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Jan G arewicz

NIE ZNANE PISMO TRENTOWSKIEGO

„W 1862 r. skończył Trentowski po dwukrotnym przejrzeniu cało-
• %

ści swój Panteon  i zabrał się natychmiast do dzieła o wolnomular
stwie”, pisze biografł . Niewątpliwie była to kontynuacja prac wcześ
niejszych, ale równocześnie mamy tu  do czynienia z datą w twórczo
ści Trentowskiego przełomową.

Więzy łączące pisarza z krajem słabły coraz bardziej. Po śmierci 
Krasińskiego wokół Trentowskiego robi się pusto. Z myślicielami pol
skimi swego pokolenia: Cieszkowskim, Libeltem, Kremerem kontakty 
są bardzo luźne. Kraj nie jest już ciekaw tego, co ma do powiedzenia 
Trentowski, najlepszy dowód, że zabiegi o wydanie po polsku Panteonu  
nie przynoszą rezultatu ani w Poznańskiem, gdzie popiera je — niezbyt 
zresztą energicznie — Cieszkowski, ani w Galicji, gdzie działa oddana 
filozofowi Stanisława Magierowska, nauczycielka jego córki. Starania
o katedrę w Krakowie nie dały rezultatu, przy czym można domnie
mywać, że Kremer bynajmniej ich nie popierał, woląc zachować wy
łączność 2. „Epoka Mickiewicza i Trentowskiego” dobiegała końca, po
wstanie zadało jej cios śmiertelny. Słusznie też pisze Horodyski, że 
filozof umierał zapomniany i osamotniony3.

Korespondencja świadczy dowodnie, że sprawy polskie nie przestały 
Trentowskiego interesować. Niemniej ostatni okres życia poświęcił na 
prace pisane po niemiecku. Powracał w ten sposób do początków swej 
działalności filozoficznej, powracał także do problematyki, w której 
idea narodu nie grała istotnej roli. W tym  sensie mówię o przełomie 
w jego życiu.

O tym  okresie wiadomo stosunkowo niewiele. Głównym polem dzia

1 W. Horodyski, Bronis ław  T ren tow ski ,  Kraków 1913, s. 306.
2 Por. W;. Horodyski, Z życia  ji lozoja,  Kraków 1912—1914, s. 146—147.
3 B ronis ław  T ren tow ski ,  s. 310.
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łalności Trentowskiego jest wówczas loża masońska „Zur edlen Aus- 
siicht” we Fryburgu. Przyjęty do wolnomularstwa w Miluzie w 1840 r., 
został członkiem loży fryburskiej po jej reaktywowaniu w 1847 r . 4 
i od początku grał w niej ważną rolę jako mistrz lub zastępca mistrza 
loży i mówca z urzędu (Sprecher).

Wolnomularstwo przeżywało wówczas, podobnie jak jego wróg — 
Kościół katolicki — okres wewnętrznego fermentu. Przedmiotem dy
skusji stała się sprawa reformy rytuału. Konserwatyści bronili starych 
obrzędów ze wszystkimi ich dziwactwami, nowatorzy chcieli zachować 
głębsze treści masonerii, pozbyć się natomiast wszystkiego, co stało 
w sprzeczności z „duchem czasu”, w którym triumfował pozytywizm
i scjentyzm-

Trentowski należał do najgorliwszych reformatorów. W loży „Zur 
edlen Aussicht” z jego inicjatywy dyskusje nad reformą obrzędów za
częły się już w 1862 r., a więc natychmiast po ukończeniu Panteonu. 
Handbuch der Freimaurerei przypisuje im duży wpływ na inne loże. 
Czytamy tam, że „nowy impuls nadszedł w r. 1862 z Fryburga w Bryz- 
gowii, spowodowany przez Trentowskiego, który wykroczył jednak po
za stawiane cele, albowiem w swoich ideach reformatorskich zagubił 
się w niezmierzonych dziedzinach filozofii, teozofii i nauki w ogóle” 3.

