskich poetów, którzy „nie kuszą się o wynajdywanie ani zalecanie systematów 
indywidualnych”, stanowiąc niejako echo „wielkiego głosu ludu, w którym to głosie 
uznaje się powszechnie głos boży – z dzieł ich nawet filozof może się wiele nauczyć” 
(I/3, t. 11, s.10). To literatura polska, z wypełniającym ją duchem i popychającym ją 
naprzód celem, tchnie, zdaniem poety, „prawdą”. Każde dzieło jest zarazem czynem; 
każde wyraża najgłębsze przeświadczenia i uczucia twórcy”(I/3, t. 11, s. 10); „jest 
cała filozoficzna i socjalna”. Romantyzm polski, odrzucając dawne wzory literatur 
obcych, zaczął wydawać literaturę oryginalną i autonomiczną, w której wszystko jest 

„poważne, i duch, jakim natchniona, i cel, do którego nieustannie dąży.” (I/3, t. 11, 
s. 9) To poezja polska wreszcie – nie filozofia narodowa Trentowskiego – „zawiera 
w swoich utworach (…) zawiązki wyższej filozofii.” (I/3, t. 11, s.10).

To w oparciu o romantycznie pojmowaną ludowość powstała ideologia narodo-
wego nurtu literatury, na łamach której poeci zdolni byli przekazywać treści o cha-
rakterze i dążeniu autentycznie  filozoficznym, na jakie nie było stać ówczesnych 



Rozprawy i szkice / 32  

Amelia Sarnowska / Bronisław Trentowski wobec „mistrza wyobraźni ognistej”. O sporze…

„filozofów”. W tym kontekście Mickiewicz wspomniał krytycznie o głębokiej po-
gardzie, jaką Trentowski miał żywić do prostego ludu:

Lud, pospólstwo, to wszyscy ci, co się nie uczyli filozofii po uniwersytetach; lud w oczach tych 
filozofów nie powinien wiele wiedzieć; należy go pozostawić w ciemnocie i w przesądach; 
należy nawet zachować pozory, że się podziela jego pozory.

(XXI/3, t. 11, s. 148)

Fragment ów wskazuje nam jeden z tych aspektów myśli i światopoglądu Tren-
towskiego, na którym ten chciał oprzeć swój systemat, a który – zdaniem Mickie-
wicza – przesądził o tym, iż utworzony przezeń projekt filozofii narodowej nie tylko 
nie był projektem narodowym, ale i nie spełniał wymogów filozofii w rozumieniu 
prelegenta – Trentowski odrzucał bowiem rodzimą ludowość z całym jej systemem 
tradycji i wierzeń, w którym ma swoje źródło każda kultura narodowa. Taka posta-
wa zdaje się wynikać z dość specyficznego rozumienia roli i zadań jednostki oraz 
zbiorowości – dla autora Myślini jedyną uprawnioną do wywyższania się ponad 
tłum jednostką – w oparciu o własną pracę i wykształcenie mogącą sobie rościć 
wyłączne prawo do posiadania wiedzy i „odkrycia” prawdy – staje się f i lozof, owo 
„szkiełko i oko”, pozbawiony korzeni ideolog. Niejako w konsekwencji do takiego 
sposobu myślenia zbiorowość zostaje pozbawiona przynależnego jej immanentne-
go prastarego idiomu, stanowiącego w istocie jedyne źródło narodowego ducha, 
którego filozof – bezskutecznie – usiłował w owym czasie przeniknąć na drodze 
abstrakcyjnego rozumowania.

Postawa filozofa była – w oczach poety – zgubna również pod względem żywio-
nego przezeń przekonania o możliwości oszukania ludu słowiańskiego, który – we-
dług Mickiewicza – ma „przedziwny instynkt odgadywania oszukaństwa” (XXI/3, 
t. 11, s. 149). Filozof miał być przy tym niekonsekwentny – raz zapewniając o swoim 
przeczuciu „tego, co głębokiego i filozoficznego w życiu ludów”, innym razem prze-
konując, iż aby „dojść do władzy, trzeba wypić cały ocean filozofii” i „przeczytać 
wszystkie książki” (XXI/3, t. 11, s. 148).