Efektem dyskusji, jakie toczyły się w loży fryburskiej, był tzw. 
„rytuał fryburski”, ułożony pod koniec 1865 r. 6 i przedłożony na piśmie 
w roku następnym pod tytułem S ys tem  der  Freimaurerei der Loge  
„zur edlen Aussicht” in Freiburg im  Breisgau Einleitung und erster  
Grad. Tekst ten, wydrukowany przez drukarnię uniwersytetu frybur- 
skiego, rozesłany został innym lożom z prośbą o przedłożenie go ogóło
wi braci do dyskusji. Musiało to nastąpić nie później niż w końcu m ar
ca 1866 r., albowiem w załączonej uwadze mowa, że egzemplarz kosz
tuje guldena i powinien być zwrócony w Ciągu 4—8 tygodni, zaś nde- 
zwrócenie go do 1 czerwca pociąga za sobą obowiązek płatności. Dnia 
22 11 1867 loża „Zur adlen Aussicht” wystosowała do innych lóż okól
nik o którym Trentowski wspomina w Die Freimaurerei in ihrem  
Wesen und U n w e se n 7, nie podając bliżej jego treści. Według Horo- 
dysklego „rytuał fryburski” został przyjęty przez nadrzędną wobec 
fryburskiej lożę „Zur Sonne” w Bayreuth następnie przez zjazd wol- 
nomularski w Heidelbergu i wreszcie wydany drukiem w 1870 r.,

4 Loża ta została zamknięta w  czasach nepoleońskich.
5 W. Horodyski, Bronis ław  Tren tow ski ,  s. 282.
e Przedmowa opatrzona jest datą 13 121865.
7 Br. F. Trentowski, Die Freim aurerei in ihrem  W esen  und Unwesen, Leip

zig 1873, s. 202.
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a więc już po śmierci Trentowskiego. Biograf filozofa wspomina też, 
że już na I stopniu loży pracę przerobił Ficke, wyraża też niepewność, 
do jakiego stopnia elaborat ostateczny był dziełem samego Trentow
skiego, do jakiego zaś uległ przeróbkom lub był dziełem wspólnym.

Nie wydaje się, by Horodyski miał w ręku S ys tem  der  Freimaurerei  
der Loge „zur edlen Aussicht”. W każdym razie nie wymienia tej p ra
cy w biografii pism Trentowskiego, podobnie też czynią wszystkie 
inne bibliografie filozofa. Jako jedyne jego dzieło na tem at wolnomu
larstwa uchodzi powszechnie pośmiertnie wydane Die Freimaurerei in 
ihrem  W esen und Unwesen  (Leipzig 1873).Stąd też spotyka się w li
teraturze przedmiotu twierdzenie, jakoby przynależność Trentowskie
go do masonerii wyszła na jaw dopiero po jego śm ierci8.

W bibliotece Uniwersytetu Fryburskiego jest jednak egzemplarz 
S ys tem  der  Freimaurerei, a choć na karcie tytułowej nazwiska auto
rów nie figurują, katalog je wymienia: są to Bronislaus Ferdinand 
Trentowski i August F icke9. Ponieważ Trentowski przytacza wielo
krotnie w Die Freimaurerei „rytuał fryburski” in extenso  z podaniem 
strony, można stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że ten właśnie 
druk mamy w ręku. Przedmowa, którą poniżej ogłaszam w przekła
dzie polskim, kończy się zresztą opisem genezy dzieła, w którym  czy
tamy: „Po wieloletnich rozmowach Ficke i Trentowski całkowicie 
uzgodnili swe poglądy [...] Siedem podstawowych praw pochodzi w tej 
przedmowie od Trentowskiego, a siedem warunków reformy od Fic- 
kego... Trentowski jako człowiek nauki, filozof i pisarz zajął się sfor
mułowaniem nowych obrządków i niniejszej przedmowy, Ficke poma
gał m u we wszystkich sprawach praktycznych, a Gustav Rée doko
nał rewizji językowej i  stylistycznej” 10. Jak widać, dzieło było owo
cem wspólnych dyskusji, ale ostateczne sformułowanie myśli należało 
do Trentowskiego i on nadał całej pracy swe piętno. O ustępstwach, 
jakie zmuszony był poczynić, mowa będzie poniżej.

„Rytuał fryburski” zawiera przedmowę oraz obrządki związane 
z wtajemniczeniem pierwszego stopnia. Całość liczy 43 strony, z cze
go przedmowa dwanaście. Przedmowa ta jest niejako deklaracją ideo
wą. W niezwykle jasnej formie odnajdujemy w niej podstawowe idee 
Trentowskiego: bożoczłowieczeństwo, pluralizm w jedności, udosko
nalenie ludzkości przez udoskonalenie człowieka, odrzucenie wszel

8 Por. np. Polska m y ś l  filozoficzna i społeczna, t. I, Warszawa 1973, s. 358. 
A. Walicki powtarza ten sam pogląd w  przedmowie do Br, F. Trentowski, 
S tosunek  filozofii do cybernetyki.. . , Warszawa 1974, s. XXXIV.

9 Sygnatura 1938 D 508.
Patrz poniżej, s. 372.
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kiej wyłączności i wszelkiego fanatyzmu. W tekście odnajdujemy też 
słowa i zwroty, typowe dla Trentowskiego, które pojawiają się już 
w jego pierwszych pismach niemieckich (np. Hundsstern, Pfingst-  
geis ter) i niejednokrotnie dopiero w tej pracy stają się one zupełnie 
jasne. Nasuwa się w związku z tym  przypuszczenie, że Trentowski 
zetknął się z masonerią przed r. 1840, bo niektóre z tych słów grają 
rolę w symbolice wolnomularskiej, ale sprawa ta wymaga osobnego 
zbadania.

Jednym z podstawowych pytań pod adresem tekstu, którego ury
wek tu  prezentuję, jest jego stosunek do obszernej pracy Trentowskie
go Die Freimaurerei in ihrem  W esen und Unwesen. Otóż nie ulega 
wątpliwości, że praca ta jest tylko rozwiniętym komentarzem do „ry
tuału fryburskiego”, a w nielicznych wypadkach sprostowaniem sfor
mułowań, które zostały Trentowskiemu bądź narzucone, bądź też 
wprowadzone do tekstu bez jego wiedzy. Dodana została historia wol
nomularstwa, znacznie ostrzejsze są wypady poa adresem Kościoła 
katolickiego, ale pozytywny wykład poglądów wolhomularskich pozo
staje bez zmiany, a często cytowany jest dosłownie ^a „rytuałem fry- 
burskim ”. Dotyczy to w szczególności partii pt. „Pierwsza podróż”, 
której przekład zamieszczam poniżej, albowiem Trentowski przywią
zuje do niej szczególną wagę.

W Die Freimaurerei Trentowski powołuje się wielokrotnie na Drei  
älteste  Kunsturkunden  Karla Christiana Friedricha Krausego. Praca ta 
powstała w r. 1810. Krause (1781—1832) był jednym z najwcześniej
szych rzeczników reformy wolnomularskiej. W jakich warunkach 
i kiedy zapoznał się Trentowski z jego pismami, nie zostało dotąd 
zbadane, w każdym razie nie wspomina go w pierwszych pismach 
niemieckich; domysł Struvego, jakoby Trentowski pod wpływem K rau
sego stworzył własny system, wydaje się w tych warunkach bezpod
stawny u , chociaż niewątpliwie poglądy obu myślicieli zasługują na po
równanie. Zdaje się, że Krause zainteresował Trentowskiego przede 
wszystkim w związku ze sprawą reformy wolnomularstwa. Oceniając 
jednak wysoko zasługi Krausego w tym  względzie, Trentowski odrzu
cał kategorycznie przypisywanie przez niego nadmiernego znaczenia 
Pismu św. Według Krausego miało ono być podstawowym źródłem 
ludzkiej wiedzy, a w szczególności głównym źródłem wolnomularstwa. 
Trentowski replikował: „Biblia może pobudzić niezmiernie mocno do 
umiłowania Boga i jego uwewnętrznienia (zur Gottinnigkeit), ale nie 
staje się przez to zasadą wiedzy ludzkiej i głównym źródłem pozna