Trentowskiego Odpowiedź Mickiewiczowi

Wraz z wygłoszeniem przez Adama Mickiewicza wykładów poświęconych filozofii 
Bronisława Trentowskiego – 9 maja i 2 czerwca 1843 roku – umieszczamy swego 
rodzaju cezurę  w biografii intelektualnej autora Myślini, datując tym samym 
umownie rozpoczęcie drugiego etapu relacji („walki”) filozofa z poetą. Wykłady 
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te zaowocowały serią artykułów26, polemik i mniej lub bardziej bezpośrednich 
ataków wymierzonych w zjawisko określane przez Trentowskiego mianem „mic- 
kiewiczanizmu” (jak i w osobę jego twórcy). Można rzec, iż krytyka systematu, 
przeprowadzona przez poetę w trakcie prelekcji, przyczyniła się do radykaliza-
c j i  wybranych aspektów wciąż kształtującego się na tym etapie światopoglądu 
Trentowskiego; krytyka ze strony poety, którą filozof poczytywał sobie za krzywdę 
niemal o charakterze personalnym, zaostrzyła bowiem jego stanowisko wobec 
„kłamstwa poezji”, wszelkich przejawów „fanatyzmu”, „wybujałej fantazji”, egzaltacji, 
jak i – w konsekwencji – szeroko rozumianej mistyki  i mistyczności. Przejście do 
kolejnego, trzeciego z kolei etapu biografii intelektualnej filozofa (pod wpływem 
Zygmunta Krasińskiego) badacze zwykli interpretować w ramach symptomatycz-
nej, „wstecznej  ewoluc ji” poglądowej, zdają się nie dostrzegać możliwości 
zgoła odmiennego, alternatywnego przebiegu owych zmian w światopoglądzie 
Trentowskiego z okresu drugiej połowy lat czterdziestych.

***

W responsie na krytykę poety Trentowski wystosował tzw. Odpowiedź Mickiewi-
czowi27, mającą na celu odparcie zarzutów prelegenta cieszącego się popularnością 
kursu Literatury słowiańskiej – w ramach opublikowanej na łamach „Teraźniejszości 
i Przyszłości” (pod kryptonimem: M.S.) obszernej rozprawy pt. Prace naukowe 
Bronisława Ferdynanda Trentowskiego i jego recenzenci Trentowski ze zdumiewającą 
skrupulatnością przytoczył (najczęściej po prostu cytując) i wyliczył wszystkie 
zarzuty skierowane pod adresem własnego systematu (jak i swoim jako filozofa). 
Poddał on ponadto szczegółowej analizie treść wygłoszonych w ramach wspo-
mnianych wykładów Mickiewicza oskarżeń. Poeta – określając tak Trentowskiego, 
jak i Cieszkowskiego ogólnym mianem „Słowian wynarodowionych” – zdaniem 
autora Odpowiedzi „zapomniał, jak to mu zwyczajna, o najgłówniejszej rzeczy, 
o dowodzie”(OM 534)28. Już na początku artykułu filozof, jako ów anonimowy M.S., 

„obrońca Trentowskiego” – cechujący się zaskakująco gruntowną znajomością tak 
ogólnego ducha filozofii, jak i zawartości poszczególnych dzieł (polskich, a także 
i niemieckich) autora Chowanny – zarzucił poecie zgoła nienaukowy  charakter 

 26 Artykuły te publikował filozof na łamach redagowanego przez siebie czasopisma „Teraźniejszość i Przyszłość”.
 27 Pod takim tytułem przedrukowano ów fragment w Trentowskiego Stosunku filozofii do cybernetyki pod redak-

cją Andrzeja Walickiego. Zob. B. Trentowski, Odpowiedź Mickiewiczowi [w:] tegoż, Stosunek filozofii do cybernetyki, 
Warszawa 1974, s. 531–553.

 28 Wszystkie cytaty z Odpowiedzi Mickiewiczowi za wydaniem: B. Trentowski, Odpowiedź Mickiewiczowi [w:] tegoż, 
Stosunek filozofii do cybernetyki, Warszawa 1974, s. 531–553 – OM, numer strony podany w nawiasie.
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przeprowadzonej przezeń krytyki, w której „wyrzekł (…) pierwej o filozofach 
naszych zdanie swe ogólne, nim do rozbioru nauki ich przystąpił”(OM 534). Co 
znamienne, już na początku swojej odpowiedzi Trentowski daje świadectwo wy-
raźnego zwrotu w swoim podejściu do tak długo poważanego przez siebie „mistrza 
wyobraźni ognistej”. Mickiewicz-poeta, wysoko ceniony i chętnie czytywany przez 
filozofa, przez wygłoszoną krytykę miał przeistoczyć się w „nowego, zupełnie 
innego Mickiewicza”:

Tutaj zabieramy się do krótkiej utarczki z nowym, zupełnie innym Mickiewiczem, z marzącym 
po arabsku profesorem literatury słowiańskiej, z opowiadaczem mesjanizmu, z apostołem 
Towiańskiego, z prorokiem, ze zwolennikiem wszelkiej mistyki, słowem, z Mickiewiczem 
azjatą [podkreślenie moje – A.S.](OM 531).

Warto przy tym podkreślić, iż pomimo owego wyraźnego rozróżnienia dokonanego 
przez filozofa, walka przeciwko Mickiewiczowi-azjacie stała się – równocześnie  – 
walką „przeciwko Mickiewiczowi-poecie, (…) przeciwko roszczeniom poezji do du-
chowego przywództwa w narodzie”29. Trentowski, czując się ukrzywdzonym przez 
poetę , który odmówił jego f i lozof i i(a także filozofii w ogólności) jakiegokolwiek 
prawa do aktywnego kształtowania oraz wpływania na ducha i przyszłość narodu30, 
zaczął postrzegać poezję samą  jako zgubną i fatalną w skutkach dominację „marze-
nia nad rozumnym myśleniem, nieokiełznanej fantazji nad rozsądkiem”31. Poezja tym 
samym została przezeń przetransponowana w sam „azjatyzm”32, który (w ogólności) 
miał znacząco wpłynąć na rozwój wydarzeń doprowadzających do upadku Polski; 
który, jako swoisty fanaty zm ducha , miał przyczynić się do całkowitego niemal 
sparaliżowania i zamarcia „jej dążenia do odrodzenia wewnętrznego”33. Patrząc na 
sprawę z tej perspektywy, Mickiewicz-azjata mógłby się w istocie okazać jedynie 
zdemonizowaną, delir yczną, fanatyczną odmianą Mickiew icza-poety 
(dodajmy: zdemonizowaną przez ukrzywdzoną świadomość samego filozofa) – 
nie zaś nowym, zupełnie nieznanym dotąd obliczem Mickiewicza, jak chciał M.S. 
Zważywszy na wcześniejszy stosunek Trentowskiego do poezji jako takiej, a także 

 29 A. Walicki, „Filozofia narodowa”…, s. 247.
 30 „Oto umiejętność ma ustąpić przed egzaltacją, filozofia przed mistyką, prawda szczera przed kłamstwem poezji, 

księga nauczająca przed fanatyzmem i pięścią, Trentowski przed Mickiewiczem w delirii i prorokiem Towiań-
skim! Precz z bibliotekami, książkami, i pismakami! Niech wrócą czasy, w których Grecy karmili się żołędzią!” 
(OM 548).

 31 A. Walicki, „Filozofia narodowa”…, s. 247.
 32 Niejako w jego literacką, czy też szerzej – w ku l t u row ą  postać, umożliwiając przez to oddziaływanie na ogół 

społeczeństwa.
 33 Tamże.
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znamienną „poetyckość” języka jego dzieł34, można by posunąć się do niepozba-
wionej pewnego odcienia hipotetyczności konstatacji, iż zdecydowany zwrot 
Trentowskiego przeciwko poezji ,  dający się zaobserwować w okresie połowy 
lat czterdziestych, mógł okazać się pochodną symptomatycznego przeniesienia 
urazu i niechęci do Mickiewicza-poety na samą poezję . Niewykluczone, iż to 
właśnie w tym okresie – w takich, a nie innych okolicznościach, wraz z wypowie-
dzeniem „wojny” Mickiewiczowi – narodziła się w świadomości Trentowskiego 
potrzeba (czy nawet wewnętrzna konieczność) przeprowadzenia „wojny” (wojny 
o rząd dusz) filozofii z poezją. Warto przy tym podkreślić, iż rozbrat tych dwóch 
dziedzin miał zainicjować w świadomości (i przekonaniu) Trentowskiego sam 
Mickiewicz poprzez swoje prelekcje. Echa dokonanych przez niego rozróżnień, 
a także roli przypisanej przezeń poetom w życiu narodów – owym jednostkom 
wybranym, prowadzonym przez natchnienie i wyobraźnię, będących ukształtowa-
nymi i jednocześnie zwrotnie kształtującymi ducha narodowego – znajdują wyraźny 
odgłos w artykule autora Chowanny i ogólnej ocenie Mickiewicza, „któremu lada 
poeta jest większym od wszystkich filozofów wieszczem, prorokiem, mesjaszem, 
lumen mundi” (OM 538).