11 Sprawą rzekomego wpływu Krausego na Trentowskiego zajmuje się b li
żej W. Horodyski, Bronis ław  Trentov)ski,  s. 370—378.
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nia. Może ona tylko rozpalić światło, którem u świadectwo dał Jan, 
Chrzciciel i które posiada każdy człowiek przychodząc na świat; ale 
sama nie jest tym  światłem, lecz tylko jednym z jego wytworów, jest 
najwyżej jego historycznym, pięknym, ale nie zawsze wystarczają
cym dla czasów przyszłych poblaskiem” 12. Konkluzja brzmi: „Kto na
zywa Biblię pierwszym wielkim światłem, ten nie jest wolnomula- 
rzem, który chce zgłębić prawdę” ł3. Trentowski nie odmawia przy 
tym  znaczenia chrześcijaństwu, ale traktuje je tylko jako jedną 
z wielu religii, równie prawdziwych, których kwintesencją jest ma
soneria. Bóg jest bowiem dla niego ponadwyznaniowy.

Przyjrzyjm y się na zakończenie owym tezom „rytuału fryburskie- 
go”, które Trentowski w Die Freimaurerei odrzuca. Dotyczą one 
tzw. trzech stopni niebieskich lub trzech stopni Świątyni, czyli p. 7 
drugiej części przedmowy, której myśli pochodziły od Fickego. Owe 
trzy  stopnie zostały tam  scharakteryzowane następująco:

„1) Etyczne samodoskonalenie i praca nad sobą samym. Siła mo
ralna.

,,2) Estetyczne samodoskonalenie i praca nad najbliższym otocze
niem. Piękno wewnętrzne.

„3) Humanistyczne samodoskonalenie i praca nad ludzkością. Me- 
sjäniczna, czyli wolnomularska wolność” u .

Wobec takiej gradacji zadań, które odpowiadają stopniom ucznia, 
czeladnika i mistrza, Trentowski zgłasza dwojakie zastrzeżenie. Po 
pierwsze, zarzut odwrócenia właściwej gradacji. „Rytuał fryburski” 
traktuje siłę jako pierwszy, mądrość jako ostatni szczebel wolnomu- 
larskiej piramidy. Siła jest jednak ostatecznym rezultatem mądrości 
oczyszczonej przez piękno, mądrość musi więc siłę poprzedzać, jej 
osiągnięcie jest pierwszym, a nie ostatnim zadaniem wolnomularza. 
Można by rzec, że Trentowski przeciwstawia sile brutalnej, nieświa
domej, tj. sile natury, siłę uduchowioną. Jest to inna wersja filozofii 
czynu.

Drugie zastrzeżenie dotyczy zadań, jakie mają do spełnienia uczeń, 
czeladnik i mistrz. Po pierwsze, praca nad sobą obowiązuje każdego 
mularza, nie tylko ucznia. Po wtóre, „służba ludzkości” jako zadanie 
mistrza nadmiernie trąci filantropią, tj. „filisterstwem”. Trentowski 
w cz. I, p. 5a podkreślał z naciskiem, że związek pochwala wprawdzie 
dobroczynność, ale nie traktuje jej jako swój cel. „Związek [...] nie

12 Die Freimauererei... , s. 4.
18 Ibidem ,  s. 5.
14 Patrz poniżej, s. 000.
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jest instytucją dobroczynną, lecz raczej areną współzawodnictwa 
wszystkich cnót” 1S. Nie chodzi mu o powszechną pomyślność, lecz
0 rozwój bożoczłowieczeństwa. Służby ludzkości nie da się przy tym  
pogodzić z podnoszeniem rodzaju ludzkiego wzwyż, bo pierwsza ma 
charakter pasywny, drugie — aktywny, pierwsza jest łagodzeniem cier
pień w istniejącym świecie, drugie — jedyną drogą do jego rady
kalnej zmiany.