Odpowiedź Mickiewiczowi, stanowiąc skrupulatne wyliczenie, zanalizowanie i za-
razem próbę obalenia zarzutów wystosowanych przez poetę, umożliwia jednocześnie 
wgląd w pewne kluczowe aspekty światopoglądu i przekonań samego Trentowskiego, 
już w tym okresie wskazujące na omylność części zarzutów (nierzadko pochopnie 
i bezpodstawnie) stawianych od samego początku jego filozofii. Nie stawiając so-
bie za cel przedstawienia kompletnego i wyczerpującego zagadnienie zestawienia 
poglądów filozofa na temat własnego systematu z jego ówczesną (i późniejszą) 
krytyką bądź dogłębnego zbadania znaczenia i historii wskazanych kategorii na 
tle całej twórczości i biografii intelektualnej Trentowskiego (z uwzględnieniem 
ich wewnętrznej  dy namiki  oraz przemian, jakim ulegały na przełomie lat), 
ograniczymy się do wskazania trzech zagadnień  związanych z filozofią i świa-
topoglądem autora Myślini, zarysowujących się w omawianym artykule, w celu 
przedstawienia i podkreślenia obecności  pewnych znamiennych aspektów jego 
myśli już w okresie połowy lat czterdziestych.

Po pierwsze, warto przyjrzeć się, w jaki sposób i przy użyciu jakich kontrargu-
mentów Trentowski broni w obrębie swojej Odpowiedzi tezy o 1) or yginalności 
w łasnej  f i lozof i i . Wypominając Mickiewiczowi, iż to on sam miał zwyczaj 

 34 Jak pisał w liście do poety sam Trentowski– „Myśl filozofujących Niemców jest zimna jak kościotrup, ja staram się 
wlać w nią ciepło i dać jej kolor życia. Tego zaś uczyłem się od ciebie”. Zob. Listy Bronisława Trentowskiego…, s. 19.
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tworzyć własne dzieła w oparciu o obce  wzory35 („Nie bierzemy poecie tego za 
złe – przyznaje przy tym M.S. – bo naśladował dzielnie, obrabiał wedle wzoru 
myśl narodową”; OM 535) – podkreślał i przekonywał czytelników zarazem, iż 
jego  systemat filozoficzny nie powstał w oparciu o żadną obcą metodę czy wzór:

Lecz pytamy się go, kogo Trentowski naśladuje? Wedle jakich wzorów pisze nam filozofię? 
Tu od pierwiastka aż do metody i stylu wieje sama, jemu właściwa, oryginalność. Trentow-
ski tak w niemieckich jak polskich dziełach wojuje wciąż z filozofią niemiecką; widzi w niej 
li jednostronny idealizm. (OM 535)

W istocie jeśli odłożyć na bok wciąż żywe i obecne wśród (również części współ-
czesnych) badaczy filozofii XIX-wiecznej opinie o zgoła epigońskim i wtórnym 
charakterze pracy naukowej Trentowskiego, przyjrzawszy się z bliska poszczególnym 
elementom współtworzącym (na różnych płaszczyznach) jego systemat – przeko-
namy się, że mówienie o or yginalności  niektórych rozwiązań oraz poszczegól-
nych tez tejże filozofii może okazać się w pełni uzasadnione36. Przede wszystkim 
należy tu wspomnieć o wypracowanej przez Trentowskiego filozoficznej metodzie 
tzw. różnojedni . Metoda ta, stanowiąc niejako alternatywę  dla Heglowskiej 
negacji – owego dialektycznego „zniesienia” nie poprzestającego w swym niekoń-
czącym się pochodzie poprzez naprzemienne zachowanie i kontynuację, trójkowy 
układ: tezy, antytezy i syntezy (znoszonej znów przez kolejną antytezę) – dozwala 
na zachowanie odrębności  składowych członów (różnię), nie usuwając 
przy tym możliwości wytworzenia w wyniku ich syntezy symptomatycznie nowej 
jakości (jedni). Różnojednia stanowiła tym samym swoistą, oryginalnie pomy-
ślaną sui generis syntezę, „w której oba człony opozycji nie zostawały «zniesione», 
jak w syntezie Heglowskiej, lecz zachowane w swej odrębności”37. Warto, by – nie 
wartościując w kontekście Heglowskiego modelu dialektycznego – zastanowić się 
nad możliwościami , jakie na gruncie filozofii (i nie tylko) otwierała możliwość 
zastosowania owej wypracowanej przez Trentowskiego metody. System trójkowy 
Hegla bez wątpienia może jawić się jako atrakcyjniejszy w przypadku analizy zjawisk 
i zagadnień historiozoficznych czy socjologicznych, zakładających istnienie (fun-
damentalnego i zarazem immanentnego) nieustannego postępu i  rozwoju ; 

 35 „Czas wyświecił, że wielki poeta nasz, począwszy od ballad i sonetów aż do Dziadów, a nawet Pana Tadeusza, za- 
wsze miał jakiś podobny utwór cudzoziemski na myśli. Konrad Wallenrod ze swym charakterem przypomina tak 
żywo bohaterów Byrona.” (OM 535)

 36 Nie wchodząc w naukową polemikę z krytykami systematu Trentowskiego, broniącymi tezy o zależności i wtór-
ności jego poglądów – co nie jest celem niniejszej pracy – ograniczymy się jednakowoż do (nie wyczerpującego, 
acz jedynie przykładowego) przytoczenia wybranych aspektów jego filozofii, które mogą wskazywać na częścio-
wą (!) słuszność poety co do przekonania o  o r y g i na l n oś c i  własnego systematu.

 37 A. Walicki, „Filozofia narodowa”…, s. 255.



Rozprawy i szkice / 37  

Amelia Sarnowska / Bronisław Trentowski wobec „mistrza wyobraźni ognistej”. O sporze…

jednakże system dwójkowy, zaproponowany przez polskiego filozofa, zdaje się 
stwarzać więcej możliwości przy projektowaniu rozwiązań, układów i systemów 
o charakterze skończony m i  holistyczny m (niejako, można by rzec, ot-
wierając też furtkę systemom idealistycznym).  Co więcej – metoda ta, przyłożona 
do modeli i założeń stricte praktycznych, pozwala na sprawniejsze i skuteczniejsze 
wprowadzanie ulepszeń oraz na pełniejsze sprawowanie krytycznej kontroli dzięki 
nieustannej, a jednocześnie immanentnie autokrytycznej dążności owej metody 
do uzyskiwania efektów „skończonych” o charakterze możliwie jak najbardziej 
bezstronny m i  obiekty w ny m. Warto pamiętać o owym obiektywnym na-
cechowaniu, które z biegiem lat coraz bardziej ugruntowywało się w nastawieniu 
samego Trentowskiego – przenikając do najgłębszej istoty i wewnętrznych źródeł 
jego przyszłych postaw i poglądów zarówno w obrębie filozofii, jak i na płaszczyźnie 
światopoglądów polityczno-społecznych.

Co zaś się tyczy konkretnych tez  przedstawionych i zaproponowanych przez 
Trentowskiego, warto przypomnieć chociażby kwestię pewnego projektu f i lo-
zof icznego , który miał zostać spopularyzowany dopiero później w wariancie 
opracowanym przez Augusta Cieszkowskiego  – mowa o tzw. f i lozof i i  czynu. 
Jak wspomina już monografista Trentowskiego:

Nieściśle przypisujemy tylko filozofii Cieszkowskiego uzupełnienie filozofii absolutnego 
idealizmu postulatem c z y n u, skoro na oryginalnej, tj. na odmiennej niż Cieszkowski, pod-
stawie doszedł już Trentowski (…). Byłoby również nieścisłem utrzymywać nadal, że od 
Cieszkowskiego przejął Trentowski określenie filozofii, jako mistrzyni czynu. Twierdzenie 
takie polega na mylnem zresztą zestawieniu dat wydania prac Cieszkowskiego i dzieł filozo-
ficznych Trentowskiego. (…) [Filozofię czynu Trentowski– przyp. A.S.] wyprowadził (…) 
zswego „bóstwa”, a pomysł „bóstwa” zarysował się w jego głowie raczej na podstawie Kanta, 
i przed 1830 r.38

Czytając i dziś dzieła Trentowskiego, warto byłoby nastawić się na bardziej „otwartą”, 
pozbawioną uprzedzeń i utrwalanych przez dziesięciolecia opinii lekturę – nadal 
kr y tyczną wobec samych utworów, ale i wobec nie zawsze aktualnych czy traf-
nych ustaleń ich wcześniejszych krytyków.