Polemizując w Die Freimaurerei z „rytuałem fryburskim ” Tren- 
towski ujm uje zatem następująco trzy stopnie wolnomularstwa:

1) świątynia mądrości; etyczne samodoskonalenie; praca nad naj
bliższym otoczeniem;

2) świątynia piękna: estetyczne samodoskonalenie; służba ludz
kości;

3) świątynia siły: humanistyczne samodoskonalenie; podniesienie 
ludzkości wzwyż 16.

Te trzy stopnie odpowiadają „świętemu trzy razy po trzy”, którego 
wykład znajdziemy w ostatniej części przetłumaczonego poniżej frag
m entu („Pierwsza podróż”).

W S ystem ie  wolnom ularstwa  można odnaleźć wszystkie podstawo
we idee Trentowskiego, wyłożone przy tym w wyjątkowo jasnej for
mie. Rozbieżności z pismami polskimi nie ma, niemniej akcenty ina
czej są rozłożone. Główny nacisk położony jest, mianowicie, na rów
nouprawnienie wszystkich wyznań, ras i narodów. Trentowski pod
kreślał wielokrotnie, że zarówno w odniesieniu do zbiorowości, jak
1 do jednostek ich niepowtarzalność ma walor ogólnoludzki. W tym  
piśmie tę samą myśl wyraża w odniesieniu do masonerii. Jej wspól
nota dotyczy wyłącznie jej istoty, a nie form zewnętrznych, nie wol
no te,ż nikomu narzucać masonerii określonej wykładni Boga i własnych 
prawd. Co więcej, Trentowski wypowiada się w pismach o wolno
mularstwie szczególnie ostro przeciw wszelkiemu autorytetowi i wszel
kiej hierarchii. „Podstawą związku i główną jego siłą jest decentra
lizacja, która obejmuje cały świat i zapewnia każdej loży samorząd” 17. 
Te myśli także odnajdziemy bez trudu w pismach polskich. Ale pod 
koniec życia Trentowski powraca niejako do punktu wyjściowego: 
nie mówi już o roli narodów ani o filozofii narodowej. Rozważania
o wolnomularstwie są powrotem do problematyki filozofii uniwersal
nej, która nigdy nie przestała być obecna w jego pismach, ale w pew

15 Patrz poniżej, s. 367.
18 Die F r e im auer er ei..., s. 184.
17 Ibidem ,  s. 212.
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nych okresach schodziła na plan dalszy, owej filozofii uniwersalnej, 
w której idea narodu nie grała istotnej roli.

Poniżej zamieszczamy przekład „Wprowadzenia” (s. 1^-12) oraz 
urywek „Pierwszej podróży” (s. 34—36).

Jan G arew icz

EINE UNBEKANNTE SCHRIFT VON TRENTOWSKI

Z u s a m m e n f a s s u n g

Vf. bespricht die in der Freiburger Universitätsbibliothek gefundene Schrift 
S y s te m  der Freim aurerei der  Loge „zur ed len  A ussich t”, die zwar anonym  
erschien, aber im Universitätskatalog als ein Werk von Bronislaw Ferdynand 
Trentowski und August Ficke bezeichnet wird, den polnischen Forschern jedoch 
bisjetzt gänzlich unbekannt war. Auf die Besprechung folgt eine teilweise 
Übersetzung der Schrift ins Polnische.