Kolejne zagadnienie, poruszane pośrednio przez Trentowskiego w jego Odpo-
wiedzi Mickiewiczowi, stanowi wyraz jego poglądów na kategorię, którą pozwolimy 
sobie tu określić ogólnym mianem 2) swoistości . Jest to kwestia często wypływa-
jąca na powierzchnię: czy to w dziełach, czy korespondencji filozofa – przy okazji 
wypowiadania się na rozmaite tematy światopoglądowe, dotyczące zarówno jego 

 38 W. Horodyski, Bronisław Trentowski…, s. 236.
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konkretnych wizji i projektów polityczno-społecznych, jak i pomysłów oraz zaleceń 
odnoszących się do ogólnych założeń prawidłowego rozwiązywania rozmaitych 
kwestii narodowych. W artykule poświęconym krytyce Mickiewicza pojawia się 
owa kategoria pośrednio– zaledwie mimochodem – przy okazji tematu „(nie)
wiary w inteligencję Słowian”. Trentowski, biorąc po raz kolejny siebie samego 
w obronę, podkreśla zaraz, iż „pragnie ją rozbudzić i rozkołysać, przywieść do 
własnego czucia  i ufności w swe si ły” (OM 536) [podkreślenie moje – A.S.]. 
Dochodzi tu do głosu immanentna właściwość swoiście przez filozofa interpreto-
wanej (i nierzadko faktycznie reprezentowanej) postawy patr iotycznej . Otóż 
wedle Trentowskiego wszelkie rozwiązania, plany i projekty dotyczące przyszłego 
kształtu narodu, o ile są wynikiem patriotycznych rozważań oraz projekcji, powinny 
odwoływać się wyłącznie do „własnego uczucia”, szeroko rozumianej swoistości , 
mogącej się realizować tak na płaszczyźnie polityczno-społecznej, filozoficznej, 
jak i kulturowej. Owa swoistość miałaby z jednej strony stanowić przeciwień-
stwo i alternatywę wobec rozwiązań zalecających naśladownictwo  czy w zor y 
obce , z drugiej zaś – ochraniałaby przed szeregiem niebezpieczeństw mogących 
wyniknąć z popadnięcia w jakąkolwiek jednostronność  (kłócącą się z pełnym, 
holistycznym i skończonym charakterem każdej swoistości, zasadzającej się na 
sumie i   całości). Podobne przekonanie, nakazujące Trentowskiemu w każdej 
sytuacji, przy każdym przedmiocie czy zagadnieniu brać rzecz samą z siebie , 
stanie się podstawą jego św iatopoglądowej obiektywności , do której dążył 
(z różnym skutkiem) na każdej ze ścieżek wytyczonych przez własny systemat, 
jak i tych wskazanych przez złożoność oraz różnorodność XIX-wiecznego życia 
intelektualnego. Z perspektywy relacji Trentowskiego z Mickiewiczem można 
by podjąć próbę ujęcia kategorii swoistości w perspektywie komparatystycznej – 
umożliwiającej przyjrzenie się rozmaitym odcieniom subtelności składających się 
na problematyczność ich (nie)porozumień, wynikających m.in. z odmiennego 
zapatrywania się na pochodzenie zjawiska, które moglibyśmy tu określić mianem 
swoistości  polskiej.  Wedle Mickiewicza była ona ugruntowywana histor ycz-
nie , w tradycji, przekazach i kulturze ludowej, zaś zdaniem Trentowskiego stanowiła 
projekt  do wy pracowania , cel, mający się wykrystalizować w przyszłości – 
podług swoistych potrzeb narodowych  i konkretnych okoliczności. 
Z tak rozumianą kategorią swoistości przyjdzie nam się spotkać także w pracach 
z późnego okresu działalności filozoficzno-politycznej Trentowskiego, rozważają-
cego wówczas w duchu mesjanicznym kwestię najwyższych przeznaczeń i zadań 
stojących przed narodem polskim.

Ostatnią wreszcie kategorią, jedną z kluczowych z punktu widzenia głównych 
teologicznych odniesień w obrębie systematu zaproponowanego przez Trentow-
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skiego, fundamentalną także z racji możliwości dokonania wewnętrznego zesta-
wienia i prześledzenia ewolucji jego poglądów religijnych – jest kategoria związana  
z 3) relacją światopoglądu filozofa do chrześcijaństwa. Odpowiadając na zarzut 
Mickiewicza, jakoby wraz ze swoją koncepcją „okrywał się płaszczem chrześcijań-
stwa”, filozof zapytuje:

Z jakichże powodów Trentowski miałby się okrywać płaszczem chrześcijaństwa? Czyli on 
nie ma prawa zwać zgoła filozofii swej chrześcijańską? (…) Wszystkie głównie prawdy, na 
których stoi chrześcijaństwo, są także głównymi prawdami filozofa. Szukajcie zgodności 
nie w drobnostkach, lecz w pierwiastkach i charakterystycznym całkowitym ducha tchnieniu, 
a przekonacie się sami! (OM 545)

Na temat chrześcijańskiego charakteru filozofii Trentowskiego (bądź jego braku 
lub wypaczenia) – z perspektywy całej jego biografii intelektualnej (uwzględniającej 
również okres sporów Trentowskiego z polską ortodoksją katolicką) – można by 
stworzyć osobną rozprawę, która zamknęłaby się zapewne w kilku tomach. Niemniej 
zwraca uwagę co innego w cytowanej wypowiedzi filozofa – „Szukajcie zgodności 
nie w drobnostkach, lecz w pierwiastkach i charakterystycznym całkowitym ducha 
tchnieniu, a przekonacie się sami!”. Można by ów zwrot potraktować jako przejaw 
próby usprawiedliwienia przez Trentowskiego (częściowo ex post, ale i ex ante) 
własnych błędów, nieścisłości czy niekonsekwencji w obrębie przeprowadzanych 
przez siebie wywodów. Zważywszy jednak na uwagi filozofa zamykające Odpo-
wiedź Mickiewiczowi, można (i należałoby) spojrzeć na ów problem z nieco innej 
strony. Trentowski reprezentował dość znamienne podejście do teologicznych (jak 
sam rzecz ujął) „drobnostek”, ukazując i podkreślając z jednej strony relatywny, 
z drugiej zaś – pr ywatny charakter naszego pojmowania religii katolickiej, jej 
praw i przykazań:

Na łonie samej malutkiej emigracji naszej znajduje się dziesięć lub więcej rodzajów kato-
licyzmu (…). Każdy wydział teologiczny, każdy sławny profesor teologii po wszystkich 
uniwersytetach i krajach innego naucza katolicyzmu. Za kim więc pójść i komu ufać? (…) 
Wszędzie wytłacza wyraźne swe piętno duch czasu i osób pojedynczych. Ile ludzi było i jest, 
należących do wyznania naszego, tyle katolicyzmów. (…) Każdy z nas wyznaje katolicyzm 
własny, wedle swych duchowych usposobień, wedle swych pojęć, a nawet szczególnych 
interesów. (OM 550–551)

Filozof konstatuje, iż właściwą drogę ku zgłębianiu wiary wskazuje człowiekowi 
sama „wola boża, objawiająca się w duchu czasów, co rozbudza samodzielność, 
wolność i własne uczucie w każdej jednostce” (OM 552). Owej samodzielności , 
wolności  i wzmiankowanej już przez nas swoistości  („własne uczucie w każdej 
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jednostce”) – należy się, zdaniem filozofa, całkowicie i z pełną ufnością poddać. 
Zwraca uwagę nowoczesny i oryginalny, jak na owe czasy, charakter tych rozważań – 
Trentowski już w połowie dziewiętnastego wieku niejako antycypuje Nietzscheań-
ski sposób myślenia o relatywności: jako zależności  prawd  od piętna „ducha 
czasu i osób pojedynczych”. To, co interpretowane wyłącznie z punktu widzenia 
historyzmu, jawiło mu się bowiem jako koniecznie i nieuchronnie jednostronne . 
Jedynie f i lozof ia , owa bezpieczna przystań, jako sfera rozumowych i abstrak-
cyjnych wyobrażeń modelowych, zdolna była wytworzyć grunt pod całościowe, 
skończone i obiektywne zarysy kluczowych pojęć i projektów – a tylko takie, jego 
zdaniem, miały podołać wyzwaniom przyszłości.

Wygłoszenie przez Mickiewicza wykładów poświęconych w całości systemato-
wi Trentowskiego poskutkowało pewnymi przesunięciami w obrębie przekonań 
i poglądów filozofa. Z jednej strony zaciążyło na pewien czas na jego stosunku 
do poezji, z drugiej zaś doprowadziło do wyniesienia i zogniskowania w jednym 
prądzie kluczowych właściwości światopoglądowych, które wkrótce miały znaleźć 
ujście w kolejnych dziełach i rozprawach. Choć przez wzgląd na ewolucję poglą-
dów w biografii intelektualnej Trentowskiego owe dzieła nie zawsze cechują się 
spójnością – można doszukać się w nich również cech świadczących o względnej 
stałości  swoistego wew nętrznego nastaw ienia , które bez względu na 

„zewnętrzne szczegóły” i „drobnostki” wytyczało poglądom filozofa odznaczający 
się pewną immanentną konsekwencją r y tm . Dzięki niemu płynnie przechodził 
kolejne zmiany zachodzące w jego sposobie myślenia – bez konieczności zdradzenia 
samego siebie, czy udania się drogą „wstecznej ewolucji”.

Druga połowa lat czterdziestych otwiera już w życiu Trentowskiego kolejny roz-
dział poświęcony w znacznej części aktywności i pracy polityczno-społecznej . 
To w tym okresie zaczęła wydawać owoce jego filozofia polityczna, która krystalizo-
wała się z wolna od początku lat czterdziestych (w 1843 r. powstała m.in. rozprawa, 
która w oczach Horodyskiego była „zarysem konstytucji, a ztąd przypominającą 
Politykę Platona i Arystotelesa”, traktatem polityczno-filozoficznym o „przecudnie 
ułożonej całości”39: Stosunek filozofii do cybernetyki). W tym okresie powstaną i uka-
żą się drukiem następujące dzieła: Rzecz o wyjarzmieniu Ojczyzny (1845), bardzo 
popularne Wizerunki duszy narodowej (1847) wydane pod pseudonimem Ojczyź-
niaka (jak pisał w jednym z listów do Trentowskiego Krasiński: „Rozrywają sobie 
Ojczyźniaka, jedyny egzemplarz przez mnie posłan, w Paryżu. (…) – Powiadam Ci 
rozrywają!”40), czy wreszcie – głośna Przedburza polityczna (1848). Należy pamiętać, 

 39 Por. W. Horodyski, Bronisław Trentowski…, s. 243.
 40 Z. Krasiński, Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego, t. 2, pod red. Z. Su-

dolskiego, Warszawa 1988, s. 114.
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iż pisma polityczne filozofa z tego okresu, tj. z drugiej połowy lat czterdziestych, 
stanowiły „drugą część (obok filozofii) wpływu Trentowskiego na okres życia Polski, 
(…) zdobyły w połowie dla ich autora nazwę: epoki Trentowskiego”41. Istot-
nym elementem biografii filozofa z tego okresu (również znacząco wpływającym 
na kierunek rozwoju rodzących się w owym okresie postaw) stało się pojawienie 
się w życiu Trentowskiego nowego autorytetu – Zygmunta Krasińskiego . 
Przyjaźń z poetą otwiera kolejny etap w życiu Trentowskiego.

***

Przyjrzenie się relacji i intelektualnej zależności występującej pomiędzy Trentow-
skim a Mickiewiczem umożliwia nie tylko obcowanie z dokumentami ich biogra-
ficznych powiązań – przede wszystkim stwarza okazję wejrzenia w głąb podłoża 
kultury epoki, jej charakteru i kształtu kulturowo-ideowego. Wydaje się, iż w do-
bie romantyzmu owe podstawy nie wytwarzały się między samymi dziełami lub 
między dziełami a anonimowymi czytelnikami; jego różnorodność i intelektualne 
bogactwo wywodziły się przede wszystkim z niezwykle dynamicznego i zarazem 
konstruktywnego fermentu, jaki wywoływały konfrontacje między jej najwybit-
niejszymi przedstawicielami.
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